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บทคดัย่อ  
 

 การวิจยัครั2 งนี2 มีวตัถุประสงค์เพื5อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี5ยนแปลง   
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื2นที5
การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานและขนาดของสถานศึกษา 2) ศึกษา
และเปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื2นที5การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน และขนาดสถานศึกษา 
3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี5ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา และการทาํงาน
เป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื2นที5การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  กลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื2นที5การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 280 คน เครื5องมือ  ที5ใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที5ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี5 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี5ย ค่าเบี5ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว 
และค่าสัมประสิทธิ0 สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจยัพบวา่  1) ภาวะผูน้าํการเปลี5ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื2นที5การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
2) การทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื2นที5      
การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  3) การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี5ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื2นที5
การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ  4) การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี5ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื2นที5การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม



ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที5ระดบั .01  5) การเปรียบเทียบ
การทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื2นที5การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  
6) เปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน  
เขตพื2นที5การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน     
อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  7) ภาวะผูน้าํการเปลี5ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการทาํงาน    
เป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื2นที5การศึกษา       
ประถมศึกษาตราดมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที5ระดบั .01   
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Abstract 

 

 The purposes of this research were 1) to study and compare the transformational  

leadership of school principal in accordance with teachers’ opinion classified by working 

experience and school size  2)  to study and compare the teamwork in accordance with teacher’s 

opinion classified by working experience and school size and  3) to investigate the relationship 

between transformational leadership of school principal and teamwork as teachers’ opinion in  

basic school under the Office of Trat Primary Educational Service Area.  The samples of  this  

research included 280 basic school teachers under the Office of Trat  Primary Educational Service 

Area in year 2013.  The instrument for data collection was a set of five-rating scale questionnaire. 

The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test,         

one-way ANOVA and Pearson’s product correlation coefficient. 

 The research findings were as follows : 1) The overall transformational leadership of 

school principal as teachers’ opinion in basic school under the Office of Trat Primary Educational 

Service Area was reached at the high level.  2) The overall teamwork as teacher opinion in basic 

school under the Office of Trat Primary Educational Service Area was reached at the high level.   

3) The overall transformational leadership as teachers’ opinion, classified by working experience, 

in basic school under the Office of Trat Primary Educational Service Area was not different 

significantly.  4) The overall transformational leadership as teachers’ opinion, classified by school 

size, in basic school under the Office of Trat Primary Educational Service Area was different at 

.01 level of significance statistically.  5) The overall teamwork as teacher opinion, classified by 

working experience, in basic school under the Office of Trat Primary Educational Service Area 



was not different significantly.  6) The overall teamwork as teacher opinion, classified by school 

size, in basic school under the Office of Trat Primary Educational Service Area was not different 

significantly.  7) The relationship between transformational leadership of school principal and 

teamwork as teachers’ opinion in basic school under the Office of Primary Educational Service 

Area was positive at .01 level of significance statistically.  
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บทที�  1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา 

 การเปลี	ยนแปลงองค์การ เป็นกระบวนการที	มีวตัถุประสงค์เพื	อแก้ไขปัญหาที	เกิดขึ& น     
ในองคก์ารหรือพยายามปรับองคก์ารให้มีความกา้วหนา้โดยอาศยัการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน 
และดาํเนินการจดัสร้างวฒันธรรมองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการเปลี	ยนแปลง    
องคก์ารจะใชเ้ทคนิค ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพื	อกระตุน้
ให้เกิดการเปลี	ยนแปลงภายในองค์การไปสู่ทิศทางที	ตอ้งการ การเปลี	ยนแปลงไม่ใช่เรื	องเฉพาะ  
ขององค์การขนาดใหญ่ที	มีอายุยาวนาน แต่องค์การที	เกิดขึ& นใหม่ก็ต้องการ การเปลี	ยนแปลง        
เช่นเดียวกนั ตอ้งมีการปรับตวัในด้านต่าง ๆ ทั&งโครงสร้าง กระบวนการดาํเนินงาน เทคโนโลย ี  
หรือบุคลากร เพื	อให้องค์การเจริญเติบโตและพบกับสิ	 งที	ท้าทายใหม่ ๆ โดยแสวงหาโอกาส           
ในการอยูร่อดและเติบโตอยา่งมั	นคง (เฉลย  ภูมิพนัธ์ุ. 2549 : 1)  
 ผู ้นํา เป็นผู ้ที	 มีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาในองค์การให้บรรลุเป้าหมาย             
อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารสถานศึกษานั&น ผูบ้ริหารต้องอาศยั     
การบริหารการเปลี	ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ดงันั&นภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงจึงเป็นกระบวนการ    
ที	มีอิทธิพลต่อการเปลี	ยนแปลงเจตคติในการทาํงานเพื	อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ซึ	 งภาวะผูน้ําการเปลี	ยนแปลงเป็นที	นิยมมากในปัจจุบันเพราะได้รับความพึงพอใจและมีอิทธิพล          
ต่อผูต้าม ดังที	แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : 14 - 15) ได้กล่าวถึง ภาวะผูน้ํา                      
การเปลี	ยนแปลงว่า  ผูน้าํตอ้งพยายามกระตุน้ให้เกิดความสนใจในระหว่างผูร่้วมงานและผูต้าม      
ให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมต่าง ๆ ทาํให้เกิดตระหนักรู้เรื	 องวิสัยทัศน์ (Vision) พนัธกิจ 
(Mission) และร่วมมือร่วมใจกันทาํงานตามที	ได้รับมอบหมาย (คณะกรรมการข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา. 2548 : 2) ดงันั&นภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงจึงเป็นสิ	งสาํคญัมาก 
 นอกจากภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ซึ	 งเป็นพื&นฐานสําคญัของความสําเร็จในการบริหารงาน  
การทาํงานหรือการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหาร ไม่อาจสําเร็จลงไดห้ากปราศจากความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน การบริหารจดัการและทีมงานที	ดี  จะทาํให้มีคุณภาพและบรรลุ      
เป้าหมายที	วางไว ้ดงันั&นการทาํงานเป็นทีม (Teamwork) จึงเป็นปัจจยัสําคญัที	ผูบ้ริหารทั&งหลาย   
ควรหันมาให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก  จึงจะทาํให้องค์การสามารถขับเคลื	อนไปได้อย่างมี         
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ดิเรก  วรรณเศียร. 2546 : 3) ซึ	 งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุวฒัน์  
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อินทวงศ์ (2550 : 46) กล่าวว่า พฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงของผูบ้ริหารจะมีลกัษณะ       
ของผูน้าํที	ใช้การสร้างอิทธิพลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา เป็นผูก้าํหนดเป้าหมายที	ชัดเจนนําทีมบรรลุ     
เป้าหมายที	ตั&งไว ้ในดา้นคุณธรรมจริยธรรม เป็นผูมี้ความซื	อสัตยย์ุติธรรม มีวิสัยทศัน์ ใช้หลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมการติดต่อสื	อสาร มีการสร้างความสัมพนัธ์ ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ 
ตลอดจนความสําเร็จในการดาํเนินงานของทีมงาน ส่วนดา้นการจูงใจมีความสําคญัต่อความสําเร็จ
ก่อให้เกิดทศันคติที	ดีในการทาํงานร่วมกนัส่งผลให้การดาํเนินงานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย    
ที	ตั&งไวสู้งสุด การที	จะทาํให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
จะต้องอาศยัความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ	งการจัดการแบบเน้น         
การทาํงานเป็นทีม  เอาใจใส่ดูแลทุก ๆ ดา้น  การบริหารจดัการแบบนี&   จึงเป็นการจดัการที	ดีที	สุด  

 จากความสําคญัดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งการที	จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ  
การเปลี	ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา และการทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด วา่มีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั& งนี&   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี&  
 1. เพื	อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงของผูบ้ริหาร
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์    
ในการทาํงานและขนาดของสถานศึกษา 
 2. เพื	อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู ้สอนต่อการทํางานเป็นทีมของผู ้บริหาร          
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์    
ในการทาํงานและขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพื	อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี	ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม   
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 

ประโยชน์ของการวจัิย   

 ผลจากการวิจยัครั& งนี& สามารถใช้เป็นสารสนเทศสําหรับสํานักงานเขตพื&นที	การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ในการวางแผนพฒันาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมทั& งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที	ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย  ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน   
เขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 รวมทั&งหมด จาํนวน 1,027 คน (สํานกังาน
เขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด. ออนไลน์. 2556) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู ้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื&นที	การศึกษา     
ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 280 คน ซึ	 งคดัเลือกโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั&น โดยใช้
ขนาดของสถานศึกษาเป็นเกณฑใ์นการสุ่ม มีขั&นตอนดงันี&  
  2.1 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี	
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 280 คน  
  2.2 สุ่มอย่างง่ายตามขนาดของสถานศึกษาไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ที	เป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จาํนวน 20 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 88 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน   
172 คน  

 ตัวแปรที�ศึกษา 

 ตวัแปรที	ศึกษามีดงันี&  
 ส่วนที	  1  การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีม      
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ตวัแปรที	ศึกษาไดแ้ก่  
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
  1.1 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน จาํแนกเป็น 
   1.1.1 ประสบการณ์นอ้ย 
   1.1.2 ประสบการณ์มาก 
  1.2 ขนาดของสถานศึกษา จาํแนกเป็น 
   1.2.1 ขนาดเล็ก  
   1.2.2 ขนาดกลาง  
   1.2.3 ขนาดใหญ่  
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1  ภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลง ประกอบดว้ย  
   2.1.1 การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม   
   2.1.2 การกระตุน้ทางปัญญา 
   2.1.3 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
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   2.1.4 การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
   2.1.5 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
  2.2 การทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย  
   2.2.1 การติดต่อสื	อสาร 
   2.2.2 การร่วมมือ 
   2.2.3 การประสานงาน 
   2.2.4 การมีความคิดสร้างสรรค ์
   2.2.5 การปรับปรุงอยา่งต่อเนื	อง 
 ส่วนที	  2  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงและการทาํงาน   
เป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ตวัแปรที	ศึกษาไดแ้ก่ 
 1. ภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลง ประกอบดว้ย  
  1.1 การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม   
  1.2 การกระตุน้ทางปัญญา 
  1.3 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
  1.4 การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
  1.5 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 2. การทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย  
  2.1 การติดต่อสื	อสาร 
  2.2 การร่วมมือ 
  2.3 การประสานงาน 
  2.4 การมีความคิดสร้างสรรค ์
  2.5 การปรับปรุงอยา่งต่อเนื	อง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั& งนี&  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที	เกี	ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี&  

 ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาที	แสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยก่อให้เกิด             
การเปลี	ยนแปลงศกัยภาพการทาํงานและสามารถเป็นผูเ้สริมแรงไดด้ว้ยตนเอง  ประกอบดว้ย  
 1. การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม (Providing an Appropriate Model) หมายถึง พฤติกรรม
ที	ดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพื	อกระตุน้และจูงใจใหผู้ร่้วมงานยอมรับเชื	อถือศรัทธาและปฏิบติัตาม
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อยา่งถูกตอ้ง ผูบ้ริหารเป็นผูมี้คุณธรรม และจริยธรรม มีบุคลิกภาพดี สง่างาม เป็นบุคคลที	น่านบัถือ 
น่ายกย่อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื	อประโยชน์           
ต่อส่วนรวม สามารถควบคุมอารมณ์ได ้ใชค้าํพดูกบัผูร่้วมงานอยา่งสร้างสรรค ์    
 2. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
กระตุน้และสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานใชค้วามคิดสร้างสรรค์ / สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ จูงใจให้ผูร่้วมงาน
คิดวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผูร่้วมงานเปลี	ยนมุมมองของปัญหา       
และมีการแกปั้ญหาอย่างมีระบบ เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื	อแกไ้ขปัญหา 
เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นในการทาํงานอยา่งเต็มที	 ส่งเสริมให้ผูร่้วมงานใชห้ลกัการ 
เหตุผลในการตดัสินใจมากกว่าความรู้สึกตนเองใช้วิธีการตั& งคาํถามกับผูร่้วมงานเพื	อนําไปสู่       
การแสดงความคิดเห็น 
 3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence of Charisma Leadership)  หมายถึง 
พฤติกรรมที	ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออกว่ามีเป้าหมายในการทาํงานที	ชัดเจน มีวิสัยทัศน์           
ในการทาํงานมีจริยธรรมในการทาํงานโดยหลีกเลี	ยงการใชอ้าํนาจเพื	อประโยชน์ส่วนตน กระทาํตน
เพื	อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นแบบอย่างที	ดีของครูผูส้อนในเรื	องค่านิยม สร้างความรู้สึก
เป็นอนัหนึ	งอนัเดียวกนัเพื	อบรรลุเป้าหมายที	ตอ้งการ ให้อิสระในการตดัสินใจแก่ผูร่้วมงานมากกวา่
ยดึกฎระเบียบ    
 4. การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)  หมายถึง ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคล มอบหมายงานให้ผูร่้วมงานตามความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานได้เรียนรู้สิ	 งใหม่ ๆ ตามความต้องการ ตอบสนอง       
ความต้องการของผูร่้วมงานแต่ละคน รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานแต่ละบุคคล มุ่งสร้าง     
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลบนพื&นฐานของความไวว้างใจและให้คาํแนะนาํเกี	ยวกบั
การปฏิบติังานเป็นรายบุคคล 
 5. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา     
ให้กาํลงัใจ ยกย่อง ชมเชย ผูร่้วมงานอย่างสมํ	าเสมอสร้างเจตคติที	ดีต่อผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์
ส่วนรวม จูงใจผูร่้วมงานให้ทุ่มเทความพยายามในการทาํงานอยา่งเต็มศกัยภาพ  ส่งเสริมให้ผูร่้วมงาน
ทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังาน
ด้วยตนเอง เพิ	มค่าตอบแทนที	สูงขึ&นสําหรับผูร่้วมงานที	อุทิศตนให้กบังาน มีความตั&งใจแน่วแน่      
ที	จะทาํงานใหส้าํเร็จตามที	กาํหนดเป้าหมายไว ้
 การทํางานเป็นทีม (Teamwork)  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
เกี	ยวกบัการดาํเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียน โดยรับผิดชอบและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื	อให้เกิด       
ผลสาํเร็จในงานตามเป้าหมายของโรงเรียน ซึ	 งมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี&   
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 1. การติดต่อสื	อสาร (Communication)  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดต่อสื	อสาร     

กบับุคลากรในสถานศึกษาอย่างสมํ	าเสมอชี&แจงให้ผูร่้วมงานเขา้ใจวิธีการทาํงานอยา่งชดัเจน และ

บุคลากรในสถานศึกษาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที	รวดเร็วทนัเหตุการณ์ เปิดเผยขอ้มูลที	แทจ้ริงให้แก่

บุคลากรในสถานศึกษา สนบัสนุนให้ผูร่้วมงานมีการแลกเปลี	ยนความคิดซึ	 งกนัและกนั และรับฟัง

ปัญหาการทาํงานของผูร่้วมงานที	เกิดขึ&น 

 2. การร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถจูงใจ

บุคลากรในสถานศึกษาให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั ดาํเนินการภายใตค้วามคิดเห็นของบุคลากร         

ในสถานศึกษา  ลดความขดัแยง้ในการทาํงานของบุคลากรในสถานศึกษา สนบัสนุนให้บุคลากร   

ไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาแสดงศกัยภาพการทาํงาน

อยา่งเตม็ที	 และสนบัสนุนการปฏิบติังานของผูร่้วมงานโดยไม่มีอคติหรือ  แบ่งพรรคแบ่งพวก       

 3. การประสานงาน (Coordination) หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพนัธ์และ

สร้างขวญักาํลงัใจที	ดีแก่บุคลากร สนบัสนุนให้บุคลากรช่วยเหลือซึ	 งกนัและกนั กาํหนดบทบาท

หน้าที	ของบุคลากรอย่างชัดเจน มีการวางแผนที	เหมาะสมในการปฏิบติังาน มีการกาํหนดแนว

ทางการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ และมีการประชุมเกี	ยวกับความก้าวหน้าหรือปัญหาในการ

ปฏิบติังานอยา่งสมํ	าเสมอ        

 4. การมีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Break Through) หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา

สนบัสนุนให้บุคลากรคิดแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  รับฟังความคิดเห็นที	แตกต่างของบุคลากร

ในสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างนวตักรรมเพื	อแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน กระตุน้  

แนวคิดใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ผู ้ร่วมงานไปศึกษาดูงานหรือร่วม

ประชุมสัมมนาเพื	อรับการถ่ายทอดความคิดใหม่ ๆ สนับสนุนให้ผู ้ร่วมงานทาํงานด้วยวิธีที	

หลากหลาย    เพื	อใหป้ระสบผลสาํเร็จ และมีการออกแบบงานใหม่ที	สร้างมูลค่าเพิ	มอยูเ่สมอ   

 5. การปรับปรุงอยา่งต่อเนื	อง (Continuous Improvement) หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา

เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานคิดนอกกรอบ จูงใจให้บุคลากรใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  สนบัสนุนให้บุคลากร

ยึดคุณภาพของผูเ้รียนเป็นสําคญั กระตุน้ให้มีการนาํความรู้จากการอบรมศึกษาดูงานไปใช้ในการ

พฒันาคุณภาพงาน และหมั	นตรวจสอบข้อบกพร่องในการทาํงานของตนเองอยู่เสมอ ส่งเสริม       

ใหบุ้คลากรในสถานศึกษายกระดบัประสิทธิภาพการทาํงานใหสู้งขึ&น   

 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 

สังกดัสํานักงานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยนับแต่วนับรรจุแต่งตั&งจนถึงปัจจุบนั 

จาํแนกเป็น 2 ระดบั ดงันี&  
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 1. ประสบการณ์น้อย หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูน้อยกว่า   
ค่าเฉลี	ยของประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. ประสบการณ์มาก หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูมากกว่า
หรือเท่ากบัค่าเฉลี	ยของประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง  ประเภทของสถานศึกษา ซึ	 งมีจาํนวนนกัเรียนตามเกณฑ์
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ 
 1. ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที	มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
 2. ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที	มีนกัเรียนตั&งแต่ 121 - 300 คน 
 3. ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที	มีนกัเรียนตั&งแต่ 301 คนขึ&นไป 
 ครูผู้สอน หมายถึง  ขา้ราชการครูที	ปฏิบติัหน้าที	หลกัดา้นการสอนในโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การบริหารการเปลี	ยนแปลงควรมีพฤติกรรมภาวะผูน้าํแบบต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบั   
การทาํงานเป็นทีม โดยขึ& นอยู่กับสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมและบุคลากรในหน่วยงาน          
การปฏิบติังานที	บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายนั&น  ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจทั&งผูบ้ริหารและ      
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมีองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีม 
 ในการศึกษาครั& งนี& เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงกับ   
การทาํงานเป็นทีมและเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีมจาํแนกตาม
ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน ตัวแปรด้านภาวะผู ้นํา          
การเปลี	ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ดา้น จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
เกี	ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงของเฮาส์ (House. 1977 : 2), เบิร์น (Burns. 1978 : 2 - 6),       
แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : unpaged),  เลทวดูและแจนซี	 (Leithwood and Jantzi. 
1996 : 510), จอร์น อาร์ เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn. Jr. 2000 : 457 - 470), ดาฟท ์
(Daft. 2003 : 5),  ธีระ รุญเจริญ (2550 : 143 - 147), สุเทพ  พงษศ์รีวฒัน์ (2545 : 333) และวิโรจน์ 
สารรัตนะ (2546 : 76 - 77)  องค์ประกอบมีดงันี&   1) การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม  2) การกระตุน้        
ทางปัญญา  3) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  5) การสร้าง
แรงบนัดาลใจ ส่วนตวัแปรดา้นการทาํงานเป็นทีมตามแนวคิดของรอมมิก (Romig. 1996 : 124 - 132) 
ประกอบดว้ย  1) การติดต่อสื	อสาร  2) การร่วมมือ  3) การประสานงาน  4) การมีความคิดสร้างสรรค ์ 
5) การปรับปรุงอย่างต่อเนื	อง จากแนวคิดดงักล่าวสามารถกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั     
ดงัภาพประกอบ 1 
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 การศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี	ยนแปลง              
กบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื&นที	      
การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัภาพประกอบ 
 

                                                                                       
 
    
 
 
                 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมุติฐานในการวจัิย  
 1. ครูผูส้อนที	มีประสบการณ์ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลง
แตกต่างกนั  
 2. ครูผูส้อนที	อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาวะผูน้ํา       
การเปลี	ยนแปลงแตกต่างกนั 

ตัวแปรตาม 

1. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
      1.1 ประสบการณ์นอ้ย 

      1.2 ประสบการณ์มาก 

2. ขนาดของสถานศึกษา 

      2.1 ขนาดเล็ก  
      2.2 ขนาดกลาง  
      2.3 ขนาดใหญ่  
 

 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลง ประกอบดว้ย 
   1. การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม   
   2. การกระตุน้ทางปัญญา 
   3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

   4. การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
   5. การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 

การทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย 
   1. การติดต่อสื,อสาร 

   2. การร่วมมือ 
   3. การประสานงาน 
   4. การมีความคิดสร้างสรรค ์
   5. การปรับปรุงอยา่งต่อเนื,อง 
 

ตัวแปรต้น 
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 3. ครูผูส้อนที	มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการรับรู้การทํางานเป็นทีม       
แตกต่างกนั 
 4. ครูผูส้อนที	อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ทาํงานเป็นทีม
แตกต่างกนั 
 5. ภาวะผูน้ําการเปลี	ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน       
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
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บทที�  2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั� งนี�  ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี$ยนแปลงกับ         
การทํางานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื� นที$การศึกษา             
ประถมศึกษาตราด โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที$เกี$ยวขอ้งดงันี�   
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกบัผูน้าํและภาวะผูน้าํ 
  1.1 ความหมายของผูน้าํ 
  1.2 ประเภทของผูน้าํ  
  1.3 ทฤษฎีผูน้าํ 
  1.4 ความหมายของภาวะผูน้าํ 
  1.5 ความสาํคญัของภาวะผูน้าํ 
  1.6 ทฤษฎีภาวะผูน้าํ 
  1.7 บทบาทหนา้ที$ของภาวะผูน้าํ 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
  2.1 ความหมายของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
  2.2 ความสาํคญัของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
  2.3 ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
  2.4 องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
  2.5 แนวปฏิบติัสาํหรับผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกบัการทาํงานเป็นทีม 
  3.1 ความหมายของทีมและการทาํงานเป็นทีม 
  3.2 ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม 
  3.3 ทฤษฎีเกี$ยวกบัการทาํงานเป็นทีม 
  3.4 การทาํงานเป็นทีมตามแนวความคิดของรอมมิก (Romig) 
  3.5 ประเภทของทีม 
  3.6 การทาํงานเป็นทีมที$มีประสิทธิภาพ 
  3.7 บทบาทหนา้ที$ของทีมงานในโรงเรียน  
 4. งานวจิยัที$เกี$ยวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัผู้นําและภาวะผู้นํา 
 ผูน้าํเป็นบุคคลสําคญัอย่างยิ$ง องค์การทุกประเภทไม่ว่าองค์การธุรกิจเอกชน ราชการ   
หรือองค์การเพื$อสาธารณะประโยชน์ บทบาทของผูน้าํจะเป็นสิ$งสําคญัที$สุดที$จะกาํหนดทิศทาง    
การเคลื$อนไหวของทรัพยากรทั�งหลายภายในองค์การ ทั�งนี� เพราะผูน้าํจะทาํหน้าที$ชี� แนะ ควบคุม     
สั$งการ ตลอดจนวางแผนและกําหนดเป้าหมายขององค์การโดยส่วนรวม จึงอาจกล่าวได้ว่า          
ประสิทธิภาพขององคก์ารนั�นส่วนหนึ$งขึ�นอยูก่บัผูน้าํในองคก์ารนั$นเอง 

 ความหมายของผู้นํา 

 จากการศึกษาของนักทฤษฎีและนักวิชาการต่าง ๆ ได้ไห้ความหมายเกี$ยวกับผู ้นํา            
ไวจ้าํนวนหนึ$ง  ซึ$ งจะยกมากล่าวพอสังเขปดงันี�  
 สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2545 : 4) ไดก้ล่าววา่ ผูน้าํ หมายถึง บุคคลที$ไดรั้บมอบหมาย ซึ$ งอาจ 
ไดม้าโดยการเลือกตั�งหรือแต่งตั�งและเป็นที$ยอมรับของสมาชิก ให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม
สามารถที$จะจูงใจ ชกันาํ หรือชี� นาํให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพื$อปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่ม    
ใหส้าํเร็จ 
 ฮาลปิน (Halpin. 1966 : 27 - 28) ไดก้ล่าววา่ ผูน้าํ คือ บุคคลที$มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ$ง 
ดงัต่อไปนี�  
 1. ผูน้าํ หมายถึง บุคคลที$มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกวา่ผูอื้$น 
 2. ผูน้าํ หมายถึง บุคคลผูห้นึ$งที$มีบทบาทเหนือคนอื$นๆ 
 3. ผูน้าํ หมายถึง บุคคลผูห้นึ$ งที$มีบทบาทสําคญัที$สุดในการทาํให้หน่วยงานดาํเนินไปสู่
เป้าหมายที$วางไว ้
 4. ผูน้าํ หมายถึง บุคคลผูห้นึ$งซึ$ งไดรั้บเลือกจากผูอื้$นใหเ้ป็นผูน้าํ 
 5. ผูน้าํ หมายถึง บุคคลผูห้นึ$งซึ$ งดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ในหน่วยงาน 
 ฟิดเลอร์ (Fiedler. 1967 : 78 - 79) ไดก้ล่าววา่ ผูน้าํตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ$งตามเกณฑ ์
ต่อไปนี�  
 1. ได้รับการแต่งตั� งให้ดํารงตําแหน่งผู ้นํา ผู ้นิเทศ ประธาน ฯลฯ โดยเป็นตัวแทน       
ของกลุ่ม 
 2. เป็นผูไ้ดรั้บเลือกจากกลุ่ม 
 3. เป็นผูแ้สดงออกใหเ้ห็นวา่มีอิทธิพลมากที$สุด โดยใชส้ังคมมิติ 
 สรุปได้ว่า ผูน้ ํา หมายถึง บุคคลที$ดํารงตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน อาจได้รับแต่งตั� ง     
หรือเลือกตั�งให้ปฏิบติัตามเป้าหมายที$วางไว ้ผูน้าํกบัผูบ้ริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกนั หรือคนละ
บุคคลก็ได้ ดงันั�นในหน่วยงานหนึ$ งอาจมีผูน้าํหลายคน นอกเหนือจากผูน้าํโดยตาํแหน่ง ฉะนั�น  
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พฤติกรรมความเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํจึงมีความสาํคญัมากต่อผูบ้ริหาร และผูน้าํ เพื$อให้งานดาํเนิน
ตามเป้าหมายขององคก์าร 
  ประเภทของผู้นํา  
 ผูน้าํ (Leader) หมายถึง บุคคลที$มีศิลปะ บุคลิกภาพ ความสามารถ เหนือบุคคลทั$วไป 
สามารถชกัจูงให้ผูอื้$นปฏิบติัตามที$ตอ้งการได ้ส่วนความเป็นผูน้าํ (Leadership) เป็นกระบวนการ    
ที$มีอิทธิพลต่อกลุ่ม เพื$อให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารทุกคนควรเป็นผูน้าํ และมีภาวะผูน้าํ แต่ผูน้าํ     
ไม่สามารถเป็นผูบ้ริหารที$ดีได้ทุกคน เพราะผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะ มีความสามารถในหน้าที$ของ       
ผูบ้ริหารดว้ย 
 ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 107 - 108) ได้กล่าวว่า การจาํแนกประเภทผูน้าํนั�น ทาํได้โดย      
ดูจากสภาพทั$วไป ดงันี�  

1. ผูน้าํแบบนักบริหาร (Administrator) ทาํหน้าที$นําองค์การให้บรรลุเป้าหมายหรือ
นโยบายขององคก์ารนั�น 

2. ผูน้ ําแบบข้าราชการ (Bureaucrat) เป็นผูน้ําในระบบราชการตามลาํดับขั�น ลดหลั$น     
กนัลงไป 

3. ผูน้าํแบบผูช้าํนาญการ (Expertise) เป็นผูเ้ชี$ยวชาญเฉพาะสาขา 
4. ผูน้าํแบบผูว้างนโยบาย (Policy Maker) เป็นผูน้าํที$มกัจะอยูเ่บื�องหลงัมกัจะไม่มีอาํนาจ 
5. ผูน้าํแบบนกับุญ (Charismatic) เป็นผูน้าํที$สามารถโนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม 
6. ผูน้าํแบบนกัอุดมคติ (Ideologist) เป็นผูน้าํที$คิดเกี$ยวกบัทฤษฎีโดยพยายามที$จะอธิบาย

แนวความคิดความเชื$อมั$นวา่จะนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย 
7. ผูน้าํแบบนกัการเมือง (Political) เป็นผูน้าํทางการเมือง 
8. ผูน้าํที$เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นผูน้ําที$เป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่มหรือตวัแทน    

ของกลุ่ม 
 กลัยาณี  สูงสมบติั (ออนไลน์. 2556) แบ่งประเภทของผูน้าํ แบ่งไดด้งันี�  
 1. ผูน้าํตามอาํนาจหนา้ที$ เป็นผูน้าํโดยอาศยัอาํนาจหนา้ที$ (Authority) และมีอาํนาจบารมี 
(Power) เป็นเครื$องมือ มีลกัษณะที$เป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) เกิดพลงัร่วม
ของกลุ่มในการดําเนินงานเพื$อบรรลุวตัถุประสงค์ที$ก ําหนดไว ้อํานาจนี� ได้มาจาก กฎหมาย            
กฎระเบียบ หรือขนบธรรมเนียม ในการปฏิบติั สามารถจาํแนกผูน้าํประเภทนี�ออกเป็น 3 แบบคือ 
  1.1 ผูน้าํแบบใช้พระเดช (Legal Leadership) ผูน้าํแบบนี� เป็นผูน้าํที$ไดอ้าํนาจในการ  
ปกครองบงัคบับญัชาตามกฎหมายมีอาํนาจตามตาํแหน่งหน้าที$ราชการมาหรือเกิดขึ�นจากตวัผูน้ั�น 
หรือจากบุคลิกภาพของผูน้ั�นเอง ผูน้าํแบบนี� ไดแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ในกระทรวง ทบวง กรม 
เช่น รัฐมนตรี อธิบดี หวัหนา้กอง และหวัหนา้แผนก เป็นตน้ 
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  1.2 ผูน้าํแบบใช้พระคุณ (Charismatic Leadership) คือ ผูน้าํที$ไดอ้าํนาจเกิดขึ�นจาก   
บุคลิกภาพอนัเป็นคุณสมบติัส่วนตวัของผูน้ั�น มิใช่อาํนาจที$เกิดขึ�นจากตาํแหน่งหนา้ที$ ความสําเร็จ
ในการครองใจและชนะใจของผูน้าํประเภทนี�  ไดม้าจากแรงศรัทธาที$ก่อให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบัเกิดความ
เคารพนบัถือและเป็นพลงัที$จะช่วยผลกัดนัให้ร่วมใจกนัปฏิบติัตามคาํสั$ง แนะนาํดว้ยความเต็มใจ   
ตวัอยา่ง เช่น มหาตมะคนัธี สามารถเป็นผูน้าํครองใจชาวอินเดียนบัเป็นจาํนวนลา้น ๆ คนได ้     
  1.3 ผูน้าํแบบพ่อพระ (Symbolic Leadership) คือ ผูน้าํที$มีอาํนาจหนา้ที$ตามกฎหมาย  
มิไดใ้ช้อาํนาจหน้าที$ในการปกครองบงัคบับญัชา บุคคลเหล่านั�นปฏิบติัตามเพราะเกิดแรงศรัทธา 
หรือสัญญาลกัษณ์ในตวัของผูน้ั�นมากกว่า เช่น พระมหากษตัริย ์ซึ$ งเป็นองค์ประมุขและสัญลกัษณ์
ของแรงศรัทธาของประชาชนไทยทั�งมวล 
 2. ผูน้าํตามการใชอ้าํนาจ ในรูปแบบต่าง ๆ   
  2.1 ผูน้าํแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) คือ ผูน้าํที$ใช้อาํนาจต่าง ๆ ที$มี          
อยู่ในการสั$งการแบบเผด็จการโดยรวบอาํนาจ ไม่ให้โอกาสแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้มีส่วนร่วม       
ในการแสดงความคิดเห็น ตั�งตวัเป็นผูบ้งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเชื$อฟังโดยเด็ดขาด ปฏิบติัการ   
แบบนี� เรียกวา่ One Man Show อยูต่ลอดเวลาโดยไม่คาํนึงถึงจิตใจของผูป้ฏิบติังานเช่น ฮิตเลอร์          
  2.2 ผูน้าํแบบเสรีนิยม (Free-rein Leadership) คือ ผูน้าํปล่อยให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา
กระทาํกิจการใด ๆ ก็ตามได้โดยเสรี ซึ$ งการกระทาํนี� ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบหรือ          
ขอ้บงัคบัที$กาํหนดไว ้และตนเป็นผูดู้แลให้กิจการดาํเนินไปไดโ้ดยถูกตอ้งเท่านั�น มีการตรวจตรา
นอ้ยมากและไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือในการดาํเนินงานใด ๆ ทั�งสิ�นผูน้าํแบบนี� เกือบไม่มีลกัษณะ
การเป็นผูน้าํเหลืออยูเ่ลย 
  2.3 ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) คือ ผูน้ําที$ประมวลเอา        
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากคณะบุคคลที$อยู่ใตบ้งัคบับญัชาที$มาประชุมร่วมกนั หรืออภิปราย
แสดงความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ เพื$อนาํเอาความคิดที$ดีที$สุดมาใช้ ฉะนั�นนโยบายและคาํสั$ง        
จึงมีลกัษณะเป็นของบุคคลโดยเสียงขา้งมาก 
 3. ผูน้าํตามบทบาทที$แสดงออก  จาํแนกเป็น  3 แบบ คือ 
  3.1 ผูน้าํแบบบิดา-มารดา  หมายถึง  ผูน้าํที$ปฏิบติัตนเหมือนพ่อ-แม่ คือ ทาํตนเป็นพ่อ
หรือแม่ เห็นผูอื้$นเป็นเด็ก อาจจะแสดงออกมาในบทบาทของพ่อแม่ที$อบอุ่นใจดีให้กําลังใจ         
หรืออาจแสดงออกตรงกนัขา้มในลกัษณะการตาํหนิติเตียน วพิากษว์จิารณ์ คาดโทษ แสดงอาํนาจ 
  3.2 ผูน้าํแบบนักการเมือง  หมายถึง ผูน้าํแบบที$พยายามสะสมอาํนาจและใช้อาํนาจ 
โดยอาศัยความรอบรู้และตําแหน่งหน้าที$การงานของคนอื$นมาแอบอ้างเพื$อให้ตนเองได้มี         
ความสําคญัและเขา้กับสถานการณ์นั�น ๆ ได้ ผูน้าํแบบนี� เขา้ทาํนองว่ายืมมือของผูบ้งัคบับญัชา       
สั$งการ โดยเสนอขอใหส้ั$งการเพื$อประโยชน์แก่ตนเอง 
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  3.3 ผูน้าํแบบผูเ้ชี$ยวชาญ หมายถึง ผูน้าํที$มีหน้าที$ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ Staff  ผูน้าํ
แบบนี� มักเป็นผูเ้ชี$ยวชาญและมีความรู้เฉพาะอย่าง ผูน้ ําแบบนี� เกือบจะเรียกว่าไม่ได้เป็นผูน้ํา        
ตามความหมายทางการบริหาร เช่น คุณหมอพรทิพย ์ โรจนสุนนัท์ มีความเชี$ยวชาญในการตรวจ  
DNA  อีริก เบิร์น  จิตแพทย์ชาวอเมริกัน พิจารณาจากบุคลิกภาพ โดยวิเคราะห์โครงสร้างของ  
บุคลิกภาพของคนว่ามีอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ ภาวะของความเป็นเด็ก  ภาวะของการเป็นผูใ้หญ่    
และภาวะของความเป็นผูป้กครอง มองผูน้าํไดเ้ป็น 3 แบบ 
   3.3.1 ภาวะความเป็นเด็กในรูปแบบผูน้าํ หมายถึง ผูน้าํที$มีลกัษณะเป็นคนที$มีนิสัย
เอาแต่ใจตวัเอง  กา้วร้าว  ดื�อรั�น  กระตือรือร้น  ไม่กลา้ตดัสินใจ  มีความคิดสร้างสรรค ์มกัเป็นภาวะ
ของผูน้าํที$เตม็ไปดว้ยความคิดแต่ไม่ทาํ  
   3.3.2 ภาวะผูใ้หญ่ในรูปแบบผูน้าํ หมายถึง ผูน้าํที$มีการวิเคราะห์  และสนใจขอ้มูล
เป็นหลกั เป็นคนที$มุ่งความสําเร็จ  โดยไม่สนใจความรู้สึกของลูกนอ้ง  อยู่ในโลกแห่งเหตุและผล  
ไม่มีอารมณ์ขนัพดูง่าย ๆ ก็คือ  เป็นคนที$จริงจงักบัทุกเรื$องโดยเฉพาะกบัลูกนอ้ง  
   3.3.3 ลกัษณะภาวะพ่อแม่ในแบบผูน้าํ หมายถึง ผูน้าํที$มีลกัษณะเป็นคนเด็ดเดี$ยว 
ออกคาํสั$งอยา่งเดียวไม่ค่อยฟังความเห็นของผูต้าม เผด็จการมกัรวบอาํนาจเบด็เสร็จ  มีความลึกลบั   
ติชมลูกนอ้งเสมอ  ถา้ดีจะเป็นห่วงเป็นใย  คอยปกป้อง  
 สรุปได้ว่าประเภทของผูบ้ริหารจาํแนกได้ดังนี�  1) ผูน้ ําตามอาํนาจหน้าที$ เป็นผูน้ํา         
โดยอาศยัอาํนาจหน้าที$ใช้พระเดช พระคุณและพ่อพระ  2) ผูน้าํตามการใช้อาํนาจแบบเผด็จการ    
เสรีนิยมและประชาธิปไตย  3) ผูน้าํตามบทบาทที$แสดงออกแบบบิดา-มารดา นกัการเมืองและ        
ผูเ้ชี$ยวชาญ 
 ทฤษฎผู้ีนํา 
 การบริหารงานของผู ้นําตามภาวะผู ้นํา เพื$อให้งานประสบความสําเร็จได้อย่างมี          
ประสิทธิภาพนั�น ผูน้าํตอ้งใชท้ฤษฎีผูน้าํมาประยกุตใ์ช ้ ซึ$ งมีผูไ้ดศึ้กษาไวด้งันี�  
 กรีนเบอร์ก และบารอน (Greenberg and Baron. 2003 : 447 - 463) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎี
เกี$ยวกบัผูน้าํมีดงันี�  
 1. ทฤษฎีคุณลกัษณะทางกายภาพ (The Great Person Theory) หมายถึง ทฤษฎีที$ตั�งอยู่
บนสมมุติฐานที$ว่า ผูน้าํที$ประสบความสําเร็จจะมีคุณลกัษณะของบุคลิกภาพหรือคุณลกัษณะพิเศษ
ซึ$งเกื�อกลูใหป้ระสบความสาํเร็จ เช่น ผูน้าํที$ประสบความสาํเร็จมกัมีร่างกายสูงใหญ่ ร่างกายแข็งแรง
ทฤษฎีนี� เชื$อว่าเกิดมาเพื$อนาํหรือเป็นผูน้าํ เช่น พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the  
Great) ราชินีอลิซเบธที$ 1 (Queen Elizabeth I) ประธานาธิบดีอบัราฮมั ลินคอล์น (Abraham Lincoln)       
คอลิน เพาเวลล ์(Colin Powell) และโรนลั เรแกน (Ronald Reagan) 
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 2. ทฤษฎีผูน้าํตามพฤติกรรม (Leadership Behavioral Theory) หมายถึง ทฤษฎีที$ตั�งอยู่
บนสมมุติฐานที$วา่ ภาวะผูน้าํขึ�นอยูก่บัการกระทาํของผูน้าํ พฤติกรรมทุกๆอยา่งของผูน้าํเป็นบ่อเกิด
แห่งภาวะผูน้าํ 
 3. ทฤษฎีการเป็นผูน้าํและผูต้าม (Leaders and Follower Theory) หมายถึง ทฤษฎีที$ตั�งอยู่
บนสมมุติฐานที$วา่ ถา้ปราศจากผูต้าม ผูน้าํก็ไม่สามารถจะนาํได ้
 4. ทฤษฎีผูน้าํการเปลี$ยนแปลง (Change-oriented Leadership Theory) หมายถึงทฤษฎี    
ที$ตั� งอยู่บนสมมุติฐานที$ว่า การจะเป็นผู ้นําได้นั� นจะต้องเป็นผูน้ําการเปลี$ยนแปลงที$สามารถ         
มองอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน 
 5. ทฤษฎีผูน้ําตามสถานการณ์ (Contingency Theory) หมายถึง ทฤษฎีที$ตั�งอยู่บน     
สมมุติฐานที$วา่ ผูน้าํที$แทจ้ริงเป็นผูที้$สามารถนาํไดใ้นทุก ๆ สถานการณ์เหนือกวา่ผูอื้$น 
 รอส และเฮนดรี (Ross and Hendry. 1958 : unpaged ; อา้งถึงใน ชลธน วรรณศรียพงษ.์ 
2553 : 14) ได้กล่าวว่า  ทฤษฎีของผูน้าํหรือแนวคิดเกี$ยวกบัความเป็นผูน้าํ จะมีคล้ายคลึงกับ          
ทั�งสองท่านที$กล่าวมาแลว้ มีองคป์ระกอบอยู ่3 ประการ คือ 
 1. ความเป็นผูน้าํเป็นคุณสมบติัที$มีอยูภ่ายในตวัของผูน้าํแต่ละคน (Leadership As Trait 
with Individual Leader) โดยเชื$อวา่ความเป็นผูน้าํติดตวัมาตั�งแต่กาํเนิดโดยพนัธุกรรม 
 2. ลกัษณะความเป็นผูน้าํขึ�นอยูก่บักลุ่ม (Leadership As a Function of The Group) 
ลกัษณะความเป็นผูน้าํเป็นโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มมากกว่าแต่ละบุคคล แต่ละคนจะนาํเอา
ลกัษณะเฉพาะตวั ทศันคติ ความตอ้งการส่วนตวัติดตวัมาดว้ย เมื$อเขา้สู่กลุ่มทุกคนจะตอ้งปรับตวั
เพื$อที$แต่ละคนและกลุ่มได้มีวตัถุประสงค์หรือความต้องการสอดคล้องกัน ทั� งนี� เพื$อให้ทุกฝ่าย       
ได้รับผลตามเป้าหมาย และในขณะเดียวกนัจะกลายเป็นกลุ่มที$รวมตวักนัอย่างมีประสิทธิภาพ    
ความเป็นผูน้าํในกลุ่มถูกกาํหนดโดยผลรวมของทศันคติความตอ้งการของกลุ่ม มากกวา่บุคลิกภาพ
ของบุคคลเพียงคนเดียว 
 3. ลกัษณะความเป็นผูน้าํขึ�นอยู่กบัสถานการณ์ (Leadership As a Function of The 
Situation) สถานการณ์มีบทบาทต่อความเป็นผูน้าํมาก สถานการณ์ที$กลุ่มกาํลงัเผชิญอยูใ่นขณะนั�น
ก่อให้เกิดผูน้ําได้ ความเป็นผูน้ําจึงขึ�นอยู่กับสถานการณ์ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี     
ขององคก์ารนั�น 
 สรุปได้ว่า ผูน้าํจะตอ้งเกี$ยวขอ้งกบัองค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ ที$จะทาํให้
บุคคลเป็นผูน้าํที$มีคุณภาพได้ คือ ตวัผูน้าํ ผูต้ามและสถานการณ์ที$แตกต่างกนัออกไป ดงันั�นผูน้าํ   
ในบางครั� งก็กลายเป็นผู ้ตาม และผู ้ตามก็กลับกลายเป็นผู ้นําได้ ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับสถานการณ์                  
ที$เอื�ออาํนวยการรู้จกัปรับตวัและยดืหยุน่ 
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 ความหมายของภาวะผู้นํา 
 ภาวะผูน้าํเป็นธรรมชาติอย่างหนึ$ งของมนุษยที์$ทุกคนมีความปรารถนา ตอ้งการยอมรับ
และเป็นผูน้าํไม่ทางใดก็ทางหนึ$ ง เรื$ องผูน้าํและภาวะผูน้าํจึงเป็นที$น่าสนใจของมนุษยต์ั�งแต่อดีต   
จนถึงปัจจุบนัและเชื$อว่าจะเป็นเช่นนั�นตลอดไป ในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ผูน้าํเป็นบุคคล    
ที$มีความสําคญัที$สุดต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ  ผูน้ ําเป็นบุคคลที$มีอาํนาจ      
อิทธิพลในการบงัคบับญัชา  การมอบหมายงานในกาํกบัดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร    
ผูน้าํเป็นผูป้ระสานความตอ้งการของบุคคล ความตอ้งการของงาน และความตอ้งการขององค์การ
เขา้ดว้ยกนั นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํไวแ้ตกต่างกนัดงันี�   
 อาคม  วดัไธสง (2547 : 3) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง พฤติกรรมที$แสดงออกในรูป
ของกระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรม ซึ$ งก่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื$น     
โดยที$บุคคลอื$นจะคล้อยตามหรือปฏิบัติตามผู ้นํา  เพื$อให้การดําเนินการบรรลุวตัถุประสงค ์          
ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ$ง 
 วิเชียร  วิทยอุดม (2548 : 3) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ลกัษณะส่วนตวัของบุคคล    
ที$แสดงออกมา เมื$อไดป้ฏิสัมพนัธ์กบักลุ่ม เป็นความสามารถที$เกิดขึ�นระหวา่งที$มีการทาํงานร่วมกนั
หรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกนั ที$จะทาํให้กิจกรรมของกลุ่มดาํเนินไปสู่เป้าหมายและประสบ
ความสาํเร็จ 
 เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2549 : 7) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง บุคคลที$มีความสามารถ
ในการบงัคบับญัชาบุคคลอื$นโดยไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอื$น หรือผูที้$ทาํให้บุคคลอื$น
ไวว้างใจและให้ความร่วมมือ  มีหน้าที$ในการอาํนวยการหรือสั$งการบงัคบับญัชาประสานงาน     
โดยอาศัยอํานาจหน้าที$ เพื$อให้กิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย              
ตามที$ตอ้งการ 
 อมัพวนั  ประเสริฐภกัดิ{  (2549 : 7) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถในการใช้
ศาสตร์และศิลป์ ในการจูงใจให้คนคลอ้ยตาม ทาํตามและร่วมมืออยา่งศรัทธา นบัถือ ตามแนวทาง 
ที$ให้กระทาํดว้ยความเต็มใจ ประสานสัมพนัธ์กนั และทาํให้งานสําเร็จบรรลุเป้าหมายขององคก์าร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวได้ว่า ภาวะผูน้าํ คือ กระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือผูอื้$น    
จูงใจใหผู้อื้$นทาํงานเพื$อบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์าร 
 ปุระชยั  เปี$ ยมสมบูรณ์ (2550 : 303) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถ         
ในการจูงใจ โนม้นา้วใหบุ้คคลอื$นประพฤติปฏิบติัตามในสิ$งที$ผูน้าํวางวตัถุประสงคไ์ว ้
 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ และคณะ (2551 : 122) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถ          
ที$ผูใ้ชอ้าํนาจที$มีในการชกัจูงใหก้ลุ่มมุ่งไปสู่วตัถุประสงคต์ามที$ตอ้งการ 
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 ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 326) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง อาํนาจหรืออิทธิพล      
เหนือบุคคลแสดงอาํนาจต่อผูบ้ริหาร เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ และอื$น ๆ 
ที$มีอาํนาจเหนือบุคคลนั�น ๆ อาํนาจดงักล่าวจะเกิดการยอมรับของสมาชิก เกิดการกระตุน้ภายใน
กลุ่มสามารถเปลี$ยนแปลงสถานการณ์นาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
 สุนทร  โคตรบรรเทา (2551 : 113) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการของ     
การมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการใชอ้าํนาจและการใชฐ้านอาํนาจต่างกนั ส่งผลต่อปฏิกิริยา     
จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างกนั 

พรสวสัดิ{   ศิรศาตนนัท ์(2555 : 4) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง การแสดงออกทางภาวะ
ผูน้าํที$ไม่จาํเป็นตอ้งคงตวัตลอดเวลา เพราะภาวะผูน้าํจะมากหรือน้อยขึ�นอยู่กบัภาวะผูต้าม และ
สถานการณ์ในขณะนั�น ในสถานการณ์ที$แตกต่างกนั ผูต้ามที$แตกต่างกนั ผูน้าํอาจจะตอ้งแสดงภาวะ
ผูน้าํที$แตกต่างกนั หรือในสถานการณ์หนึ$งบุคคลหนึ$งอาจแสดงภาวะผูน้าํ เมื$ออยูใ่นอีกสถานการณ์หนึ$ง 
บุคคลนั�นอาจอยูใ่นฐานะผูต้ามก็ได ้
 เฮอร์เซย ์และบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard. 1993 : 94) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ     
หมายถึง กระบวนการที$ใชอ้าํนาจเหนือบุคคลอื$นหรือกลุ่ม ในการทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย  
 แบส (Bass. 1997 : 27) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการในการมีอิทธิพล    
ต่อกิจกรรมกลุ่มเหนือความคาดหวงั 
 ฟิลด์เล่อร์ (Fiedler. 1998 : 48 ;  อา้งถึงใน ชลธน วรรณศรียพงษ.์ 2553 : 11)  ไดก้ล่าววา่ 
ภาวะผูน้าํ คือ กระบวนการที$ใชค้วบคุมหรือประสานงานต่าง ๆ ใหภ้ารกิจของกลุ่มสาํเร็จลุล่วง  
 ดาฟท ์(Daft. 2003 : 5) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสัมพนัธ์ที$มีอิทธิพลระหวา่ง  
ผูน้าํ (Leader) และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Followers) ทาํให้เกิดการเปลี$ยนแปลง เพื$อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั (Shared Purposes) 
 ยุคล์ (Yukl. 2006 : 22) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคล       
คนที$มีอิทธิพลต่อผูต้ามในรูปแบบกระบวนการเพื$อลดความยุ่งยากของภารกิจในกลุ่มให้บรรลุ    
เป้าหมายร่วมกนั 
 ลุซซิเออร์ (Lussier. 1998 : unpaged ; อา้งถึงใน ชยัเสฏฐ ์ พรหมศรี. 2549 : 8)  ไดก้ล่าววา่ 
ภาวะผูน้าํ คือ กระบวนการในการชกัจูงใหพ้นกังานทาํงานเพื$อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 สรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํ คือ บุคคลที$มีอิทธิพลเหนือผูอื้$นในกลุ่ม เป็นผูที้$มีความสามารถ    
ในการจูงใจ มีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าที$ ช่วยเหลือ          
ส่งเสริม เห็นอกเห็นใจผูร่้วมงาน ร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงาน มีความพากเพียร อดทน กลา้ตดัสินใจ 
สามารถปรับปรุงเปลี$ยนแปลงแกไ้ขสิ$งบกพร่องต่าง ๆ อยูเ่สมอ  
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 ความสําคัญของภาวะผู้นํา 
 การบริหารการศึกษาในปัจจุบนัมีส่วนประกอบสําคญัหลายอยา่ง ที$จะช่วยให้องคก์ารนั�น

อยูไ่ดโ้ดยไม่มีปัญหา มีความเจริญกา้วหนา้และบรรลุวตัถุประสงคที์$วางไว ้ องคป์ระกอบที$สําคญัยิ$ง 

ที$จะขาดไม่ได ้ คือ บุคคลที$ทาํหนา้ที$เป็นผูน้าํ หัวหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาขององค์การนั�น ๆ และ

ภาวะผูน้าํ ซึ$ งสอดคลอ้งกบั (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543 : 61) ภาวะผูน้าํ   

เป็นปัจจยัสําคญัต่อการบริหารหรือต่อตวัผูบ้ริหาร เพราะภาวะผูน้าํจะเป็นเครื$องชี� วดัให้เห็น      

ความสาํเร็จของหน่วยงาน การดาํเนินงานอยา่งราบรื$นและบรรลุวตัถุประสงค ์ยอ่มขึ�นอยูก่บัทกัษะ

และศิลปะในการบริหารงานของผูน้าํ นั$นก็คือ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร  

 ความสําคญัของภาวะผูน้าํได้มีการนาํขึ�นมากล่าวถึงในกลุ่มของผูบ้ริหารและผูจ้ดัการ   

ซึ$ งถือเป็นประเด็นที$ไม่สามารถหลีกเลี$ยงไดต้ราบใดที$ยงัมีการทาํงานของบุคคลร่วมกนัอยูภ่ายใน

องคก์าร ภาวะผูน้าํภายในตวัผูบ้ริหารจึงเป็นปัจจยัที$สําคญัประการหนึ$งต่อความสําเร็จขององคก์าร

ทั�งนี� เพราะผูบ้ริหารมีบทบาทและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการวางแผน การตดัสินใจ การสั$งการ 

ดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบติังานต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 

และวตัถุประสงคที์$ตั�งไวร้วมถึงความรับผิดชอบต่อการพฒันาขององคก์ารดว้ย ปัญหา ที$เป็นที$สนใจ

ของนกัวิชาการและบุคคลทั$วไปอยู่ตรงที$ว่า ผูบ้ริหารทาํอย่างไรหรือมีวิธีการทาํอย่างไรจึงทาํให้

บุคลากรเกิดความผูกพนักบังานแล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายามที$จะทาํให้งานสําเร็จด้วย 

ความเต็มใจ ประเด็นนี� ทาํให้เห็นวา่ผูบ้ริหาร/ผูน้าํ กบัภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์เกี$ยวขอ้งกบัการนาํพา

องคก์ารไปสู่ความสําเร็จและบรรลุวตัถุประสงค์ ในองคก์าร ทางการศึกษาก็เช่นกนั ผูบ้ริหารจะมี

ภาวะผูน้าํที$ดีและพฒันาภาวะผูน้าํของตนเองให้ดีไดน้ั�น ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ประสบการณ์และ

ความริเริ$มสร้างสรรค์ ตอ้งรู้จกัสร้างโอกาสเพื$อทาํหน้าที$ผูน้าํในการนาํแนวคิดของตนไปปฏิบติั    

ให้เกิดผลได้จริง มีความเป็นไปได้จริง ผูบ้ริหารต้องแสดงบทบาทของตน และแสดงออกถึง       

พฤติกรรมที$คนคาดหวงัได้อย่างชัดเจน โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ทางการศึกษาไวอ้ย่างชาญฉลาด          

มีความคิดกวา้งไกล เป็นผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไปในทิศทางที$ดีขึ�น นอกจากนี� ผูบ้ริหารยงัตอ้งมี   

องคป์ระกอบอื$นที$จาํเป็น เช่น มีความเป็นนกัวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์งาน แผนงานและโครงการ

ต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีการจูงใจ การใช้อิทธิพลกับบุคคลได้อย่างยอดเยี$ยม            

ที$สําคัญผู ้บริหารต้องสามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื$นได้เพื$อให้องค์การก้าวหน้าและบรรลุ          

วตัถุประสงค์ตามที$กาํหนดไว ้ผูบ้ริหารตอ้งพฒันาความเป็นผูน้าํในตนอยู่เสมอ ปรับปรุงตนเอง    

ในด้านความคิด ทศันคติ ความรู้ความสามารถคุณลกัษณะเพิ$มพูนประสบการณ์ตื$นตวัอยู่เสมอ      

ทาํกิจกรรมที$หลากหลาย รวมถึงบุคลิกภาพและทกัษะดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัการเป็นผูบ้ริหาร 
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 สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2545 : 1 - 17) ไดท้าํการศึกษาความสําคญัของภาวะผูน้าํต่อองคก์าร  
ดงันี�  
 1. เป็นส่วนที$ดึงดูดความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในตวัผูบ้ริหารออกมาใช้ กล่าวได้ว่า         
ผูบ้ริหารที$มีความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในเรื$องงานมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถา้หากขาดภาวะ   
ผูน้ ําแล้ว ความรู้ความสามารถดังกล่าว จะไม่ได้ถูกนําออกมาใช้หรือไม่มีโอกาสใช้อย่างเต็มที$ 
เพราะไม่สามารถกระตุน้หรือชกัจูงผูอื้$นใหค้ลอ้ยตามและปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายที$วางไว ้
 2. ช่วยประสานความขดัแยง้ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน หรือองคก์ารจะประกอบดว้ยบุคคล
จาํนวนหนึ$งมารวมกนั จะมากหรือน้อยแลว้แต่ขนาดของหน่วยงานหรือองค์การ ซึ$ งบุคคลเหล่านี�     
มีความแตกต่างกนัในหลาย ๆ เรื$ อง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความเชื$อ ฯลฯ  การที$บุคคล          
มีความแตกต่างกนัในเรื$องดงักล่าวมาอยู่รวมกนัในหน่วยงานหรือองคก์าร มกัก่อให้เกิดความขดัแยง้ 
แต่ไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้ในรูปใด ถา้ผูบ้ริหารในหน่วยงานหรือองคก์าร มีภาวะผูน้าํที$มีคนยอมรับ    
นับถือแล้วก็มกัจะสามารถประสานหรือช่วยบรรเทาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน     
หรือองค์การได ้โดยการชกัจูงประนีประนอมหรือประสานประโยชน์เพื$อให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่วยงาน
หรือองค์การมีความเป็นอนัหนึ$ งอนัเดียวกนัและร่วมกนั ฟันฝ่าอุปสรรคเพื$อให้หน่วยงานที$มี     
ความเจริญกา้วหน้า กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาวะผูน้าํ ช่วยผูกมดัเชื$อมโยงให้สมาชิกของหน่วยงาน      
มีเอกภาพนั$นเอง 
 3. ช่วยโนม้นา้วชกัจูงใหบุ้คลากรทุ่มเทความรู้ความสามรถใหแ้ก่องคก์าร องคก์ารจะตอ้ง
มีปัจจยัเอื�ออาํนวยหลายอยา่ง ที$จะทาํให้สมาชิกตั�งใจและทุ่มเทในทาํงาน เช่น การจดับุคคลทาํงาน
ตรงตามความถนดัและความสามารถ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งรู้จกัรับฟังความคิดเห็น การประเมินการ
ปฏิบติังานก็ตอ้งมีความยุติธรรม และสิ$งสําคญัประการหนึ$ งที$ขาดเสียมิไดก้็คือ ผูบ้ริหารขององค์การ  
มีภาวะผูน้าํ  ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการยอมรับ เกิดความศรัทธาและความเชื$อมั$นว่าผูบ้ริหาร    
ไม่เพียงแต่นาํองค์การให้อยู่รอดเท่านั�น แต่จะนาํความเจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจ เกียรติยศ       
ชื$อเสียงและความสาํเร็จมาสู่องคก์าร 
 4. เป็นหลกัยดึใหแ้ก่บุคลากร เมื$อหน่วยงานหรือองคก์ารเผชิญสภาวะคบัขนัหรือสภาวะ
ที$อาจกระทบถึงความอยู่รอด ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารจะยิ$งทวีความสําคญัมากขึ�น เพราะในสภาพ
เช่นนั�นผูบ้ริหารจะตอ้งเพิ$มความระมดัระวงั ความรอบคอบ ความเขม้แข็ง และกลา้ตดัสินใจที$จะ
เปลี$ยนแปลงสภาพต่าง ๆ ภายในหน่วยงานหรือองค์การที$ขาดประสิทธิภาพต่าง ๆ ให้รอดพน้     
จากสภาวะคบัขนัดงักล่าว 
 ไอเซนฮาว (Eisenhower. 1968 : unpaged ; อา้งถึงใน ทิพาวดี  เมฆสวรรค.์ 2544 : 50)     
ได้กล่าวว่า ผูน้ ําคือ ผูที้$สามารถโน้มนําให้ผู ้อื$นเต็มอกเต็มใจกระทําในสิ$ งที$ผูน้ ํานั� นต้องการ         
ดว้ยความเตม็อกเตม็ใจนั�น  มาจากการที$ผูอื้$นก็มีความตอ้งการจะกระทาํสิ$งนั�น ๆ  
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แบร์ คาร์ดเวิล และมิลลิแกน (Beare, Caldwell and Millikan.1989 : 176 ; Citing 
Crawford and et al. 2002 : 23) กล่าววา่ ผูน้าํตอ้งให้ความสนใจภาวะผูน้าํในสองมิติ คือ มิติดา้น
ความสาํเร็จในภาระงานที$ถืออยูแ่ละมิติการสร้างความสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งสมาชิก นอกจากนี�  
พิชญลักษณ์  พิชญกุล (2545 : 16) กล่าวว่า ผูบ้ริหารที$จะสามารถชักจูงให้บุคลากรทาํงาน              
จนเป็นผลสําเร็จนั�นจะตอ้งมีภาวะผูน้าํ การสั$งการเป็นเรื$องที$ไม่ยากลาํบากแต่การสั$งการแลว้บุคลกร
ปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจและเตม็ความสามารถนั�นจาํเป็นอยา่งยิ$งที$จะตอ้งอาศยัภาวะผูน้าํ  
 คุณลกัษณะส่วนบุคคลที$สําคญัสําหรับผูน้าํคือ ความมีวุฒิภาวะ ความยืดหยุน่ ความเป็น   
ผูน้าํ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความมั$นใจในตนเอง และนอกจากนี� ในส่วนของพฤติกรรมผูน้าํแนวใหม่  
พบว่า การมองการณ์ไกล การสร้างความไว้วางใจ การสร้างทีมงาน การเพิ$มอํานาจปฏิบัติ            
การเป็นแบบอยา่งที$ดี ภาระรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค ์สิ$งต่าง ๆ เหล่านี�  เป็นสิ$งที$ควรพึงมี
อยู่ในตวัผูน้ํา  จากทศันะของบุคคลต่าง ๆ ที$แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ํามีความจาํเป็นกับบุคคล     
หรือผูน้าํในการในการปฏิบติัให้ได้ผลตามเจตนารมณ์แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดนั�นขึ�นอยู่กับ     
คุณลกัษณะและความสามารถในการแสดงบทบาทต่อผูอื้$น เราควรนาํแนวทางการแสดงถึงภาวะผูน้าํ 
มาใชต้ามสภาพการณ์และความเหมาะสมของงาน บุคลากรและลกัษณะของหน่วยงานหรือองคก์าร  
 สรุปไดว้า่ ความสาํคญัของภาวะผูน้าํในการบริหารสถานศึกษา คือ การดาํเนินการให้งาน
ประสบผลสาํเร็จ ผูบ้ริหารจะเป็นบุคคลสร้างบรรยากาศในองคก์ารให้เอื�ออาํนวยต่อการปฏิบติังาน
และผูบ้ริหารมีศิลปะในการบริหารงานเพื$อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 ทฤษฎภีาวะผู้นํา 
 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ และคณะ (2551 : 122 - 135)  และธร  สุนทรายุทธ (2551 : 325 - 366) 
ได้ศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํ พบว่า เพลโต ซีซาร์ นักปราชญ์คนสําคญัได้มีการพูดถึงผูน้าํในอุดมคติ   
ดา้นต่าง ๆ และนกัวิชาการแต่ละคนต่างศึกษาผูน้าํไปตามแง่มุมที$ตนเองถนดัหรือสนใจ แต่การศึกษา
ในยุคก่อนไม่ได้มีการวางหลกัเกณฑ์และรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นทางการ จนกระทั$งถึงช่วงต่อ
ระหวา่งปลายศตวรรษที$ 19 กบัตน้ศตวรรษที$ 20 จึงไดเ้ริ$มมีความสนใจที$จะศึกษาถึงแนวความคิด
เรื$ องภาวะผูน้ําอย่างเป็นระบบ ตลอดจนถึงการเชื$อมต่อระหว่างภาวะผูน้ํากบัการบริหารธุรกิจ    
โดยทาํการศึกษาดา้นภาวะผูน้าํและแบ่งทฤษฎีออกเป็น 3 แนวทาง ดงัต่อไปนี�  
 1. ทฤษฎีลกัษณะเฉพาะของผูน้าํ (Trait Theory) เป็นแนวความคิดในสมยัเริ$มตน้ที$สนใจ
ศึกษาเรื$องของผูน้าํและภาวะผูน้าํอย่างเป็นระบบ โดยมีความเชื$อว่าผูน้าํที$ดีจะมีคุณสมบติัเฉพาะ    
ที$แตกต่างจากบุคคลทั$วไป หรือเกิดขึ�นมาเพื$อจะเป็นผูน้าํหรือปกครองผูอื้$น 
 2. ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavioral Theory) เป็นแนวความคิดในสมยัต่อมาที$ศึกษา       
พฤติกรรมการแสดงออกของผูน้าํที$มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนาํของเขา 
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 3. ทฤษฎีสถานการณ์ (Situational Theory) เป็นการศึกษาความสาํคญัของปัจจยัแวดลอ้ม
และสถานการณ์ที$มีผลต่อการแสดงออกของผูน้าํ โดยผูน้าํจะตอ้งแสดงพฤติกรรมที$สอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดของสถานการณ์ ซึ$ งอาจจะตรงกบัที$เรากล่าวว่า “สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ แต่บางครั� ง
วรีบุรุษก็ตอ้งสร้างสถานการณ์”  
 สรุปว่า ผูน้าํตอ้งเลือกที$จะแสดงพฤติกรรมหรือนาํภาวะผูน้าํมาปฏิบติัอย่างเหมาะสม   
ภายใตข้้อจาํกดัของสถานการณ์และสิ$งแวดล้อม หรืออาจจะกล่าวได้ว่าในแต่ละสถานการณ์             
ก็จะตอ้งการผูน้าํที$มีลกัษณะที$เหมาะสมแตกต่างกันไป เพื$อที$จะนาํมาซึ$ งการบรรลุเป้าหมาย       
ของหมู่คณะได้ตามต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสรุปได้ว่าทฤษฎีสถานการณ์ผูน้ําจะเลือกใช ้    
ภาวะผูน้าํต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น ภาวะผูน้าํแบบเผด็จการ ภาวะผูน้าํแบบประชาธิปไตย หรือภาวะผูน้าํ
แบบเสรีนิยม ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและขอ้จาํกดัของสถานการณ์  
 ธร  สุนทรายทุธ (2551 : 327 - 366) ไดศึ้กษาความสาํคญัแนวคิดเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํ ดงันี�  
 1. ทฤษฎีผูน้าํเชิงคุณลกัษณะ (Trait Theories of Leadership) แนวความคิดนี� เชื$อกนัวา่
คนเป็นผูน้าํจะมีคุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ ภาวะอารมณ์และจิตใจ ความตอ้งการ แรงขบั และ      
ค่านิยมที$แตกต่างกบัคนที$ไม่เป็นผูน้าํ โดยคุณลกัษณะที$มกัพบในตวัผูน้าํ ไดแ้ก่ ความมีพลงัและ           
ความทะเยอทะยาน ความตอ้งการนาํผูอื้$น ความสัตยซื์$อ มีจริยธรรม ยึดมั$นหลกัการ ความเชื$อมั$น 
ในตนเอง ความเฉลียวฉลาด และความรอบรู้ในงาน อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีขอ้ประกนัวา่คุณลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึ$งมีผลต่อความสาํเร็จของผูน้าํเสมอไป 
 2. ทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of Leadership) แนวความคิดนี� เชื$อกนั

ว่าการเป็นผู ้นําที$ มีประสิทธิผลนั� น จ ําเป็นต้องมีพฤติกรรม ทักษะ และเจตคติที$ เหมาะสม             

โดยจาํแนกพฤติกรรมที$ผูน้าํใช้ในการบริหารงานออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมที$มุ่งงานกบั  

พฤติกรรมที$ มุ่งคนและจากพฤติกรรมทั� งสองด้านสามารถจําแนกออกเป็นแบบของผู ้นํา 

(Leadership Style) ไดห้ลายแบบผูน้าํแต่ละแบบจะมีความเชื$อและมุมมองต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา       

ที$แตกต่างกนั แต่เชื$อกนัวา่แบบของผูน้าํที$มีประสิทธิผลสูงสุด มีพฤติกรรมที$มุ่งงานและมุ่งคนสูง

ทั�งสองดา้น 

 3. ทฤษฏีผูน้าํเชิงสถานการณ์ (Contingency Theories of Leadership) แนวความคิดนี�     
เชื$อว่าแมคุ้ณลักษณะของผูน้ําก็ดี พฤติกรรมซึ$ งสะทอ้นออกมาในแบบของผูน้ําก็ดี จะมีผลต่อ   
ความมีประสิทธิผลของผูน้าํก็ตาม แต่สถานการณ์เป็นองคป์ระกอบสาํคญัที$เกี$ยวขอ้งกบัความสําเร็จ   
ของผูน้าํ ไดมี้ผูเ้สนอแนวคิดทฤษฎีในดา้นนี� ขึ�นหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีสถานการณ์ของฟีดเลอร์ 
ซึ$ งเนน้การจบัคู่ระหวา่งแบบภาวะผูน้าํกบัตวัแปรเฉพาะทางสถานการณ์ กล่าวคือ ตอ้งปรับเงื$อนไข
ของสถานการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัแบบภาวะผูน้าํ ส่วนทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย จะเนน้ความสัมพนัธ์
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ระหว่างแบบผูน้ํากับลักษณะของผูใ้ต้บงัคับบญัชาและลักษณะของงาน เป็นทฤษฎีที$เกี$ยวกับ    
ความคาดหวงัของผู ้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ คนเหล่านี� จะเกิดแรงจูงใจก็ต่อเมื$อตนเชื$อว่ามี
ความสามารถพอที$จะทาํงานนั�นได ้หรือเมื$อเชื$อว่าการใช้ความพยายามของตนในการทาํงานจะ
ประสบความสําเร็จแน่นอนหรือไดผ้ลตอบแทนที$คุม้ค่า ดงันั�นผูน้าํจึงตอ้งใชแ้บบผูน้าํที$เหมาะสม             
ในการสร้างแรงจูงใจ การขจัดอุปสรรคขัดขวาง การพัฒนาความสามารถ ตลอดจนการให ้       
ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจนเกิดความพึงพอใจในงานและมั$นใจต่อผลสําเร็จ         
ที$เกิดขึ�น 
 4. ทฤษฎีผูน้าํเชิงความสามารถพิเศษ (Charismatic Theories of Leadership) แนวความคิดนี�
เชื$อกนัว่า ผูน้าํเป็นผูมี้ความสามารถในการทาํงานมากหรือความสามารถในการทาํนายเหตุการณ์ 
ในอนาคตไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีความสามารถดา้นวาทะในการจูงใจผูอื้$นให้คลอ้ยตามเลื$อมใสศรัทธา
เป็นผูที้$เป็นแบบอยา่งในการวางตนไดเ้หมาะสม มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลและรู้จกัสร้างบริบทที$เหมาะสม
ในการทาํให้วิสัยทศัน์ของตนสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูต้าม ผูต้ามจึงรู้สึกไวว้างใจและ     
ผกูพนัทั�งต่อตวัผูน้าํ และต่อวสิัยทศัน์ของผูน้าํ 
 5. ทฤษฎีผูน้าํเชิงปฏิรูป (Transformational Theories of Leadership) แนวความคิดนี�    
เชื$อกนัวา่ ผูน้าํเชิงปฏิรูปจะมุ่งการกระทาํต่าง ๆ ที$ให้เกิดการปฏิรูปการเปลี$ยนแปลงที$ดีใหม่ ๆ และ  
การสร้างความมีชีวติชีวาใหม่ใหแ้ก่องคก์าร มีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การมุ่งความสัมพนัธ์กบัผูต้าม 
เป็นรายบุคคล การสร้างแรงดลใจแก่ผูต้าม และการกระตุน้การใชปั้ญญา ผูน้าํเชิงปฏิรูปจึงแตกต่าง 
กบัทฤษฎีภาวะผูน้าํอื$น ๆ ที$มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี$ยน โดยเมื$อผูต้ามปฏิบติัภารกิจสําเร็จ         
ก็จะไดรั้บผลตอบแทน ผูน้าํเชิงปฏิรูปจึงมีแนวโนม้ดา้นความมีประสิทธิผลสูงและเป็นที$นิยมมาก
ในปัจจุบนั 
 สรุปไดว้า่ ทฤษฎีภาวะผูน้าํเป็นการศึกษาวิจยัเกี$ยวกบัพฤติกรรมและลกัษณะผูน้าํแบบต่าง ๆ 
ดงันี� คือ 1) ทฤษฎีผูน้าํเชิงคุณลกัษณะ 2) ทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรม  3) ทฤษฏีผูน้าํเชิงสถานการณ์    
4) ทฤษฎีผูน้าํเชิงความสามารถพิเศษ  5) ทฤษฎีผูน้าํเชิงปฏิรูป ผูน้าํตอ้งเลือกที$จะแสดงพฤติกรรม
หรือนําภาวะผูน้ํามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายใต้ข้อจํากัดของสถานการณ์และสิ$ งแวดล้อม              
ที$เหมาะสม เพื$อที$จะนาํมาซึ$ งการบรรลุเป้าหมายของหมู่คณะไดต้ามตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 บทบาทหน้าที�ของภาวะผู้นํา 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสําคญัต่อการบริหารสถานศึกษามาก โดยเฉพาะดา้นวิชาชีพ 
การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับการเปลี$ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั� ง         
ความก้าวหน้าในการเปลี$ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทสําคญัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีนกัศึกษาไดก้าํหนดบทบาทไวด้งันี�  
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 เนซวิค (Knezevick. 1984 : unpaged ; อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2543 : 73 - 74) 
ไดก้าํหนดไว ้17 บทบาท ดงันี�  

 1. บทบาทเป็นผูก้าํหนดทิศทาง (Direction Setter) หมายถึง การเป็นผูก้าํหนดนโยบาย 
แนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษา เพื$อใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 
 2. บทบาทเป็นผูก้ระตุน้ความเป็นผูน้าํ (Leader Catalyst) หมายถึง การเป็นผูน้าํในงาน
ดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็นผูมี้อิทธิพลและจูงใจผูอื้$นใหค้ลอ้ยตามได ้
 3. บทบาทเป็นนกัวางแผน (Planner) เป็นผูว้างแผนทั�งระยะสั� นและระยะยาวร่วมกบั
คณะกรรมการของสถานศึกษา 
 4. บทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ (Decision Maker) เป็นผูที้$ทาํหนา้ที$ตดัสินใจเกี$ยวกบังานของ
สถานศึกษา 
 5. บทบาทเป็นนกัจดัองค์การ (Organizer) เป็นผูที้$กาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน    
ในสถานศึกษา 
 6. บทบาทเป็นผูจ้ดัการเปลี$ยนแปลง (Change Manager) เป็นผูน้าํการเปลี$ยนแปลง      
การจูงใจในการเปลี$ยนแปลง 
 7. บทบาทเป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator) เป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ     
ในสถานศึกษา 
 8. บทบาทเป็นผูสื้$ อสาร (Communicator) เป็นผูที้$บุคลากรในสถานศึกษาติดต่อและ
ประสานสัมพนัธ์กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 9. บทบาทเป็นผูแ้กค้วามขดัแยง้ (Conflict Manager) เป็นผูค้อยแกปั้ญหาความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคลและกลุ่มในสถานศึกษา 
 10.  บทบาทเป็นผูแ้ก้ปัญหา (Problem Manager) เป็นผูน้าํในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ    
ของสถานศึกษา 
 11.  บทบาทเป็นผูจ้ดัระบบงาน (System Manager) เป็นผูน้าํในการจดัการระบบงาน    
และการพฒันาสถานศึกษา 
 12.  บทบาทเป็นผูบ้ริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) เป็นผูน้าํดา้นวิชาการ 
การจดัการเรียนการสอน และการบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษา 
 13.  บทบาทเป็นผูบ้ริหารงานบุคคล (Personnel Manager) เป็นผูส้รรหา คดัเลือกรักษา 
และพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา 
 14.  บทบาทเป็นผูบ้ริหารทรัพยากร (Resource Manager) เป็นผูน้าํทรัพยากรดา้นต่าง ๆ 
ทั�งทรัพยสิ์นสิ$งของและบุคคล มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 15.  บทบาทเป็นผูป้ระเมินผล (Appraiser) เป็นผูน้ําการประเมินผลการทาํงานและ     
โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 16.  บทบาทเป็นประธานในพิธี (Ceremonial Head) เป็นผูน้าํทางดา้นการจดังานและ     
พิธีการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั�งในและนอกสถานศึกษา 
 17.  บทบาทเป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน (Public Relater) เป็นผูน้าํในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก การประชาสัมพนัธ์ การติดต่อประสานงาน รวมทั�งการให้บริการ
ทางวชิาการแก่หน่วยงานนั�น ๆ 
 ธนวรรธ  ตั�งสินทรัพยสิ์ริ (2547 : 261 - 262) ไดก้ล่าวว่า องค์ประกอบของการเป็นผูน้าํ 
ประกอบดว้ย 4 ประการ ดงันี�  

1. ความสามารถในการใชอ้าํนาจใหเ้กิดประสิทธิผลเป็นที$ยอมรับ  
2. ความสามารถในการใชแ้รงจูงใจบุคคลทุกระดบัและทุกสถานการณ์  
3. ความสามารถในการชกันาํ  
4. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆ  

 พรทิพย ์ อยัยมิาพนัธ์ (2547 : 68) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํมีบทบาทหนา้ที$ 4 ประการ คือ 
 1. การกาํหนดแนวทางหลกั (Path Finding) หมายถึง ผูน้าํควรเริ$มตน้ดว้ยการกาํหนด   

เป้าหมาย และแนวความคิดที$ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผูน้ ําสร้างแผนงานแม่แบบ 
(Blueprint of action) ที$ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของหลกัการก่อนจะลงมือปฏิบติัตามแผน นอกจากนั�น    
ไม่เพียงแต่ตอ้งรู้ถึงวิธีการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั�น แต่ผูน้าํตอ้งได้รับการสนบัสนุน    
และความมุ่งมั$นจากพนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายดว้ย ผูน้าํตอ้งมีความสามารถนาํให้ผูอื้$น         
มีส่วนร่วมในการสร้างพนัธกิจ วสิัยทศัน์ และสื$อสารอยา่งชดัเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์
ที$พนกังานจะไดรั้บจากความสําเร็จในอนาคต อีกทั�งยงัสามารถทาํให้พนกังานมีแรงจูงใจและรู้สึก
ตื$นเตน้กบัทิศทางใหม่นี�ดว้ย 
 2. การสร้างระบบการทาํงานที$มีประสิทธิผล (Aligning) หมายถึง การลงมือ สร้างแผนหลกั
ที$กาํหนดขึ�นในขั�นตอนที$หนึ$ ง ทุกระดบัชั�นขององคก์รควรมีการดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกนั
เพื$อบรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนั ในฐานะผูน้าํตอ้งเปลี$ยนแปลงระบบการทาํงาน ขั�นตอนการทาํงาน
และโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายขององคก์รที$ไดว้างไวแ้ลว้ 
 3. การมอบอาํนาจ (Empowering) หมายถึง ผูน้ํามีการมอบอาํนาจให้แก่พนักงาน      
อย่างจริงจงัจะทาํให้บรรยากาศในการทาํงานมีความไวว้างใจซึ$ งกนัและกนั การสื$อสารระหว่าง
บุคคลและระหวา่งกลุ่ม เกิดประสิทธิผลและเกิดผลลพัธ์ใหม่ๆที$สร้างสรรค ์ซึ$ งมาจากการที$สมาชิก
ของกลุ่มหรือพนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นและศกัยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผูน้าํ     
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ตอ้งสร้างสภาวะที$จะกระตุน้การสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ$มสร้างสรรค ์ ความสามารถ
พิเศษเฉพาะตวั ความสามารถ และศกัยภาพที$มีอยูใ่นบุคคลทุกคน วิธีการนี� จะช่วยให้บุคคลสามารถ
ปฏิบติัหนา้ที$ไดดี้ยิ$งขึ�นในองคก์ร 
 4. การสร้างตวัแบบ (Modeling) หมายถึง ผูน้าํตอ้งสร้างความน่าเชื$อถือในการปฏิบติั
หนา้ที$ มีความเขา้ใจ ความรู้ ความสามารถ  และคุณลกัษณะที$เหมาะสม 
 แฮมบริค และบริล์เลี$ยนท.์ (Ham Board and Brilliant. 2543 : unpaged ; อา้งถึงใน    
สํานกัพฒันาและส่งเสริมวิชาชีพ. 2549 : 72) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารที$มีความสามารถ     
ในการเป็นผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไว ้3 บทบาท ไดแ้ก่ 
           1.   ผูน้าํในฐานะสถาปนิก มีลกัษณะที$สาํคญั คือ 
  1.1 สร้างบรรยากาศการทาํงานที$สร้างสรรค ์
  1.2 ใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ 
   1.3 ไม่ชอบการรอคอย ตอ้งการเห็นสิ$งต่าง ๆ ดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว 
  1.4 รู้จุดอ่อนของตนเอง พยายามแสวงหาคนที$มีจุดแข็งเพื$อมาชดเชยในส่วนที$เป็น  
จุดอ่อนของตน 
 2.   ผูน้าํในฐานะมคัคุเทศก ์มีลกัษณะที$สาํคญั คือ 
     2.1 มีวสิัยทศัน์และสามารถสื$อสารวสิัยทศัน์ใหบุ้คลากรทุกคนไดรั้บทราบตรงกนั 
     2.2 ตั�งความคาดหวงัเกี$ยวกบัการดาํเนินงานไวก่้อนค่อนขา้งสูง 
     2.3 ใหค้วามสาํคญักบัทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 3.   ผูน้าํแบบหลงตนเอง การหลงตนเองของผูน้าํมี 2 แบบ ไดแ้ก่ 
      3.1 การหลงตนเองแบบทาํลาย ผูน้าํที$หลงตนเองในลกัษณะนี�จะทะนงตน ยึดตนเอง
เป็นศูนยก์ลาง มั$นใจในตนเองสูง ทะเยอทะยานสูง 
      3.2 การหลงตนเองแบบสร้างสรรค์ ผู ้นําที$หลงตนเองแบบนี� จะหยิ$งในศักดิ{ ศรี          
ของตนเอง (Dignity) เคารพตนเอง (Self Respect) สามารถวิเคราะห์พินิจพิจารณาตนเองไดแ้ละ              
มีความเห็นใจผูอื้$น    
 สรุปไดว้า่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทั$วไปมีขอบเขตกวา้งมาก ภายในสถานศึกษา
ตอ้งมีบทบาททั�งเป็นผูว้างแผน ผูก้าํหนดทิศทางการดาํเนินงานขอสถานศึกษา เป็นผูต้ดัสินใจ
ดาํเนินการในเรื$องต่าง ๆ เป็นนกัจดัองคก์ารและผูจ้ดัการความเปลี$ยนแปลง เป็นผูแ้กปั้ญหาและผูแ้ก้
ความขดัแยง้ เป็นผูบ้ริหารทรัพยากร เป็นผูป้ระเมินผล นอกจากบทบาทในสถานศึกษาแลว้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษายงัตอ้งมีบทบาทในดา้นการมีภาวะผูน้าํ ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนภายนอก
สถานศึกษาอีกดว้ย 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 

 ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดไ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไว ้ดงันี�  
 สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2545 : 315) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง คือ การมีอิทธิพล
ต่อผูต้ามดว้ยการปลุกเร้าดว้ยอารมณ์และทาํให้เกิดการลอกเลียนแบบตามผูน้าํ รวมทั�งการพยายาม
เปลี$ยนแปลงผูต้าม โดยผูน้าํทาํหน้าที$เป็นครูพี$เลี� ยง ผูฝึ้กสอนที$คอยดูแลและแนะนาํแก่ผูต้ามทั�งนี�     
ผูน้าํแบบเปลี$ยนแปลงจะใช้วิธีการยกกระดบัผูต้าม ดว้ยการมอบอาํนาจความรับผิดชอบ และการ  
ตดัสินใจแก่ผูต้าม 
 สุขุมวิทย ์ ไสยโสภณ (2546 : 112)  ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง  หมายถึง       
กระบวนการที$ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้าม โดยเปลี$ยนแปลงความพยายามของผูร่้วมงาน
หรือผูต้ามให้สูงขึ�นกวา่ความพยายามที$คาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่
ระดบัที$สูงขึ�น และมีศกัยภาพมากขึ�น 
 สมพร  เมืองแป้น (2548 : 34) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง ระดบั 
พฤติกรรมของผูบ้ริหารที$แสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการทาํงานที$เป็นกระบวนการเปลี$ยนแปลง
ความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงขึ� นกว่าความพยายามที$คาดหวงัเป็นผลให้การปฏิบติังานเกิด 
ความคาดหวงั พฒันาความสามารถและศกัยภาพ ไปสู่ระดบัที$สูงขึ�น โดยผูบ้ริหารแสดงบทบาท   
ทาํให้ผูร่้วมงานรู้สึกไวว้างใจ ตระหนกัรู้ภารกิจ วิสัยทศัน์ มีความจงรักภกัดีและจูงใจผูร่้วมงาน    
ใหม้องการไกลเกินกวา่ความสนใจของตน ซึ$ งจะนาํไปสู่ประโยชน์ขององคก์ร 
 แคทลียา  ศรีใส (2548 : 27 - 28) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง การที$    
ผูน้าํเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูต้ามมีความตอ้งการที$สูงขึ�น สํานึกในความสําคญั คุณค่าของจุดหมายและวิธี
ที$จะทาํใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย ใหค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของทีม องคก์ร นโยบายมากกวา่ผลประโยชน์
ส่วนตนและยกระดบัความตอ้งการใหสู้งขึ�น 
 ขนิษฐา  อุ่นวเิศษ (2550 : 10) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม
ของผูน้าํในองคก์ารที$สามารถจูงใจใหบุ้คลากรใตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานเกินกวา่ความคาดหวงัปกติ 
และมุ่งให้งานบรรลุความตอ้งการในระดบัสูง มีการพฒันาวิชาชีพครู บริหารจดัการ โดยยึดคน  
เป็นสาํคญัซึ$ งประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี$ยนและภาวะผูน้าํแบบเปลี$ยนสภาพ 
 ภิรมย ์ ถิ$นถาวร (2550 : 30) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม
หรือความสามารถในการบริหารองคก์ร  ผูบ้ริหารนาํพาให้ผูร่้วมงานมีความสามารถในการปฏิบติั
หนา้ที$อยา่งเต็มความสามารถมากกว่าที$ตั�งใจไวแ้ต่ตน้ ส่งผลให้องคก์รไดรั้บการพฒันาอยูต่ลอดเวลา
ทนัตามการเปลี$ยนแปลงของสังคม ประเทศ และโลก 
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 วรกญัญาพิไล  แกระหนั (2550 : 12) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง
ลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนที$สามารถจูงใจใหบุ้คคลปฏิบติังานเกินกวา่ความคาดหวงัปกติมุ่งไปที$
ภาระงานอย่างกวา้งขวางด้วยความสนใจที$เกิดขึ�นภายในตน และมุ่งให้บรรลุความตอ้งการใน
ระดบัสูงประกอบดว้ยแบบอยา่งของพฤติกรรม การสร้างแรงดลใจ ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ การมุ่ง      
ความสัมพนัธ์ในฐานะเอกบุคคล การกระตุน้การใชปั้ญญา และการดาํรงไวซึ้� งอาํนาจส่วนบุคคล 
 กริฟฟิน (Griffin. 1996 : 524) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม
ของนาํที$ดาํเนินการเหนือความคาดหวงัปกติ โดยการถ่ายโอนความรู้สึกต่อพนัธกิจ การกระตุน้
ประสบการณ์การเรียนรู้ การดลใจใหใ้ชว้ธีิใหม่ในการคิด 
 เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 510) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูน้าํ ที$คอยกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหน้าํองคก์ารมุ่งสู่ความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของกลุ่มและการร่วมมือของกลุ่ม โดยมีการแสดงออกใน 6 ดา้น คือ การระบุวิสัยทศัน์ 
การเกื�อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม การสนับสนุนเป็นรายบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา       
การเป็นแบบอยา่งที$เหมาะสม และการคาดหวงัผลการปฏิบติังานในระดบัสูง 
 เดสเลอร์ (Dessler. 1998 : 202) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง การใช้
กระบวนการที$มีอิทธิพลต่อการเปลี$ยนแปลงที$สําคญัในเรื$องทศันคติและขอ้สมมติฐานของสมาชิก
ขององคก์ารและการสร้างความผกูพนั สาํหรับพนัธกิจ วตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ขององคก์าร 
 ยลูค ์(Yukl. 1998 : 20) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง การสร้างความผกูพนั
ต่อองคก์ารและเพิ$มพลงัอาํนาจใหแ้ก่ผูต้าม เพื$อที$จะทาํให้ประสบความสาํเร็จตามจุดประสงค ์
 ลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein. 1996 : 150 - 151) ไดก้ล่าวว่า 
ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํที$กระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้กระทาํ
มากกวา่ที$ไดต้ั�งความคาดหวงัไว ้
 สรุปได้ว่า ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที$ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูต้าม   
โดยการเปลี$ยนแปลงความพยายามของผูต้ามให้สูงขึ�นกว่าความพยายามที$คาดหวงั เพื$อยกระดบั  
แรงจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู ้ตามเกิดความสํานึกของความต้องการที$ สูงขึ� น               
โดยคาํนึงถึงประโยชน์และเป้าหมายขององคก์ารเป็นสาํคญั 

 ความสําคัญของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูป้ฏิบติังาน เป็นบุคลสําคญัในการเชื$อมโยงกบัผูป้ฏิบติัการ   
โดยการนาํนโยบายมาสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผูป้ฏิบติังานและ     
มีความสามารถนาํองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย ซึ$ งผูที้$จะสามารถจะบริหารองคก์ารไดน้ั�น
จะต้องเป็นผูที้$ มีภาวะผูน้ําและมีความเหมาะสม เป็นผูที้$ มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล มีความคิดริเริ$ ม     
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สร้างสรรค ์สามารถใชส้ติปัญญาคิดหาแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาองคก์ารและแกไ้ขปัญหา ขยายการ
ปฏิบติังานให้กวา้งขวาง มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน สร้างความมั$นใจให้เกิดขึ� นในกลุ่ม        
ผูป้ฏิบติังานเพื$อใหก้ารดาํเนินงานประสบกบัความสําเร็จ โดยคุณภาพของผูน้าํนั�นสามารถดูไดจ้าก
บุคลิก ลักษณะ ทกัษะ ความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมที$เหมาะสมในการแสดงออก มีความรู้     
ความสามารถด้านการจดัระบบงาน และมีทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ใช้ภาวะผูน้ํา           
ที$เหมาะสมกบัองค์การ สอดคล้องกบัสถานการณ์ไดอ้ย่างมีเหตุผล จูงใจให้บุคลากรทาํงานด้วย
ความเสียสละเพื$อส่วนรวม บริหารทรัพยากรที$มีอย่างจาํกดัภายใตส้ภาวการณ์ที$เปลี$ยนแปลงไป    
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั�นแนวทางที$จะทาํให้เกิดภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจึงมีความสําคญั
เป็นอยา่งยิ$งในปัจจุบนั 
 สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2545 : 1 - 17) ไดก้ล่าววา่ ความสําคญัของภาวะผูน้าํ มีความสําคญั
ต่อองคก์าร 4 ประการดงันี�  
 1. เป็นส่วนที$ดึงดูดความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในตวัผูบ้ริหารออกมาใช ้กล่าวขยายความ
ก็คือ แมผู้บ้ริหารที$มีความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในเรื$องงานมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถา้หาก
ขาดภาวะผูน้าํแล้ว ความรู้ความสามารถดงักล่าวมกัจะไม่ได้ถูกนาํออกมาใช้หรือไม่มีโอกาสใช ้
อย่างเต็มที$ เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงให้ผูอื้$นให้คล้อยตามและปฏิบัติงานให้บรรลุ        
เป้าหมายที$วางไว ้
 2. ช่วยประสานความขดัแยง้ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานหรือองคก์าร สมาชิกประกอบดว้ย
บุคคลจาํนวนหนึ$ งจะมากหรือน้อยแลว้แต่ขนาดของหน่วยงาน บุคคลเหล่านี� มีความแตกต่างกนั    
ในหลาย ๆ เรื$ อง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความเชื$อ ฯลฯ การที$บุคคลที$มีความแตกต่าง          
ในเรื$องดงักล่าวมาอยูร่วมกนัในองคก์ารหนึ$ง มกัจะหลีกเลี$ยงไม่พน้คือความขดัแยง้ แต่ไม่วา่จะเป็น
ความขดัแยง้ในรูปใด ถา้ผูบ้ริหารในหน่วยงานมีภาวะผูน้าํที$มีคนยอมรับนบัถือแลว้ก็มกัจะสามารถ
ประสานหรือช่วยบรรเทาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานได ้โดยการชกัจูงประนีประนอม 
หรือประสานประโยชน์เพื$อให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่วยงานมีความเป็นอนัหนึ$งอนัเดียวกนัและร่วมกนั
ฟันฝ่าอุปสรรคเพื$อให้หน่วยงานที$มีความเจริญกา้วหน้า กล่าวโดยสรุปก็คือภาวะผูน้าํช่วยผูกมดั
เชื$อมโยงใหส้มาชิกของหน่วยงานมีเอกภาพนั$นเอง 
 3. ช่วยโนม้นา้วชกัจูงใหบุ้คลากรทุ่มเทความรู้ความสามรถใหแ้ก่องคก์าร องคก์ารจะตอ้ง
มีปัจจยัเอื�ออาํนวยหลายอยา่งเพื$อที$จะทาํให้สมาชิกตั�งใจและทุ่มเททาํงานให้ เช่น บุคคลไดท้าํงาน
ตรงตามความถนัดและความสามารถ ผูบ้งัคับบญัชาต้องรู้จกัรับฟังความคิดเห็น การประเมิน       
การปฏิบติังานก็ต้องมีความยุติธรรม และสิ$ งสําคัญประการหนึ$ งที$ขาดเสียมิได้ก็คือ ผูบ้ริหาร        
ขององคก์ารจะมีภาวะผูน้าํในตวัผูบ้ริหารจะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความยอมรับ เกิดความศรัทธา
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และความเชื$อมั$นว่าผูบ้ริหารไม่เพียงแต่นาํองค์การให้อยู่รอดเท่านั�น แต่จะนาํความเจริญกา้วหน้า
ความภาคภูมิใจ เกียรติยศชื$อเสียงและความสาํเร็จมาสู่องคก์ารดว้ย 
 4. เป็นหลกัยดึใหแ้ก่บุคลากร เมื$อหน่วยงานเผชิญสภาวะคบัขนั เมื$อใดก็ตามที$หน่วยงาน 
ตอ้งเผชิญกบัสภาวะคบัขนัหรือสภาวะที$อาจกระทบถึงความอยูร่อด ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารจะยิ$งทว ี
ความสําคญัมากขึ�น เพราะในสภาพเช่นนั�นผูบ้ริหารจะตอ้งเพิ$มความระมดัระวงั ความรอบคอบ
ความเขม้แขง็ และกลา้ตดัสินใจที$จะเปลี$ยนแปลงสภาพต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที$ขาดประสิทธิภาพ 
ต่าง ๆ เพื$อใหห้น่วยงานรอดพน้จากสภาวะคบัขนัดงักล่าว 
 สุขุมวิทย ์ ไสยโสภณ (2546 : 83 - 84) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงมี
ความสาํคญัต่อองคก์ร ดงันี�   คือ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจะปลุกจิตสํานึกให้มีอุดมการณ์ ค่านิยม
ที$มีคุณธรรม เช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความสงบและมนุษยธรรม ไม่ให้เกิด
อารมณ์เลวร้าย หวาดกลวั อิจฉา โลภ หรือ มีแต่ความเกลียด  ผูน้าํแบบนี� มีให้เห็นทุกวนั โดยการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของคนธรรมดาแต่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนทั$ว ๆ ไป 
 สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ําเป็นปัจจยัสําคญัในการบริหาร ผูบ้ริหารทางการศึกษาที$ประสบ  
ความสําเร็จในการบริหารองคก์ารนั�นจาํเป็นอยา่งยิ$งที$ตอ้งมีคุณลกัษณะมีความสามารถ เป็นผูริ้เริ$ม
สร้างสรรค ์เป็นผูน้าํทางการเปลี$ยนแปลง เป็นผูมุ้่งพฒันาบุคลากรและพฒันาตนเองเพื$อให้องคก์าร
บรรลุเป้าหมาย 

 ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 

 ทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไดรั้บการยอมรับว่ามีความสอดคล้องกบัสถานการณ์
ของโลกในยุคที$มีความเปลี$ยนแปลงขึ�นอยู่ตลอดเวลามากทฤษฎีหนึ$งในปัจจุบนัมีนกัศึกษาหลายท่าน
ไดก้ล่าววา่ 
 สํานกัพฒันาและส่งเสริมวิชาชีพ (2549 : 70) กล่าวไวว้า่ อตัราการเปลี$ยนแปลงของโลก
ในปัจจุบนัเกิดขึ�นอย่างรวดเร็วมาก การบริหารความเปลี$ยนแปลงที$จะนาํไปสู่ความสําเร็จตอ้งมี   
การวางแผนที$ดี ดาํเนินการอยา่งมีกลยทุธ์ ประเมินผลอยา่งถี$ถว้นและทาํงานอยา่งเป็นระบบ  
 สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2545 : 326) ไดก้ล่าวว่า เบอร์น (Burns) เป็นบุคคลแรกที$นาํเสนอ
มโนทัศน์เ กี$ ยวกับผู ้นําการเปลี$ ยนแปลงโดยอธิบายภาวะผู ้นําการเปลี$ ยนแปลงสภาพว่า                
“เป็นกระบวนการที$ทั�งผูน้าํและผูต้าม ต่างช่วยยกระดบัของคุณธรรมและแรงจูงใจของกกนัและกนั
ให้สูงขึ� น” ผูน้ําจะหาวิธีการยกระดับจิตใจของผูต้ามด้วยการดึงดูดความสนใจมาสู่อุดมการณ์      
และค่านิยมทางศีลธรรมที$งามเช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และความมี
มนุษยธรรมส่วนผูต้ามจะถูกยกระดบัความคิดจาก “ทาํแค่วนันี� ” ไปสู่ “ทาํเพื$อความดีงามที$ดีกว่า
ของพรุ่งนี� ” ตามแนวคิดของเบอร์น ใครก็ไดใ้นองคก์ารจะอยูใ่นตาํแหน่งหรือองคก์ารแบบใดก็ตาม
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สามารถแสดงพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไดท้ั�งสิ�น โดยสามารถมีอิทธิพลต่อเพื$อนร่วมงาน 
ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็ได ้และทั�งสามารถเกิดขึ�นในชีวิตประจาํวนัของบุคคล
ทั$วไปก็ได้ แนวคิดเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงในระยะต่อมา ได้มีผูศึ้กษาคน้ควา้และให้
ความหมายของคาํวา่ “ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง” (Transformational Theory) ไวม้ากมาย 
 ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของ แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : 
unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2551 : 189 - 191) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
เป็นกระบวนการที$ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้ามโดยการเปลี$ยนแปลงความพยายามของ       
ผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงขึ�นกว่าความพยายามที$คาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและ    
ผูต้ามไปสู่ระดับที$สูงขึ� นและศกัยภาพมากขึ�น ทาํให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์     
ของกลุ่มและขององคก์าร จูงใจให้ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกวา่ความสนใจของพวกเขา
ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององค์การและสังคม ซึ$ งกระบวนการที$ผูน้ ํามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน       
หรือผูต้ามประกอบดว้ยพฤติกรรมเฉพาะ 4  ประการ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ “4I’s” (Four I’s)  ดงันี�  
คือ 1) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma  Leader : II or CL)           
2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation : IM)  3) ดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา 
(Intellectual  Stimulation : IS)  4) ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized  
Consideration : IC) 
 1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือภาวะผูน้าํเชิงบารมี (Idealized Influence or 
Charisma Leader : II or CL)  หมายถึง  การมีวิสัยทศัน์ของผูน้าํที$มีเป้าหมายที$เป็นอุดมการณ์           
มีความชัดเจนในการปฏิบติังาน กลา้ที$จะทาํในสิ$งใหม่ ๆโดยมีความเป็นมิตร จริงใจ มีคุณธรรม    
นาํทีมงานไปสู่ความสาํเร็จที$ตั�งไว ้ ผูต้ามมีความศรัทธา เลื$อมใส ภกัดี ผูต้ามที$ผูน้าํตั�งความคาดหวงัไว ้ 
  สุขุมวิทย ์ ไสยโสภณ (2546 : 112 - 113) ไดก้ล่าววา่ การสร้างบารมี หมายถึง การที$    
ผูน้าํประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งที$ดีหรือเป็นโมเดลสําหรับผูต้าม ผูน้าํจะเป็นที$ยกยอ่ง  เคารพนบัถือ  
ศรัทธา ไวว้างใจ และทาํให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเมื$อไดร่้วมงานกนั  ผูต้ามจะพยายามประพฤติ
ปฏิบัติเหมือนกับผูน้ําและต้องการเลียนแบบผู้นําของเขา  สิ$ งที$ผู ้นําต้องปฏิบัติเพื$อบรรลุถึง           
คุณสมบติันี�  คือ ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์  และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม  ผูน้าํจะมีความสมํ$าเสมอ
มากกวา่การเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต ผูน้าํเป็นผูไ้วว้างใจไดว้า่
จะทาํในสิ$งที$ถูกตอ้งผูน้าํจะเป็นผูที้$มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูน้าํจะหลีกเลี$ยงที$จะใช้อาํนาจ   
เพื$อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื$อให้เ กิดประโยชน์ของกลุ่ม ผู ้นําจะเสริม           
ความภาคภูมิใจความจงรักภกัดีและความมั$นใจของผูต้าม และทาํให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนั
กบัผูน้าํโดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้าํแสดงความมั$นใจช่วยสร้างความรู้สึก
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เป็นหนึ$ง เดียวกนัเพื$อการบรรลุเป้าหมายที$ตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้าํและพฤติกรรมของผูน้าํ
จากการสร้างความมั$นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้าํการเปลี$ยนแปลง   
จึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหนา้ที$ขององคก์าร 
  สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์ (2545 : 333) ไดก้ล่าวว่า การสร้างบารมี หมายถึง พฤติกรรม        
ที$ผู ้นําการเปลี$ยนแปลงแสดงออกด้วยแบบตัวอย่างและบทบาทที$ เข้มแข็งให้ผู ้ตามมองเห็น           
เมื$อผูต้ามรับรู้พฤติกรรมดงักล่าวของผูน้าํ ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที$เกิดขึ�น ซึ$ งปกติ     
ผูน้าํการเปลี$ยนแปลง จะมีการประพฤติปฏิบติัที$มีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูงจนเกิดการ
ยอมรับว่าเป็นสิ$งที$ถูกต้องดีงาม ดงันั�นจึงได้รับการนับถืออย่างลึกซึ� งจากผูต้าม พร้อมทั�งได้รับ 
ความไวว้างใจอย่างสูงอีกด้วย ผูน้ําจึงจะสามารถทาํหน้าที$ให้วิสัยทศัน์และสร้างความเข้าใจ          
ต่อเป้าหมายของพนัธกิจแก่ผูต้าม กล่าวโดยสรุปคือองคป์ระกอบดา้น “การสร้างบารมี” บ่งบอกถึง
การมีความพิเศษสามารถของบุคคล ซึ$ งจะส่งผลให้ผูอื้$นเต็มใจที$จะปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ที$บุคคลนั�น
กาํหนดไว ้
 2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation : IM)  หมายถึง การให้กาํลงัใจ     
ยกยอ่ง ชมเชย ผูร่้วมงานอยา่งสมํ$าเสมอ  เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความสามารถ สร้างเจตคติ  
ที$ดีและการคิดในแง่บวก  สนบัสนุนความคิดริเริ$มสร้างสรรค์ในการทาํงาน  ทุ่มเทความพยายาม     
ในการทาํงาน อย่างเต็มศกัยภาพ  คอยให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงาน เมื$อตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค       
สร้างความเชื$อมั$นแก่ผูร่้วมงานที$อุทิศตนใหก้บังานวา่จะไดรั้บการตอบแทนที$เหมาะสม  สนบัสนุน
ผูร่้วมงานที$อุทิศตนให้กบังานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ผูร่้วมงานสามารถใช้ทกัษะและ
ความสามารถในการทาํงานเพื$อความสาํเร็จของโรงเรียน 
  ภิรมย ์ ถิ$นถาวร (2550 : 34) ไดก้ล่าวว่า การสร้างแรงบนัดาลใจมีความสัมพนัธ์      
อย่างใกล้ชิดกับการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ  เป็นวิธีการที$ผู ้นําอธิบายเป้าหมาย             
ในอนาคตขององค์การ  ซึ$ งผูต้ามมีส่วนร่วม อธิบายให้ผูต้ามทราบว่าจะช่วยกันปฏิบติัภารกิจ           
ให้สําเร็จลุร่วงได้อย่างไร ซึ$ งพฤติกรรมการสร้างแรงดลใจได้แก่ พฤติกรรมที$เน้นการปฏิบัติ          
ซึ$ งประกอบดว้ยพฤติกรรมดงันี�    
  1. การกระตุ้นให้ผูต้ามหรือผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ทดลองปฏิบัติโครงการใหม่ ๆ      
หรือทาํงานที$ทา้ทายความสามารถ 
  2. การให้โอกาสผูต้ามหรือผูใ้ต้บงัคับบญัชาอาสาสมัครทาํงาน ซึ$ งเป็นการเปิด
โอกาสใหไ้ดแ้สดงความสามารถความรับผดิชอบ การปฏิบติัภารกิจใหส้าํเร็จลุล่วง   
  3. การมีนโยบายส่งเสริมการทดลอง เรียนรู้สิ$งใหม่ ๆ เพื$อหาวธีิแกปั้ญหาของหน่วยงาน 
  4. การสร้างบรรยากาศติดต่อสื$อสารแบบเปิด เชื$อถือ และวางใจซึ$งกนัและกนั 
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  5. การใชร้ะบบการบนัทึกสั�น ๆ แทนการรายงาน หรือการบนัทึกแบบยาว 
  6. การสร้างความเชื$อมั$น  ผูน้าํตอ้งสร้างความเชื$อมั$นให้ผูท้าํตาม เพื$อให้ผูท้าํตาม  
เกิดขวญักาํลงัใจ พร้อมที$จะทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษ ในการปฏิบติังานเพื$อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร 
  7. การสร้างความเชื$อมั$น ในจุดมุ่งหมายที$เป็นอุดมการณ์ เป็นสิ$งที$มีความสําคญัยิ$ง 
ตอ้งมั$นใจว่าอุดมการณ์นั�นเป็นสิ$ งที$ถูกตอ้งและมีคุณค่าควรแก่การเสียสละ ซึ$ งเป็นการเชื$อมั$น       
ในตนเองและการเชื$อมั$นในความถูกต้องของอุดมการณ์ ทาํให้ผูท้าํตามทุ่มเทความอย่างมาก        
เป็นพิเศษในการปฏิบติังานเพื$อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รและเพื$อความสาํเร็จ 
  8. การที$ผูน้าํคาดหวงัผูต้ามในด้านดี ผูซึ้$ งถูกคาดหวงัจะทาํได้ดีกว่าผูซึ้$ งไม่ได้รับ  
การคาดหวงั และผูที้$ ถูกคาดหวงัจะทาํได้ดี จะพยายามอย่างดี เพื$อให้ผูน้ ํามั$นใจว่า ความเชื$อ          
ของผูน้าํนั�นถูกตอ้ง และพฤติกรรมที$ควรแสดง 
  9. พฤติกรรมที$ไม่ใช่คาํพูด ประกอบด้วย ท่าทีของผูน้ําที$ใช้ติดต่อกับผูต้าม เช่น    
การยิ�ม การพยกัหนา้ เป็นการยนืยนัคาํพดู 
  10. การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเกี$ยวกบัการปฏิบติังาน ซึ$ งเป็นโอกาสส่งเสริมการเรียนรู้
และการสร้างความเชื$อมั$นใหแ้ก่ผูต้าม 
  11. การใช้เวลาในการปฏิบติังานร่วมกบัผูต้ามนอกเวลา ตลอดจนการให้คาํอธิบาย
เพิ$มเติมเกี$ยวกบัการปฏิบติังาน 
  12. การให้โอกาสผูต้ามไดป้ฏิบติังานที$ไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มที$ เป็นการส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในตนเอง และทําให้ผู ้ตามสามารถใช้ทักษะและความสามารถได้ดีกว่า                 
เพื$อความสาํเร็จขององค ์
  สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์ (2545 : 333) ไดก้ล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจว่าเป็นพฤติกรรม    
ของผูน้าํการเปลี$ยนแปลงที$แสดงออกดว้ยการสื$อสารให้ผูต้ามทราบถึง ความคาดหวงัที$สูงของผูน้าํ
ที$มีต่อผูต้าม ดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจโดยจูงใจใหย้ึดมั$นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององคก์ร
ในทางปฏิบติัผูน้ํามกัจะใช้สัญลกัษณ์และการปลุกเร้าอารมณ์ให้กลุ่มทาํงานร่วมมือร่วมใจกัน     
เพื$อไปสู่เป้าหมาย แทนการทาํเพื$อประโยชน์เฉพาะตน ผูน้ําการเปลี$ยนแปลงจึงถือได้ว่าเป็น            
ผูส่้งเสริมนํ� าใจแห่งการทํางานทีม ผูน้ําจะพยายามจูงใจผู ้ตามให้ทํางานบรรลุเกินเป้าหมาย               
ที$กาํหนดไวโ้ดยสร้างจิตสาํนึกของผูต้ามใหเ้ห็นความสําคญัวา่เป้าหมายและผลงานนั�นจาํเป็นตอ้งมี
การปรับปรุงเปลี$ยนแปลงตลอดเวลา จึงทาํใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้ประสบความสาํเร็จได ้
  สุขุมวิทย ์ ไสยโสภณ (2546 : 113) ได้กล่าวว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง       
การที$ผูน้าํจูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย    
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และทา้ทายในเรื$องงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา      
มีความแสดงออกซึ$ งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที$ดีและการคิดในแง่บวกผูน้าํจะทาํให ้ 
ผูต้ามสัมผสักบัภาพที$งดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและสื$อความหวงัที$ผูน้าํตอ้งการอยา่งชดัเจน    
ผูน้าํจะแสดงการอุทิศตวัหรือความผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้าํจะแสดงความเชื$อมั$น
และแสดงให้เห็นความตั�งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้าม     
มองขา้มผลประโยชน์ของตนเอง เพื$อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันา
ความผูกพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั� งพบว่า การสร้างแรงบนัดาลใจนี� เกิดขึ� น    
ผ่านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา โดยการคาํนึงถึงความเป็น  
ปัจเจกบุคคลทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่า และกระตุน้ให้พวกเขาจดัการกบัปัญหาที$ตนเองเผชิญได ้  
ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผูต้ามจดัการกบัอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดริเริ$ ม   
สร้างสรรค ์
 3. ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การกระตุน้ให ้
ผูร่้วมงาน มีความคิดสร้างสรรคส์ร้างนวตักรรมใหม่ ๆ กระตุน้ให้ผูร่้วมงานมีการคิดคน้หาวิธีใหม่
ในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  กระตุน้ให้ผูร่้วมงานเปลี$ยนกรอบการมองปัญหาและมีการแกปั้ญหา
อย่างมีระบบ  สนบัสนุนให้กาํลงัใจผูร่้วมงานในการพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ               
เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื$อแกปั้ญหาที$เกิดขึ�นในโรงเรียน  กระตุน้ให ้   
ผูร่้วมงานไดค้วามคิดเห็นในการทาํงานอยา่งเต็มที$ ส่งเสริมให้ใช้หลกัการเหตุผลในการตดัสินใจ
มากกว่าความรู้สึกตนเอง  สร้างความมั$นใจแก่ผู ้ร่วมงานว่าปัญหาที$เกิดขึ� นเป็นสิ$ งที$ท้าทาย        
ความสามารถ 

  สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2545 : 333) ไดก้ล่าววา่ การกระตุน้การใชปั้ญญาเป็นพฤติกรรม
ของผูน้ําการเปลี$ยนแปลงที$แสดงออกด้วยการกระตุ้นให้เกิดความริเริ$ มการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ       
โดยใช้วิธีการฝึกคิดทวนกระแสความเชื$อและค่านิยมของตน หรือของผูน้าํหรือขององค์การ ผูน้าํ
การเปลี$ยนแปลงจะสร้างความรู้สึกท้าทายให้เกิดแก่ผูต้าม และจะให้การสนับสนุนหากผูต้าม
ตอ้งการตอ้งการทดลองวิธีใหม่ ๆ ของตน หรือตอ้งการริเริ$มสร้างสรรค์ใหม่ที$เกี$ยวกบังานองค์กร 
ส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตวัอย่างเช่น ผูจ้ดัการ    
ฝ่ายผลิตของโรงงานส่งเสริมใหพ้นกังานแต่ละคนพยายามพฒันาวธีิการทาํงานของตนเองที$สามารถ
ความชาํรุดเสียหายของผลผลิตหรือหาสาเหตุของการลดลงของคุณภาพผลผลิต เป็นตน้ 
  สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ (2546 : 113 - 114) ได้กล่าวว่า การกระตุน้การใช้ปัญญา     
หมายถึง  การที$ผูน้าํมีการกระตุน้ผูต้ามให้ตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ที$เกิดขึ�นในหน่วยงานเพื$อหา     
ขอ้สรุปใหม่ที$ดีกว่าเดิม เพื$อทาํให้เกิดสิ$งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผูน้าํที$การคิดและการแกปั้ญหา
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อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ$ มสร้างสรรค์ การเปลี$ยนกรอบการมองปัญหา และการเผชิญกับ   
สถานการณ์เก่า ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ$มใหม่ๆในการพิจารณาปัญหา มีการให้
กาํลงัใจผูต้าม ให้พยายามหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ ผูน้าํมีการกระตุน้ให้ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหา    
ที$เกิดขึ�นเป็นสิ$งที$ทา้ทายและเป็นโอกาสที$ดีที$จะแก้ปัญหาร่วมกนั โดยผูน้าํจะสร้างความเชื$อมั$น    
ใหผู้ต้ามวา่ปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีทางแก ้แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูน้าํจะพิสูจน์ให้เห็นวา่
สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้จากความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุกคน 
ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ให้ตั�งคาํถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื$อและประเพณี การกระตุน้   
ทางปัญญาเป็นส่วนที$สําคญัของการพฒันาความสามารถของผูต้ามในการที$จะตระหนัก เข้าใจ    
และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
  ภิรมย ์ ถิ$นถาวร (2550 : 33) ไดก้ล่าววา่ การกระตุน้การใช้ปัญญา เป็นวิธีการที$ผูน้าํ
การเปลี$ยนแปลง ย ั$วยุให้ผูต้ามแกปั้ญหาดว้ยวิธีการแบบใหม่ ๆ  กระตุน้การสร้างระบบความคิด
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผูต้ามรู้จกัคิดและวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ในกระบวนการคิด ส่งเสริมการแกปั้ญหาในลกัษณะป้องกนัไวก่้อน 
มากกว่าการตามไปแกปั้ญหา การที$ผูน้าํกระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความเปลี$ยนแปลงและตระหนกัถึง
ปัญหา  รวมทั�งแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยใชค้วามคิด ความเชื$อ จินตนาการและค่านิยม ซึ$ งจะทาํให ้       
ผูต้ามเกิดความรอบคอบ ความเขา้ใจ มองเห็นปัญหา และรู้สึกว่าปัญหาที$เกิดขึ�นนั�นเป็นสิ$งทา้ทาย
และเป็นโอกาสที$ดีที$จะร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  ซึ$ งแนวทางในการกระตุน้การใชปั้ญญามี 3 วธีิ ไดแ้ก่  
  1. การใชห้ลกัเหตุและผล โดยผูน้าํจะเนน้หนกัโครงสร้างที$เป็นทางการเมื$อมีระบบ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั�นตอน เน้นความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อย         
ในการตดัสินใจ 
  2. การเน้นที$การอยู่รอด โดยผูน้าํจะคาํนึงถึงความมั$นคง ปลอดภยั ความไวว้างใจ 
และการสร้างทีมในองค์การ มีการแก้ปัญหาที$ใช้ข้อมูลจาํนวนมาก และวิธีการหลายทางเน้น          
ในกระบวนการแกปั้ญหาแบบหลายขั�นตอน เพื$อให้ไดค้าํตอบที$ดีที$สุดในการปรับปรุงความมั$นคง 
ความปลอดภยัและการดาํรงอยูข่ององคก์ร 
  3. การมุ่งเน้นความเป็นเลิศ โดยผูน้าํจะให้ความสําคญัของการปรับตวั การเรียนรู้
เรื$องการเปลี$ยนแปลง ความคิดริเริ$มสร้างสรรคที์$จะเกิดกบัองคก์ร มีการยดึหยุน่ในการตดัสินใจ 
  4. ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 
หมายถึง  การมอบหมายงานใหผู้ร่้วมงานตามความรู้ความสามารถของตน มีการปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน          
ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ใช้วิธีจูงใจ สนองความตอ้งการของผูร่้วมงานแตกต่างกนั    
ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  การให้โอกาสทาํงานที$ทา้ทายและให้ผูร่้วมงานไดรั้บผิดชอบ
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เพิ$มขึ�น การสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานไดรั้บการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถเพิ$มขึ�น มีการแนะนาํ
ให้คาํปรึกษาเกี$ยวกบัการปฏิบติังาน  ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความช่วยเหลือ     
รับฟังปัญหาทั�งเรื$ องส่วนตวัและเรื$ องการปฏิบติังาน มีการติดต่อสื$อสารโดยตรงแบบตวัต่อตวั   
อยา่งเปิดเผย เอาใจใส่ผูร่้วมงานในกรณีที$มีปัญหาพิเศษ 
  ภิรมย ์ ถิ$นถาวร (2550 : 31) ไดก้ล่าววา่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง    
การที$ผูบ้ริหารยอมรับนบัถือและให้ความสําคญักบัผูร่้วมงาน ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนอง ความตอ้งการ
ของผูร่้วมงานแต่ละคนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล แสดงความชื$นชมในความสามารถ      
ของผูร่้วมงาน ส่งเสริมให้ผูร่้วมงานพฒันาตนเอง ให้คาํปรึกษาและให้หาแนวทางในการทาํงาน    
ให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นพี$เลี� ยง เพื$อฝึกฝนดา้นการบริหาร ให้ขอ้มูลข่าวสาร  
ใหม่ ๆ มอบหมายงานตามความสามารถ สนทนาอยา่งเป็นกนัเอง สร้างบรรยากาศที$อบอุ่นและจริงใจ
ต่อกันในการทาํงานเป็นลักษณะที$แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกับผูต้าม และส่งผลให้เกิด   
ความพอใจของผูต้าม ในการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลนั�น ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจะสนใจ       
ผูต้ามแต่ละคนอยา่งใกลชิ้ด ทาํหนา้ที$เป็นพี$เลี� ยงผูต้าม ซึ$ งตอ้งการพฒันาตนเอง ส่งเสริมและพฒันา
ผูต้ามอยา่งที$ตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถผูน้าํอาจชมเชยเมื$อผูไ้ดบ้งัคบับญัชาทาํงานไดดี้ 
ชี� ให้เห็นถึงจุดอ่อนของการทาํงาน แลกเปลี$ยนความคิดระหว่างกนัและกนั การมุ่งความสัมพนัธ์  
เป็นรายคนนี�  จะให้ประสบการณ์ที$เป็นการเรียนรู้แก่ผูต้าม จะช่วยพฒันาการเป็นผูน้าํในการตดัสินใจ
ที$ดีขึ�น และสามารถช่วยลดปัญหาความคลางแคลงในบทบาทของผูต้ามในการมุ่งความสัมพนัธ์ 
เป็นรายคน ผูน้ําการเปลี$ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าตนสนใจความต้องการของผูใ้ต้บงัคบับญัชา        
ให้ความเสมอภาคแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยกระดบัความตอ้งการและเป้าหมายของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
นั$นคือ ผูน้ําการเปลี$ยนแปลงไม่เพียงจะบอกได้ว่าความต้องการของผูใ้ต้บงัคบับญัชาคืออะไร        
แต่ยงัยกระดับความต้องการของผูใ้ต้บังคับบัญชาให้มีระดับสูงขึ� นด้วย  พฤติกรรมของผูน้ํา            
ที$แสดงถึงการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
  1. การคาํนึงถึงการพฒันา โดยการประเมินการปฏิบติังานในปัจจุบนัและตาํแหน่ง  
ในอนาคตที$ต้องรับผิดชอบมากกว่ามอบหมายงานตามความสามารถ ให้ความช่วยเหลือตาม      
ความสามารถ ในการปฏิบติัให้ดูเป็นตวัอย่างและการสนับสนุนให้ผูต้ามไดรั้บการอบรม พฒันา
ความรู้ ความสามารถอยา่งต่อเนื$อง 
   1.1 พฤติกรรมที$ เน้นการพัฒนา ประกอบด้วยการให้ค ํา  ปรึกษาเกี$ ยวกับ             
การปฏิบติังาน การสังเกตอยา่งใกลชิ้ด การบนัทึกความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน และการส่งเสริม
ใหผู้ต้ามไดรั้บการศึกษาอบรมเพิ$มเติม 
   1.2 การมอบหมายงาน เป็นการให้โอกาสทาํงานที$ทา้ทายและให้ผูต้ามไดรั้บผิดชอบ
เพิ$มขึ�นและยงัเป็นวธีิการพฒันา ยกระดบัความสามารถและศกัยภาพของผูต้ามใหสู้งขึ�น 
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  2. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ประกอบดว้ย 
   2.1 การส่งเสริมการพบปะอย่างเป็นกันเอง โดยมีการนิเทศแบบเดินดูรอบ ๆ         
มีการสื$อสารกนัแบบ 2 ทาง ทั�งที$เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื$อให้ผูต้ามไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  
ที$ถูกตอ้ง ยอมรับในความแตกต่างของผูต้ามแต่ละคน 
   2.2 การที$ผูต้ามรับหรือให้ข้อมูลข่าวสารที$ต้องการด้วยตนเอง จะทาํให้ผูต้าม         
มีโอกาสสื$อสารใหเ้ขา้ใจมากขึ�น เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจของผูน้าํที$มีผูต้าม 
   2.3 ให้ความสนใจในความแตกต่างของผูต้ามแต่ละคน จะทาํให้ผูต้ามรู้สึกว่า      
ตนมีคุณค่า ไดรั้บการยอมรับจากผูน้าํ ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจที$จะทาํงานใหดี้ที$สุด 
   2.4 ให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล ผูน้ําให้ความช่วยเหลือรับฟังปัญหา ทั� งเรื$ อง     
ส่วนตวัและเรื$ องงาน แสดงความเห็นอกเห็นใจ เขา้ใจในความรู้สึกของผูต้าม ให้คาํแนะนาํและ     
คน้หาทางเลือกที$ดีกวา่ใหแ้ก่ผูต้าม 
  3. การเป็นพี$เลี� ยง เป็นบทบาทที$สําคญัของผูน้ํา โดยการใช้ความรู้ประสบการณ์    
และตาํแหน่งหน้าที$ที$มีอยู่ เพื$อพฒันาผูต้ามให้สามารถดูแลตนเอง สามารถจดัการกบังานที$ไดรั้บ
มอบหมายดว้ยกระบวนการสอน แนะนาํและใหค้วามรู้ 

  ต่อมา เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and Jantzi, 1996 : 512 - 534  ; อา้งถึงใน 
มณัฑนา  อินทุสมิต. 2548 : 35) ไดศึ้กษารูปแบบภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของแบส และนาํมาปรับใช้
ในวงการศึกษา โดยศึกษาถึงองค์ประกอบภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงไว ้6 ประการ โดยได้รับ      
การยอมรับวา่เป็นรูปแบบภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงทางการศึกษาที$สมบูรณ์ที$สุด คือ 

  1. การระบุวิสัยทศัน์ (Identifying and Articulating a Vision) หมายถึง พฤติกรรม
อย่างหนึ$ งของผูบ้ริหารที$สร้าง อธิบาย และสร้างความเข้าใจ ระบุถึงสิ$ งที$เกิดขึ� นในอนาคตว่า       
โรงเรียนจะปรับเปลี$ยนพฒันาอย่างไร อีกทั�งการระบุวิสัยทศัน์นี� จะส่งผลไปที$ผูใ้ต้บงัคบับญัชา      
ใหเ้ป็นผูมี้วสิัยทศัน์ตามไปดว้ย วสิัยทศัน์ (Vision) ของผูน้าํทุกคนมีศกัยภาพพอที$จะสร้างวิสัยทศัน์
ขององค์การขึ� น ทําหน้าที$ เสมือนผู ้นําที$ต้องนําผู ้ร่วมงานทั� งหลายไปสู่สถานที$ใหม่และมี
ความสามารถในการแปรเปลี$ยนให้วิสัยทศัน์กลายเป็นความจริง ดว้ยเหตุนี� ภาวะผูน้าํของผูน้าํยุค
ใหม่      จึงตอ้งเป็นผูส้ร้างวิสัยทศัน์ เป็นผูรั้กษาฝันขององคก์ารและเป็นผูที้$มีวิสัยทศัน์ที$สะทอ้นอยู่
ใน     วตัถุประสงค์ขององค์การ ผูน้าํตอ้งเป็นผูบ้ริหารความฝัน (Manage The Dream) แห่ง
วสิัยทศัน์นั�น 
   สรุปไดว้า่ การระบุวิสัยทศัน์ หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบติัของผูบ้ริหาร
โรงเรียนที$แสดงศกัยภาพของการเป็นผูน้าํ เพื$อนาํพาองคก์ารสู่เป้าหมายแห่งความสาํเร็จ 
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  2. การเกื�อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม (Fostering The Acceptance of Group 
Goals) หมายถึง ความสามารถในการยอมรับ ไดแ้ก่ เป็นบุคคลที$ผูอื้$นสามารถยอมรับไดพ้อสมควร 
ตวัอยา่งเช่น เป็นบุคคลที$เพื$อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนบุคคลทั$วไป
สามารถยอมรับไดว้า่ เป็นคนที$มีความรู้ความสามารถ มีความตั�งใจมุ่งมั$นที$จะทาํงานให้สําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ทั�งนี� บุคคลที$จะเป็นที$ยอมรับของผูอื้$นได้ควรเป็นผูที้$ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้$น     
ไม่ยึดตนเป็นที$ตั�ง ไม่ยึดมั$นถือมั$นหรือมีอคติสูงเกินไป อีกทั�งยงัควรเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดีรู้จกั  
การยดืหยุน่ เห็นคุณค่าผูอื้$นและรู้จกัการใหเ้กียรติผูอื้$น เพื$อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานร่วมกนั
หลกัของการสร้างความสัมพนัธ์แบบเผชิญหนา้ เพื$อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูอื้$นมีดงันี�  
   1.  เขา้ใจตนเองอยา่งถูกตอ้งและประเมินคุณค่าของตวัเองอยา่งยติุธรรม 
   2.  ความรู้สึกต่างวฒันธรรมหรือความสามารถที$จะเขา้ใจค่านิยมของคนอื$น 
   3.  ความแตกต่างทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศ 
   4.  ความรู้สึกอ่อนนอ้มถ่อมตน 
   5.  กระตือรือร้นที$จะแกปั้ญหา 
   6.  ความยดืหยุน่ส่วนบุคคล 
   7.  ทกัษะในการเจรจาต่อรอง 
   8.  การปรับปรุงทกัษะและกลยทุธ์เพื$อสร้างการยอมรับ 
   9.  มีความอดทนและยอมรับความคิดเห็นของผูอื้$น 
   สรุปไดว้่า การเกื�อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม หมายถึง การแสดงออกหรือ
การปฏิบติัของผูบ้ริหารโรงเรียน ที$มีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ
กบัคณะครูที$ทาํงาน เพื$อใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายที$ตรงกนั 
  3. การสนบัสนุนเป็นรายบุคคล (Providing Individual Support) หมายถึง เป็นพฤติกรรม
ของผูบ้ริหารที$แสดงให้เห็นการสนบัสนุนเป็นรายบุคคล ชี� ให้เห็นถึงความเคารพต่อสมาชิกในโรงเรียน
การให้ความสนใจในผลการปฏิบติังาน ความรู้สึกและความตอ้งการส่วนตนของบุคลากรทุกคน  
การติดต่อสื$อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคลมีการเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน สอนงานให้แก่    
ผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม วิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล คอยเป็นพี$เลี� ยง       
ในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานให้มีการพฒันาตนเองในทุกดา้น มีความชื$นชมและยินดีแก่   
ผูร่้วมงานที$ประสบความสําเร็จให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานที$ทาํงานไม่ประสบความสําเร็จ คอยชี� แนะ
จุดบกพร่องต่าง ๆ 
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   สรุปไดว้่า การสนบัสนุนเป็นรายบุคคล หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบติั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนที$มีเป้าหมายที$จะแสดงให้เห็นถึงความนบัถือและความห่วงใยในความรู้สึก
ส่วนตวัของคณะครูที$ทาํงาน 
  4. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหาร
ในการสร้างความทา้ทายให้แก่บุคลากรในโรงเรียนในเรื$องของการทบทวนตรวจสอบการทาํงาน
ของตนเองในปัจจุบนั วา่มีขอ้ผดิพลาดบกพร่องอยา่งไรและหาวิธีการคิดแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย
ดว้ยวธีิการที$แตกต่างไปจากเดิมการกระตุน้ทางปัญญาเป็นการใชแ้รงจูงใจโดยให้ขอ้เท็จจริงความรู้ 
หลกัการแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ร่วมทั�งกิจกรรม กลวิธี โครงการ ขอ้เสนอแนะ โดยเสนอความคิด  
อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนบัสนุนและคดัคา้นโตแ้ยง้ พยายามเน้นจุดอ่อนของวฒันธรรม
ดั$งเดิมและเนน้จุดแขง็ของวฒันธรรมในองคก์าร 
   สรุปได้ว่า การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบติัของ        
ผูบ้ริหารโรงเรียนที$ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการกระตุน้คณะครู เพื$อให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่      
ในการแก้ปัญหา โดยให้เกิดความพอใจและมีความตั�งใจด้วยการใช้สื$ อและภาษาที$เข้าใจง่าย         
ส่งเสริมให้คณะครูไดเ้ขา้ใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมั$นใจและส่งเสริมคุณค่า 
ส่งผลใหมี้ความพยายามแกปั้ญหาในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อย 
  5. การเป็นแบบอยา่งที$เหมาะสม (Providing an Appropriate Model) หมายถึง  พฤติกรรม
ของผูบ้ริหารที$พยายามสร้างตวัอยา่งที$ดีใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนไดก้ระทาํตามในเรื$องของค่านิยม
และคุณธรรม คอยแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน การที$จะปฏิบติัหนา้ที$
ดงักล่าวให้ได้ผลดี ผูบ้ริหารต้องประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างที$ดี มิฉะนั�นคาํแนะนําตกัเตือน     
หรือการกํากับดูแลของผูป้ฏิบติัจะขาดความสําคญั ไม่เป็นที$ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน            
ผูบ้ริหารที$ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที$ดีในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม 
และบุคลิกภาพ จะมีผลสูงต่อการยอมรับของบุคลากร ทาํให้เกิดความเชื$อถือศรัทธาต่อการบริหารงาน
จนสามารถปฏิบติัตามไดด้ว้ยความพอใจ 
   สรุปไดว้่า การเป็นแบบอยา่งที$เหมาะสม หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบติั
ของผู ้บริหารโรงเรียน ที$ปฏิบัติในสิ$ งที$ ดี เพื$อกระตุ้นและจูงใจเพื$อให้คณะครูได้ปฏิบัติตาม           
ทั�งทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ จนเป็นที$ยอมรับเชื$อถือและศรัทธา 
  6. การคาดหวงัผลการปฏิบติังานที$เป็นเลิศ (High Performance Expectations)     
หมายถึง พฤติกรรมที$ผูน้าํแสดงออกถึงความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานที$ดีเลิศ งานมีคุณภาพ          
มีผลการปฏิบติังานที$ดีจากบุคลากรในโรงเรียน บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน มีการทาํงาน   
เป็นทีม การสร้างสรรคใ์นสิ$งที$ทาํ 
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   สรุปได้ว่า การคาดหวงัผลการปฏิบติังานในระดับสูง หมายถึง การแสดงออก  
หรือการปฏิบติัของผูบ้ริหารโรงเรียน ที$ทาํให้คณะครูรับรู้วา่ ผูบ้ริหารตอ้งการผลการปฏิบติังานที$ดี
จากบุคลากร มีความรับผดิชอบในงาน มีการทาํงานเป็นทีม และการสร้างสรรคใ์นสิ$งที$ปฏิบติั 
 องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 
 เบิร์น (Burns. 1978 : 2 - 6 ; อา้งถึงใน ธวชัชยั  หอมยามเยน็. 2548 : 48) ไดร้ะบุองคป์ระกอบ
ของผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไว ้3 ประการคือ 
 1. ความเสน่หา หรือ อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence : II) คือ พฤติกรรม       
ที$สามารถกระตุน้ความรู้สึกด้านอารมณ์ของผูต้ามให้สูงขึ�น ก่อให้เกิดการเรียนแบบและผูกพนั      
ต่อตวัผูน้าํ 
 2. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) คือ พฤติกรรมของผูน้าํในการ
ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาไดดี้ จนสามารถทาํใหผู้ต้ามมองเห็นปัญหาดงักล่าวจากมุมมองใหม่ของตน
ไดเ้อง 
 3. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC ) คือ พฤติกรรม
ของผูน้าํแสดงให้เห็นในการจดัการหรือทาํงาน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการ     
เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อสื$อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผูร่้วมงาน
หรือผูต้ามเป็นรายบุคคล มีการวเิคราะห์ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นพี$เลี� ยง
คอยใหค้าํแนะนาํและส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหพ้ฒันาตนเอง 
 สุเทพ  พงษส์รีวฒัน์ (2545 : 2) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํแบบเปลี$ยนสภาพ (Transformational 
Leadership)  เป็นภาวะที$มุ่งเนน้อนาคตและมุ่งที$จะทาํให้เกิดการเปลี$ยนแปลงเป็นสําคญั เนื$องจาก
เปลี$ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเกิดขึ� นพร้อมกับทุกหนทุกแห่งจึงกระทบต่อการดํารงชีวิต           
ของมนุษยย์ากที$จะหลีกเลี$ยงได้ ดงันั�น คุณลกัษณะ และ ทกัษะความเป็นผูน้าํแบบเปลี$ยนสภาพ      
จึงเป็นสิ$ งจําเป็นสําหรับคนทุกวงการที$ปรารถนาก้าวทันโลก ภาวะผู ้นําแบบเปลี$ยนสภาพ     
ประกอบดว้ย 
 1. ดา้นการเป็นแบบยา่งของพฤติกรรม (Role Modeling) 
 2. ดา้นการสร้างแรงจูงใจ (Inspirational Motivation) 
 3. ดา้นภาวะผูน้าํเชิงวสิัยทศัน์ (Visionary Leadership) 
 4. ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์ในฐานะเอกบุคคล (Individualized Consideration) 

 5. ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) 

 6. ดา้นการดาํรงไวซึ้$ งอาํนาจส่วนบุคคล ( Maintaining a Source of Personal Power) 



 40

 วิโรจน์  สารรัตนะ (2546 : 76 - 77) กล่าววา่ ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเป็นผูที้$จูงใจให้บุคคล
อื$นปฏิบติัหนา้ที$เกินกวา่ความคาดหลงัตามปกติ มุ่งไปที$ภารกิจงานกวา้งๆดว้ยความสนใจที$เกิดขึ�น
ภายในตน มุ่งการบรรลุความตอ้งการในระดบัสูง ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ประการ ดงันี�  
 1. การสร้างบารมี (Charisma) หมายถึง ความสามารถของผูน้ําที$จะสามารถสร้าง      
ความภูมิใจ ความศรัทธา และการยอมรับจากผูอื้$น 
 2. การยอมรับคุณค่าในตวับุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การใส่ใจ       
ผูอื้$น การพยายามจะช่วยพฒันาศกัยภาพของผูอื้$น ใส่ใจในความตอ้งการของแต่ละบุคคล และ
ปฏิบติัต่อผูอื้$นอยา่งมนุษยที์$มีคุณค่า 
 3. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การนาํเสนอแนวคิดใหม่ ๆ 
เพื$อให้ผูอื้$นได้คิดทบทวนในสิ$ งที$ทาํอยู่เดิม กระตุ้นให้มองปัญหาจากหลายแง่มุมและกระตุ้น        
ใหคิ้ดสร้างสรรคสิ์$งใหม่ ๆ 
 จอร์น  อาร์ เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn.Jr. 2000 : 457 - 470 ; อา้งถึงใน 
นิตย ์ สัมมาพนัธ์. 2546 : 54 - 55) กล่าววา่ คุณภาพของผูน้าํ ประกอบดว้ย 6 ประการดงันี�  
 1.  มีวิสัยทศัน์ (Vision) หมายถึง มีความคิด ความสามารถในการหยั$งรู้ ทิศทาง รวมทั�ง    
มีความสามารถสื$ อความหมายถึงผูอื้$นอย่างได้ผลดี นอกจากนั� นยงัสามารถสร้างความตื$นใจ           
ในการทาํฝันร่วมกนัใหเ้ป็นจริง 
 2. การมีบารมี (Charisma) หมายถึง ความเก่ง ดี มีเสน่ห์ จนจูงใจให้บุคคลอื$นให้มีความ
กระตือรือร้น ศรัทธา จงรักภกัดี  ภาคภูมิใจ และไวว้างใจดว้ยการใช้อาํนาจความนิยม (Reference 
Power) คือ อาํนาจที$เกิดจากตวับุคคลที$ไดรั้บการนิยมยกยอ่ง จนกระทั$งคนอื$นอยากเป็นพรรคพวก
หรือผูต้าม และอาํนาจที$เกิดจากเสน่ห์ที$จบัถูกจุดอารมณ์ของคนจาํนวนมาก 
 3. การแสดงนยัของความเป็นเลิศ (Symbolism) หมายถึง มีการคน้หาบุคคลที$มีผลงาน    
ดีเด่นและประพฤติปฏิบติัตนดีเด่น แลว้มอบรางวลั  จดัใหมี้การฉลองความเป็นเลิศ 
 4. การเอื�อเฟื� ออาํนาจ (Empowerment) หมายถึง การช่วยเหลือผูต้ามให้ไดรั้บการพฒันา 
สนับสนุน ขจัดปัญหาอุปสรรคในการดําเนิน มีการเปิดโอกาสให้ผูต้ามมีส่วนมอบหมายงาน          
ที$น่าสนใจ และทา้ทายความสามารถอยา่งแทจ้ริง 
 5. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ความพยายามและ       
ความสามารถในการสร้างความรู้สึกกบังานให้เกิดขึ�นกบัผูต้าม ด้วยการทาํให้ลูกน้องตระหนัก       
ในปัญหาต่าง ๆ และปลุกระดมจินตนาการเพื$อให้ได้มาซึ$ งแนวทางการปฏิบติั การแก้ไขปัญหา       
ที$มีคุณภาพสูงขึ�น 
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 6. ความซื$อสัตยถื์อมั$น (Integrity) มีความซื$อสัตยแ์ละน่าเชื$อถือไวว้างใจมีพฤติกรรม      
ที$มุ่งมั$นรักษาความดี มีจริยธรรมอยา่งสมํ$าเสมอไม่เสื$อมคลายอนัเกิดจากจิตใจที$ดีงามและสามารถ
รักษาคาํมั$นสัญญา พนัธะผกูพนัดว้ยการติดตามผลแบบไม่ลดละ 
 แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : unpaged  ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์  จงวิศาล. 
2551 : 189 - 191) ไดเ้สนอโมเดลภาวะผูน้าํเต็มรูปแบบโดยใชเ้ครื$องมือวดัภาวะผูน้าํพหุองคป์ระกอบ
และใชผ้ลการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้าํตามรูปแบบ (Model of the full Range of Leadership)  
4 ประการหรือที$เรียกวา่ “4 I’s”    
 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผูน้าํเชิงบารมี (Idealized in Influence of 
Charisma Leadership : II or CL) หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ของผูน้าํที$มีเป้าหมายที$เป็นอุดมการณ์       
มีความชดัเจนในการปฏิบติังาน  กลา้ที$จะทาํในสิ$งใหม่ ๆ  โดยมีความเป็นมิตร  จริงใจ  มีคุณธรรม  
นาํทีมงานไปสู่ความสาํเร็จที$ตั�งไว ้ ผูต้ามมีความศรัทธา เลื$อมใส  ภกัดี  ผูต้ามที$ผูน้าํตั�งความคาดหวงัไว ้
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) หมายถึง ผูน้าํประพฤติ        
ในทางที$จูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกับผูต้ามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย       
และทา้ทายในเรื$องงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา      
มีการแสดงออกซึ$งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที$ดีและการคิดแง่บวก ผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม
สัมผสักบัภาพที$งดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและสื$อความหวงัที$ผูน้าํตอ้งการอย่างชดัเจน ผูน้าํ   
จะแสดงการอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกัน ผูน้ําจะแสดงความเชื$อมั$น     
และแสดงให้เห็นความตั�งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้าม    
มองขา้มผลประโยชน์ของตนเพื$อวิสัยทศัน์และภารกิจขององค์การ ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันา
ความผูกพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว   
 3. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS ) หมายถึง ผูน้าํมีการกระตุน้ผูต้าม
ให้เกิดความตระหนกัรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที$เกิดขึ�นในหน่วยงาน ทาํให้ผูต้ามมีความตอ้งการหาแนวทาง
ใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงานเพื$อหาขอ้สรุปใหม่ที$ดีกวา่เดิม เพื$อทาํใหเ้กิดสิ$งใหม่และสร้างสรรค ์  
 4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) หมายถึง ผูน้าํ
จะมีความสัมพนัธ์เกี$ยวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํ ใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และ
ทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคญั ผูน้าํจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นที$ปรึกษา (Advisor) 
ของผูต้ามแต่ละคนเพื$อการพฒันาผูต้าม ผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล 
เพื$อความสัมฤทธิ{ ผลและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ําจะพฒันาศักยภาพของผู ้ตามและเพื$อร่วมงาน           
ใหสู้งขึ�น   
 เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 512 - 534 ; อา้งถึงใน สุรชิน วิเศษลา. 
2549 : 25) ไดศึ้กษาถึงองคป์ระกอบภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไว ้6 ประการ คือ การระบุวิสัยทศัน์
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อย่างชัดเจน การเกื�อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่มการให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล    
การปลุกเร้าทางปัญญา การเป็นแบบอย่างที$เหมาะสมและการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้าม
ในระดบัสูง 
 1. การระบุวิสัยทศัน์ (Identifying and Articulating a Vision) เป็นพฤติกรรมอยา่งหนึ$ง
ของผูบ้ริหารที$สร้าง อธิบาย และสร้างความเขา้ใจ ระบุถึงสิ$ งที$เกิดขึ�นในอนาคตว่าโรงเรียนจะ    
ปรับเปลี$ยนพฒันาอยา่งไร อีกทั�งการระบุวิสัยทศัน์นี� จะส่งผลไปที$ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เป็นผูมี้วิสัยทศัน์
ตามไปดว้ย วิสัยทศัน์ (Vision) ของผูน้าํทุกคนมีศกัยภาพพอที$จะสร้างวิสัยทศัน์ขององค์การขึ�น    
ทาํหนา้ที$เสมือนผูน้าํที$ตอ้งนาํผูร่้วมงานทั�งหลายไปสู่สถานที$ใหม่และมีความสามารถในการแปรเปลี$ยน
ให้วิสัยทศัน์กลายเป็นความจริง ด้วยเหตุนี� ภาวะผูน้าํของผูน้าํยุคใหม่จึงตอ้งเป็นผูส้ร้างวิสัยทศัน์ 
เป็นผูรั้กษาฝันขององค์การและเป็นผูที้$มีวิสัยทศัน์ที$สะทอ้นอยู่ในวตัถุประสงค์ขององค์การ ผูน้าํ
ตอ้งเป็นผูบ้ริหารความฝัน (Manage the Dream) แห่งวสิัยทศัน์นั�น 
 2. การเกื�อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม (Fostering the Acceptance of Group Goals) 
ในที$นี� หมายถึง ความสามารถในการยอมรับ ไดแ้ก่ เป็นบุคคลที$ผูอื้$นสามารถยอมรับไดพ้อสมควร 
ตวัอยา่งเช่น เป็นบุคคลที$เพื$อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนบุคคลทั$วไป
สามารถยอมรับไดว้า่ เป็นคนที$มีความรู้ความสามารถ มีความตั�งใจมุ่งมั$นที$จะทาํงานให้สําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ทั�งนี� บุคคลที$จะเป็นที$ยอมรับของผูอื้$นได้ควรเป็นผูที้$ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้$น     
ไม่ยึดตนเป็นที$ตั�ง ไม่ยึดมั$นถือมั$นหรือมีอคติสูงเกินไป อีกทั�งยงัควรเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี รู้จกั
การยดืหยุน่ เห็นคุณค่าผูอื้$นและรู้จกัการใหเ้กียรติผูอื้$น เพื$อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการทาํงานร่วมกนั 
 3. การสนบัสนุนเป็นรายบุคคล (Providing Individual Support) เป็นพฤติกรรมของ       
ผูบ้ริหารที$แสดงใหเ้ห็นการสนบัสนุนเป็นรายบุคคล ชี� ให้เห็นถึงความเคารพต่อสมาชิกในโรงเรียน 
การให้ความสนใจในผลการปฏิบติังาน ความรู้สึกและความตอ้งการส่วนตนของบุคลากรทุกคน 
การติดต่อสื$อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคลมีการเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน สอนงานให้แก่    
ผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม วิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล คอยเป็นพี$เลี� ยง        
ในการทาํงาน ส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานให้มีการพฒันาตนเองในทุกด้าน มีความชื$นชมและยินดี     
แก่ผูร่้วมงานที$ประสบความสําเร็จให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานที$ทาํงานไม่ประสบความสําเร็จ คอยชี� แนะ
จุดบกพร่องต่าง ๆ 
 4. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารในการ
สร้างความท้าทายให้แก่บุคลากรในโรงเรียนในเรื$ องของการทบทวนตรวจสอบการทํางาน          
ของตนเองในปัจจุบนั วา่มีขอ้ผดิพลาดบกพร่องอยา่งไรและหาวิธีการคิดแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย
ดว้ยวธีิการที$แตกต่างไปจากเดิมการกระตุน้ทางปัญญาเป็นการใชแ้รงจูงใจโดยให้ขอ้เท็จจริงความรู้ 
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หลกัการ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ร่วมทั�งกิจกรรม กลวิธี โครงการ ขอ้เสนอแนะ โดยเสนอความคิด
อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนบัสนุนและคดัคา้นโตแ้ยง้ พยายามเน้นจุดอ่อนของวฒันธรรม
ดั$งเดิมและเนน้จุดแขง็ของวฒันธรรมในองคก์าร 
 5. การเป็นแบบอยา่งที$เหมาะสม (Providing an Appropriate Model) เป็นพฤติกรรม   

ของผูบ้ริหารที$พยายามสร้างตวัอยา่งที$ดีใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนไดก้ระทาํตามในเรื$องของค่านิยม

และคุณธรรม คอยแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน การที$จะปฏิบติัหนา้ที$

ดงักล่าวให้ได้ผลดี ผูบ้ริหารต้องประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างที$ดี มิฉะนั�นคาํแนะนําตกัเตือน    

หรือการกํากับดูแลของผูป้ฏิบติัจะขาดความสําคญั ไม่เป็นที$ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน            

ผูบ้ริหารที$ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที$ดีในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม 

และบุคลิกภาพ จะมีผลสูงต่อการยอมรับของบุคลากร ทาํให้เกิดความเชื$อถือศรัทธาต่อการบริหารงาน

จนสามารถปฏิบติัตามไดด้ว้ยความพอใจ 

 6. การคาดหวงัผลการปฏิบติังานที$เป็นเลิศ (High Performance Expectations) หมายถึง

พฤติกรรมที$ผูน้าํแสดงออกถึงความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานที$ดีเลิศ งานมีคุณภาพ มีผลการ

ปฏิบติังานที$ดีจากบุคลากรในโรงเรียน บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน มีการปฏิบติังานเป็นทีม 

การสร้างสรรคใ์นสิ$งที$ทาํ 

 เฮาส์ (House. 1977 : 2) กล่าววา่ องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงประกอบดว้ย 

 1. มีความมั$นใจในตวัเอง 

 2. เป็นแบบอยา่งแก่ลูกนอ้ง 

 3. สร้างความประทบัใจในความสามารถและความสาํเร็จ 

 4. มีเป้าหมายที$เป็นอุดมการณ์อยา่งชดัเจน 

 5. มีความคาดหวงัสูงและมีความมั$นใจวา่ผูต้ามสามารถทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

 6. สร้างแรงจูงใจในการทาํใหพ้นัธกิจบรรลุเป้าหมาย 

 7. มีบทบาทที$ดึงดูดใจผูต้าม 

 ดาฟท ์(Daft. 2003 : 5 ; อา้งถึงใน สาํนกัพฒันาและส่งเสริมวชิาชีพ. 2549 : 70 ) ระบุไวว้า่

ผูบ้ริหารสามารถใชก้ระบวนการทั�ง 8 ขั�นตอนนี�บริหารความเปลี$ยนแปลงภายในองคก์าร 

 ขั�นที$  1  ผูน้ ําต้องสร้างความรู้สึกให้มีการตอบสนองโดยฉับพลัน โดยผูน้ําต้องเห็น    

ความสาํคญัวา่การเปลี$ยนแปลงเป็นสิ$งที$ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

 ขั�นที$  2  สร้างความร่วมมือที$นาํไปสู่การรวมกาํลงั เพื$อให้เกิดอาํนาจอยา่งเพียงพอที$จะไปสู่

กระบวนการเปลี$ยนแปลง และเพื$อการพฒันาความรู้สึกเป็นทีมงาน 
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 ขั�นที$  3  พฒันาวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ โดยผูน้าํรับผดิชอบในการสร้างกฎเกณฑแ์ละพฒันา

วสิัยทศัน์ ซึ$ งจะนาํไปสู่ความพยายามในการเปลี$ยนแปลง และการพฒันากลยทุธ์ 

 ขั�นที$  4  สื$อสารวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ให้ผูร่้วมงานทุกคนรับทราบ เพื$อให้เกิดความร่วมมือ
ในการกาํหนดกิจกรรมที$จะนาํไปสู่การเปลี$ยนแปลง โดยจดัให้มีการสื$อสารในเรื$องนี� อย่างน้อย     
10 ครั� ง 
 ขั� นที$   5  มอบอํานาจให้ผู ้ร่วมงานทั$วทั� งองค์กร เพื$อจะได้มีการดําเนินกิจกรรม             
ตามที$กาํหนดไวใ้นวสิัยทศัน์  
 ขั�นที$  6  สร้างชยัชนะในระยะสั�น เมื$อดาํเนินกิจกรรมไปไดร้ะยะหนึ$ งผูน้าํควรวางแผน
ปรับปรุงวสิัยทศัน์ในการปฏิบติังานโดยใหผู้ร่้วมงานทุกคนมีส่วนร่วม 
              ขั�นที$  7  รวมพลงัของทุกคนในการปรับปรุงเปลี$ยนแปลง โดยมีการเปลี$ยนโครงสร้าง
และนโยบายให้เหมาะสมกบัวิสัยทศัน์ แต่ตอ้งไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากนั ซึ$ งในการเปลี$ยนแปลง
งานบางอยา่ง ผูน้าํอาจตอ้งจา้งบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเปลี$ยนแปลงดว้ย 
           ขั�นที$  8  กาํหนดรูปแบบใหม่ ๆ ในวฒันธรรมองคก์าร เป็นการติดตามผลเพื$อให้เกิดการ
เปลี$ยนแปลงเกี$ยวกับลกัษณะนิสัย ความเชื$อและความรู้สึกด้านจิตใจ โดยจะมีการทดแทนด้วย
ค่านิยมและความเชื$อใหม่ ตลอดจนสร้างความรู้สึกให้ผูร่้วมงานเห็นว่าการเปลี$ยนแปลงเป็นเรื$อง
ปกติ 
 ธีระ รุญเจริญ (2550 : 143 - 147) กล่าววา่ องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเพื$อการเปลี$ยนแปลง
ประกอบดว้ย 
 1. การเป็นแบบอยา่งของพฤติกรรม 
 2. การสร้างแรงดลใจ 
 3. ภาวะผูน้าํเชิงวสิัยทศัน์ 
 4. การมุ่งมั$นสัมพนัธ์เป็นรายคน 
 5. การกระตุน้การใชปั้ญญา 
 6. การดาํรงไวซึ้$ งอาํนาจระหวา่งบุคคล 
 จากองค์ประกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ขา้งต้น        
ผูว้ิจ ัยจะนํามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักสําหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั� งนี�          
ดงัแสดงตาราง 1 
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ตาราง  1  การสังเคราะห์องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
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รวม 

1.  การเป็นแบบอยา่งที$เหมาะสม �   � � � �  � 7 
2.  การกระตุน้ทางปัญญา   � � � �  � � � 7 
3.  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ � � � � �  �   6 
4.  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   � � �   � � � 6 
5.  การระบุวสิัยทศัน์อยา่งชดัเจน    � � � � � � 6 
6.  การสร้างแรงบนัดาลใจ �  �    �  � 4 
7.  การกระจายอาํนาจและการติดต่อสื$อสาร �    � �    3 
8.  การคาดหวงัผลการปฏิบติังานที$เป็นเลิศ �   � �     3 
9.  การเกื�อกลูการยอมรับเป้าหมายกลุ่ม �   �      2 
10.  การดาํรงไวซึ้$ งอาํนาจส่วนบุคคล       �  � 2 
11.  ผูน้าํตอ้งสร้างความรู้สึกใหมี้การ     

ตอบสนองโดยฉบัพลนั 
     �    1 

12.  สร้างความร่วมมือที$นาํไปสู่การรวมกาํลงั      �    1 
13.  สร้างชยัชนะในระยะสั�น      �    1 
14.  กําหนดรูปแบบใหม่ ๆ ในวฒันธรรม

องคก์าร 
     �    1 
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 จากตาราง 1  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงพบว่า               
มีองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจาํนวน 14 องคป์ระกอบ  สําหรับการศึกษาวิจยัครั� งนี�  
ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์พิจารณาจากความถี$ขององคป์ระกอบที$สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการ
ที$มีความถี$ในระดบัสูง ได้องค์ประกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงที$จะใช้เป็นกรอบแนวคิด     
ในการวจิยัในการศึกษาวจิยัครั� งนี�จาํนวน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 1. การเป็นแบบอยา่งที$เหมาะสม 
 2. การกระตุน้ทางปัญญา 
 3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
 4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 5. การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถนาํมาสรุปความหมายขององคป์ระกอบไดด้งันี�  

1. การเป็นแบบอยา่งที$เหมาะสม  
 เลทวดู และแจนทซี์$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 510) กล่าววา่  การเป็นแบบอยา่ง 

ที$เหมาะสม (Providing an Appropriate Model) เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารที$พยายามสร้างตวัอยา่ง
ที$ดีใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนไดก้ระทาํตามในเรื$องของค่านิยมและคุณธรรม คอยแนะนาํ ตกัเตือน 
ควบคุม กํากับดูแลบุคลากรในโรงเรียน การที$จะปฏิบัติหน้าที$ดังกล่าวให้ได้ผลดี ผู ้บริหาร           
ตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างที$ดี มิฉะนั�นคาํแนะนาํตกัเตือนหรือการกาํกบัดูแลของผูป้ฏิบติั   
จะขาดความสาํคญั ไม่เป็นที$ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน ผูบ้ริหารที$ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที$ดี
ในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพ จะมีผลสูงต่อการยอมรับ
ของบุคลากร ทาํใหเ้กิดความเชื$อถือศรัทธาต่อการบริหารงานจนสามารถปฏิบติัตามไดด้ว้ยความพอใจ 
  สรุปได้ว่า การเป็นแบบอย่างที$เหมาะสม หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบติั     
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ที$ปฏิบติัในด้านบุคลิกภาพทั$วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา คุณธรรมและ     
จริยธรรมที$เหมาะสม อยา่งสมํ$าเสมอ ทาํใหค้ณะครูเลื$อมใส และถือเป็นแบบอยา่ง 
 2. การกระตุน้ทางปัญญา  
  วิโรจน์  สารรัตนะ (2546 : 76 - 77)  กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual 
Stimulation) หมายถึง การเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื$อให้ผูอื้$นไดคิ้ดทบทวนในสิ$งที$ทาํอยูเ่ดิม กระตุน้
ใหม้องปัญหาจากหลายแง่มุมและกระตุน้ใหคิ้ดสร้างสรรคสิ์$งใหม่ ๆ 
  เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 512 - 534 ; อา้งถึงใน สุรชิน วิเศษลา.  
2549 : 25)  กล่าววา่  การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหาร
ในการสร้างความทา้ทายให้แก่บุคลากรในโรงเรียนในเรื$องของการทบทวนตรวจสอบการทาํงาน
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ของตนเองในปัจจุบนั วา่มีขอ้ผดิพลาดบกพร่องอยา่งไรและหาวิธีการคิดแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย
ดว้ยวธีิการที$แตกต่างไปจากเดิมการกระตุน้ทางปัญญาเป็นการใชแ้รงจูงใจโดยให้ขอ้เท็จจริงความรู้ 
หลกัการ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ร่วมทั�งกิจกรรม กลวิธี โครงการ ขอ้เสนอแนะ โดยเสนอความคิด
อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนบัสนุนและคดัคา้นโตแ้ยง้ พยายามเน้นจุดอ่อนของวฒันธรรม
ดั$งเดิมและเนน้จุดแขง็ของวฒันธรรมในองคก์าร 
  แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994: unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์  จงวิศาล. 

2551 : 189 - 191) กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual stimulation : IS) หมายถึง การที$ผูน้าํ   

มีการกระตุ้นผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที$เกิดขึ� นในหน่วยงาน ทาํให้ผูต้ามมีความต้องการ        

หาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพื$อหาข้อสรุปใหม่ที$ดีกว่าเดิม เพื$อทาํให้เกิดสิ$ งใหม่      

และสร้างสรรค ์

  สรุปไดว้า่ การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบติัของผูบ้ริหาร

โรงเรียนที$ใช้วิธีการต่าง ๆ กระตุน้ให้คณะครู ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที$เกิดขึ�น ทาํให้คณะครู        

มีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหา เพื$อหาขอ้สรุปใหม่ที$ดีกวา่เดิม และให้เกิดสิ$งใหม่ ๆ 

และสร้างสรรค์ โดยผูบ้ริหารและผูน้ําร่วมกันคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ$ ม   

สร้างสรรค ์การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิถีทางใหม่ ๆ มีการจูงใจและ

สนบัสนุนความคิดริเริ$มใหม่ ๆ มีการใหก้าํลงัใจ 

 3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

  แบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล.

2551 : 189 - 191) กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผูน้าํเชิงบารมี (Idealized 

influence of Charisma Leadership : II or CL) หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ของผูน้าํที$มีเป้าหมายที$เป็น

อุดมการณ์  มีความชดัเจนในการปฏิบติังาน  กลา้ที$จะทาํในสิ$งใหม่ ๆ  โดยมีความเป็นมิตร  จริงใจ  

มีคุณธรรม นาํทีมงานไปสู่ความสําเร็จที$ตั�งไว ้ ผูต้ามมีความศรัทธา  เลื$อมใส  ภกัดี  ผูต้ามที$ผูน้าํ    

ตั�งความคาดหวงัไว ้

  สรุปได้ว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมที$ผูบ้ริหารโรงเรียน                  

มีความเป็นผูน้าํในการบริหารงาน ปฏิบติัตนเป็นที$น่าเคารพ ยกยอ่ง เลื$อมใส ศรัทธา การมีวิสัยทศัน์

ในการทาํงาน  ผูป้ฏิบติัเกิดความภาคภูมิใจเมื$อใกล้ชิด มีจริยธรรมในการทาํงาน โดยพยายาม     

หลีกเลี$ยงการใช้อาํนาจเพื$อประโยชน์ส่วนตน กระทาํตนเพื$อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอื้$นและกลุ่ม    

เป็นแบบอย่างที$ดีของเพื$อนร่วมงานในเรื$ องค่านิยม มีความโดดเด่นที$บ่งบอกถึงความเชื$อมั$น         

ในตนเอง  สร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ$งอนัเดียวกนัเพื$อบรรลุเป้าหมายที$ตอ้งการ  



 48

 4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
  แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์  จงวิศาล. 
2551 : 189 - 191) กล่าวว่า การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration : IC) 
หมายถึง ผูน้าํจะมีความสัมพนัธ์เกี$ยวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้าม    
เป็นรายบุคคล และทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคญั ผูน้าํจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็น       
ที$ปรึกษา (Advisor) ของผูต้ามแต่ละคนเพื$อการพฒันาผูต้าม ผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล เพื$อความสัมฤทธิ{ ผลและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ําจะพฒันาศักยภาพ          
ของผูต้ามและเพื$อร่วมงานใหสู้งขึ�น   
  เบิร์น (Burns. 1978 : 2 - 6 ; อา้งถึงใน ธวชัชยั หอมยามเยน็. 2548 : 48)  กล่าวว่า    
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) คือพฤติกรรมของผูน้าํ
แสดงให้เห็นในการจดัการหรือทาํงาน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการเอาใจเขา      
มาใส่ใจเรา มีการติดต่อสื$อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผูร่้วมงานหรือ   
ผูต้ามเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นพี$เลี� ยง   
คอยใหค้าํแนะนาํและส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหพ้ฒันาตนเอง 
  วิโรจน์  สารรัตนะ (2546 : 76 - 77) กล่าวว่า การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   
หมายถึงการยอมรับในคุณค่าในตวับุคคล  การพยายามจะช่วยพฒันาศกัยภาพของผูอื้$น การใส่ใจ    
ในความตอ้งการของแต่ละบุคคล และปฏิบติัต่อผูอื้$นอยา่งมนุษยที์$มีคุณค่า 
  สรุปไดว้า่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบติั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนที$มีเป้าหมายที$จะแสดงให้เห็นถึงความสนใจ และเอาใจใส่ ความรู้สึก        
หรือผลการปฏิบติังานของผูต้าม และมีการส่งเสริมให้มีพฒันาตนเองอย่างต่อเนื$องโดยคาํนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อสื$ อสารแบบสองทางและ         
เป็นรายบุคคล 
 5. การสร้างแรงบนัดาลใจ 
  แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์            
จงวิศาล. 2551 : 189 - 191)  กล่าวว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง การที$ผูน้าํจะประพฤติ        
ในทางที$จูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกับผูต้ามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย       
และทา้ทายในเรื$องงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา      
มีการแสดงออกซึ$งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที$ดีและการคิดแง่บวก ผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม
สัมผสักบัภาพที$งดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและสื$อความหวงัที$ผูน้าํตอ้งการอย่างชดัเจน ผูน้าํ     
จะแสดงการอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกัน ผูน้ําจะแสดงความเชื$อมั$น     
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และแสดงให้เห็นความตั�งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้าม    
มองขา้มผลประโยชน์ของตนเพื$อวิสัยทศัน์และภารกิจขององค์การ ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันา
ความผูกพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว   
  สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์ (2545 : 333) กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรม   

ของผูน้าํการเปลี$ยนแปลงที$แสดงออกดว้ยการสื$อสารให้ผูต้ามทราบถึง ความคาดหวงัที$สูงของผูน้าํ

ที$มีต่อผูต้าม ดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจโดยจูงใจใหย้ึดมั$นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององคก์ร

ในทางปฏิบติัผูน้ํามกัจะใช้สัญลกัษณ์และการปลุกเร้าอารมณ์ให้กลุ่มทาํงานร่วมมือร่วมใจกัน      

เพื$อไปสู่เป้าหมาย แทนการทาํเพื$อประโยชน์เฉพาะตน ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจึงถือไดว้า่เป็นผูส่้งเสริม

นํ� าใจแห่งการทาํงานทีม ผูน้ําจะพยายามจูงใจผูต้ามให้ทาํงานบรรลุเกินเป้าหมายที$กาํหนดไว ้     

โดยสร้างจิตสาํนึกของผูต้ามใหเ้ห็นความสาํคญัวา่เป้าหมายและผลงานนั�นจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุง

เปลี$ยนแปลงตลอดเวลา จึงทาํใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้ประสบความสาํเร็จได ้

  สุขุมวิทย ์ ไสยโสภณ (2546 : 113) กล่าวว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง การที$   

ผูน้าํจะประพฤติในทางที$จูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้

ความหมายและทา้ทายในเรื$ องงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit)       

ใหมี้ชีวติชีวา มีความแสดงออกซึ$ งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที$ดีและการคิดในแง่บวก

ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามสัมผสักบัภาพที$งดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและสื$อความหวงัที$ผูน้าํตอ้งการ

อย่างชัดเจน ผูน้ําจะแสดงการอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกัน ผูน้ํา       

จะแสดงความเชื$อมั$นและแสดงใหเ้ห็นความตั�งใจอยา่งแน่วแน่วา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้าํ

จะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตนเอง เพื$อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ผูน้าํจะช่วยให้

ผูต้ามพฒันาความผกูพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั� งพบวา่ การสร้างแรงบนัดาลใจนี�

เกิดขึ� นผ่านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา โดยการคํานึงถึง        

ความเป็นปัจเจกบุคคลทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่า และกระตุน้ให้พวกเขาจดัการกบัปัญหาที$ตนเอง

เผชิญไดส่้วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยให้ผูต้ามจดัการกบัอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดริเริ$ม

สร้างสรรค ์

  สรุปได้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ คือ การให้กาํลังใจ ยกย่อง ชมเชย ผูร่้วมงาน     
อยา่งสมํ$าเสมอ  เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความสามารถ สร้างเจตคติที$ดีและการคิดในแง่บวก  
สนบัสนุนความคิดริเริ$มสร้างสรรคใ์นการทาํงาน  ทุ่มเทความพยายามในการทาํงาน อยา่งเต็มศกัยภาพ  
คอยใหก้าํลงัใจแก่ผูร่้วมงาน เมื$อตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค สร้างความเชื$อมั$นแก่ผูร่้วมงานที$อุทิศ
ตนให้กับงานว่าจะได้รับการตอบแทนที$เหมาะสม  สนับสนุนผูร่้วมงานที$อุทิศตนให้กับงาน        
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โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ผูร่้วมงานสามารถใช้ทกัษะและความสามารถในการทาํงาน     
เพื$อความสาํเร็จของโรงเรียน   
 แนวปฏิบัติสําหรับผู้นําการเปลี�ยนแปลง 

 สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2545 : 350 - 354) ได้กล่าวว่า ยุคล์ (Yukl) เป็นผูที้$ศึกษาคน้ควา้      
วิจยัเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงที$สําคญั และไดส้รุปเป็นแนวปฏิบติัสําหรับการเป็นผูน้าํ    
การเปลี$ยนแปลงไว ้9 ประเด็น ประกอบดว้ย 

 1. ทาํวิสัยทศัน์ให้มีความชดัเจนในเชิงความหมายและความน่าสนใจ ผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
มีหนา้ที$ทาํใหว้สิัยทศัน์ชดัเจน และทาํใหแ้ต่ละบุคคลผกูพนัต่อวิสัยทศัน์นั�น วิสัยทศัน์ที$มีความชดัเจน
ตอ้งสามารถตอบได้ว่าองค์การตอ้งการทาํอะไรหรือตอ้งการเป็นอะไร ตอ้งชี� ให้คนอื$นเขา้ใจว่า        
มีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์พร้อมการลาํดบัความสําคญัก่อนหลงัขององคว์า่มีอะไรบา้ง ความชดัเจน
เหล่านี� จะช่วยให้การทํางานของผู ้ตามเป็นไปอย่างมีความหมาย เกิดแรงจูงใจและพัฒนา           
ความตอ้งการในระดบัที$สูงขึ�น เช่น การเคารพนับถือในตนเองให้เกิดขึ�นแก่ผูต้าม ทาํให้ทุกคน       
มีความรู้สึกร่วมในเป้าหมายเดียวกนั และสุดทา้ยก็คือ วิสัยทศัน์ตอ้งเป็นเครื$ องชี� นําการกระทาํ    
และการตดัสินใจสมาชิกแต่ละคนขององคก์าร ซึ$ งเป็นประเด็นที$มีความสําคญัมาก เนื$องจากสมาชิก
แต่ละคนหรือกลุ่มไดรั้บความมีอิสระในการคิดและการกระทาํที$เสรี  ความสําเร็จของวิสัยทศัน์      
จะมีมากน้อยเพียงไร ย่อมขึ� นอยู่กับการสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั$วถึงแก่ทุกคน จึง
จาํเป็นตอ้งใชก้ารสื$อสารซํ� า ๆ ในทุกโอกาสและดว้ยวิธีการที$หลากหลายแตกต่างกนั เช่น การกล่าว   
สุนทรพจน์หรือการบรรยายต่อที$ประชุม ในงานพิธีการต่างๆ การตีพิมพ์ในเอกสารสิ$ งพิมพ ์       
ขององคก์าร ในเอกสารจากผูบ้ริหารถึงพนกังานแต่ละคนในวารสารหรือหนงัสือพิมพ ์การจดัการ
ทาํวดีีทศัน์แจกจ่ายทุกหน่วยของการ เพื$อเผยแพร่ถึงพนกังาน และบุคคลอื$น ๆ เป็นตน้ 
 2. อธิบายวิธีการที$จะบรรลุวิสัยทศัน์ การทาํให้วิสัยทศัน์มีความชัดเจนและน่าสนใจ     
ดงักล่าวแลว้ยงัไม่เป็นการเพียงพอ ผูน้าํจาํเป็นตอ้งทาํให้ผูต้ามเห็นความจริงวา่วิสัยทศัน์ดงักล่าวนั�น
มีความเป็นไปได้และมีความสําคญั ที$ผูน้าํจะตอ้งทาํให้วิสัยทศัน์กบักลยุทธ์ซึ$ งเป็นวิธีการสู่การ
ปฏิบติันั�นมีความเชื$อมโยงต่อเนื$องและสอดคลอ้งกนัโดยกลยุทธ์ดงักล่าวตอ้งชดัเจนต่อการปฏิบติั 
และสอดคลอ้งกบัค่านิยมร่วมของสมาชิกในองค์การ ตอ้งระบุสาระที$ช่วยให้ทุกคนมีความเขา้ใจ   
ในประเด็นและปัญหาหลกัที$สําคญั ผูน้าํไม่ควรทาํตวัเป็นผูรู้้ดีทุกอยา่ง แต่ควรเปิดโอกาสให้ผูต้าม
คน้หาวธีิการปฏิบติัรายละเอียดของแผนปฏิบติัการเอง ซึ$ งจะส่งผลที$ดีกวา่หลายอยา่งตามมา กลยุทธ์
ในการบรรลุวิสัยทศัน์จะมีความน่าสนใจและดึงดูดใจผูต้ามได้มาก ถ้าหากไม่ยึดติดกบัรูปแบบ   
และวิธีการดําเนินการแบบเก่า แต่ต้องให้เข้าใจได้ง่ายและตรงไปตรงมา สามารถมองเห็น             
ผลความสาํเร็จไดช้ดัเจน 
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 3. แสดงออกอยา่งมั$นใจและมองเหตุการณ์ในแง่บวก  ผูต้ามจะขาดความเลื$อมใสศรัทธา
ต่อวิสัยทศัน์ ถ้ามองเห็นผูน้ําของตนแสดงออกอย่างขาดความมั$นใจและขาดการเอาจริงเอาจงั         
จึงมีความสําคญัที$ผูน้าํตอ้งแสดงพฤติกรรมและการกระทาํต่าง ๆ ของตนอย่างมั$นใจ และมองในแง่ดี
เสมอว่า จะสามารถบรรลุวิสัยทศัน์ได้โดยเฉพาะเมื$อตอ้งเผชิญกับภาวะวิกฤต ความมั$นใจและ    
การคาดหวงัในแง่ดีของผูน้าํนั�น สามารถแสดงออกได้หลายอย่าง เช่น การพูดย ํ�าให้เห็นว่างาน         
ที$ทาํขณะนี� ใกลส้ําเร็จแลว้ แทนที$จะพูดว่าเหลืองานอีกเท่าไรจึงจะเสร็จเสียที หรือเมื$อจะกล่าวถึง
วิสัยทศัน์จะตอ้งพูดถึงในดา้นที$เป็นบวกมากกว่าทางลบ เช่น “ผมคาดวา่” หรือ “อาจจะ” หรือ     
“คิดว่าน่าเป็นอยา่งนั�น” หรือ “อะไรทาํนองนั�น” ซึ$ งเป็นคาํพูดเชิงไม่แน่ใจ ส่งผลให้ความมั$นใจ     
ต่อผูน้าํลดลงนอกจากนี�  กริยาท่าทางบางอย่าง เช่น การขมวดคิ�ว การเอามือกุมขมบั การเกาศีรษะ 
การแสดงสีหน้าเหนื$อยอ่อน การพูดโดยไม่สบตา เป็นตน้ ลว้นแต่มีผลต่อความเชื$อมั$นในตวัผูน้าํ  
ไดเ้ช่นกนั 
 4. แสดงความเชื$อมั$นในผูต้าม  แรงจูงใจที$ทาํใหว้สิัยทศัน์สําเร็จนั�น ยงัขึ�นอยูก่บัตวัผูต้าม
วา่มีความมั$นใจในความสามารถของตนเองเพียงไรว่าจะทาํงานนั�นไดส้ําเร็จ ผูน้าํจึงจาํเป็นตอ้งให้
กาํลงัใจแก่ผูต้ามมากขึ�น เพื$อให้เกิดความมั$นใจตนเองและมองเห็นโอกาสสําเร็จได้ โดยเฉพาะ    
เมื$องานที$ทาํนั�นมีความยากและเสี$ยงอนัตรายสูง หรือในภาวะที$ทีมงานเกิดความทอ้ถอย ขาดความ
มั$นใจ เนื$องจากยงัไม่ค่อยพบกับความสําเร็จมาก่อนเลย วิธีหนึ$ งในการสร้างความมั$นใจ คือ          
การเปรียบเทียบกบังานที$เคยทาํสําเร็จมาก่อน  หรืออาจเปรียบเทียบกบัผลงานของหน่วยงานอื$น      
ผูน้ ําควรเตือนความจาํให้สมาชิกระลึกถึงช่วงเวลาที$เคยเอาชนะอุปสรรคในอดีตว่าทาํอย่างไร       
สินทรัพยแ์ละทรัพยากรต่าง ๆ ที$สามารถดึงออกใช้เพื$อช่วยทาํให้กลยุทธ์ประสบความสําเร็จ ระบุ  
ขอ้ไดเ้ปรียบที$เหนือคู่แข่งและบอกใหส้มาชิกของทีมทราบวา่โดยภาพรวมองคก์ารของตนในขณะนี�
มีความแข็งแกร่งกวา่ในอดีตที$เคยทาํงานอยา่งเดียวกนันี� สําเร็จมาก่อน จึงมั$นใจวา่ครั� งนี� จะประสบ
ความสาํเร็จอยา่งแน่นอน 
 5. สร้างโอกาสใหพ้บความสาํเร็จตั�งแต่แรกเริ$ม ความมั$นใจของบุคคลหรือทีมงานที$ตอ้ง
รับผิดชอบกบังานที$มีความทา้ทายสูงนั�นจะเพิ$มขึ�นได ้ถา้หากคนเหล่านี� ไดเ้ห็นว่า งานที$ตนทาํนั�น    
มีความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะในช่วงระยะแรกของการเริ$มทาํงาน ทั�งนี�  
เพราะจะทาํใหค้นที$ยงัเคลือบแคลงใจต่อวิธีการใหม่ในการทาํงานนั�นหมดขอ้สงสัย และหนัมาเป็น
ฝ่ายสนับสนุนแทน งานใดก็ตามที$ความทา้ทายสูง ก็ควรแบ่งแยกย่อยออกเป็นชิ�น หรือขั�นตอน    
เล็ก ๆ ที$มีเป้าหมายระยะสั� น และไม่ยากมากนัก ทั� งนี� เพราะคนส่วนใหญ่พึงพอใจที$ได้ทาํงาน        
ซึ$ งตนเห็นว่ามีโอกาสสําเร็จก็ไม่ควรสูญเสียอะไรมากนกั แต่ถา้งานกา้วแรกประสบความสําเร็จ     
ได้ตามเป้าหมายแล้ว บุคคลนั�นก็จะเพิ$มความมั$นใจตนเองมากขึ�น เกิดความทา้ทาย อยากได้รับ      
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ชยัชนะต่อในงานที$ใหญ่ขึ�นกวา่เดิม โดยพร้อมที$จะทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจและทรัพยากรเพื$อให้ได้
ความสาํเร็จมากขึ�นไปดว้ย 
 6. ชื$นชมยินดีในความสําเร็จ แมค้วามสําเร็จในระยะเริ$มแรกจะมีความจาํเป็นก็จริง       
แต่ยงัไม่เพียงพอที$จะส่งเสริมให้เกิดการใชค้วามพยายามเพิ$มมากขึ�นในงานหรือโครงการที$มีระยะยาว
ไดอ้ยา่งถาวร ดงันั�นเพื$อเป็นการรักษาระดบัความพยายามของผูต้ามมิให้ถดถอยนอ้ยลง ผูน้าํควรใช้
กิจกรรมเสริมแรงบางอย่างเพิ$มเติม เช่น จดักิจกรรมแบบทางการหรือส่วนตัวก็ได้ เพื$อฉลอง     
ความสําเร็จหรือเมื$องานช่วงนั�นเสร็จสิ�นลง กิจกรรมฉลองดงักล่าวเป็นโอกาสที$ช่วยเพิ$มมุมมอง  
ดา้นดี ช่วยสร้างความผูกพนัและเสริมความเขม้แข็งของการเป็นทีมเดียวกนัให้เกิดขึ�นในองค์การ       
เป็นการแสดงออกวา่ผูน้าํและองคก์ารใหย้อมรับในผลงานและความสําเร็จของแต่ละคนที$มีบทบาท
ร่วมกันเป็นทีมงาน กิจกรรมดงักล่าวมีส่วนสําคญัที$เพิ$มความมีสีสันและความน่าตื$นเตน้ให้แก่     
งานประจาํวนัไดดี้  
 7. ใช้การแสดงหรือการกระทาํเชิงสัญลกัษณ์เพื$อเนน้ค่านิยมสําคญั ความเขม้แข็งของ
วิสัยทศัน์เกิดจากพฤติกรรมที$คงเส้นคงวาของผูน้าํ เมื$อไรก็ตามที$ ผูต้ามสังเกตเห็นความเอาจริง  
ของผูน้าํลดลง การผกูพนัต่อวิสัยทศัน์ก็จะลดลงตามไปดว้ย ตวัอยา่งเช่นวิสัยทศัน์ที$มุ่งเนน้คุณภาพ
ผลผลิตขององค์การประสบความล้มเหลว ถ้าผูน้ ําขาดการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อเรื$ องคุณภาพ        
แต่กลบัสนใจเรื$องค่าใชจ่้ายในการผลิตหรือส่วนแบ่งดา้นการตลาดหรือผลกาํไรเป็นตน้ การแสดงออก
หรือการกระทาํที$จริงใจสามารถช่วยในการย ํ�าค่านิยมที$สําคญัไดต้วัอย่างเช่น การกระทาํของผูน้าํ
สามารถเป็นสัญลกัษณ์ที$บ่งบอกถึงความผูกพนัที$มีต่อวิสัยทศัน์ โดยเฉพาะการตดัสินของผูน้ํา     
เป็นการเสี$ ยงต่อสถานภาพและผลประโยชน์ส่วนตัวของผู ้นํา ทําให้มองเห็นเชิงสัญลักษณ์            
ของผูเ้สียสละ เกิดความประทบัใจแก่ผูต้าม ส่งผลใหย้ดึมั$นผกูพนัต่อวสิัยทศัน์ตามผูน้าํไปดว้ย 
 8. นาํดว้ยตวัอย่าง  ผูน้าํควรประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เพื$อให้เกิดอิทธิพลต่อผูต้าม       
ในการผูกพนัต่อวิสัยทศัน์โดยผูน้ําแสดงตวัอย่างของพฤติกรรมให้ผูต้ามเห็นในการปฏิบติังาน
ประจาํวนัถา้ผูน้าํตอ้งการใหผู้ต้ามปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ผูต้ามก็ตอ้งปฏิบติัเช่นกนั 
การแสดงพฤติกรรมแบบอยา่งของผูน้าํนั�น ตอ้งมีความสมํ$าเสมอและเป็นไปตามธรรมชาติจึงจะเกิด
ผลดี ทั�งนี� เพราะผูต้ามจะพยายามแสวงหาความหมายที$ซ่อนอยู่ในการกระทาํของผูน้าํว่าแทจ้ริง   
เป็นอย่างไรหากคน้พบว่ามาจากความจริงใจแลว้ ผูต้ามจะเกิดความเลื$อมใสศรัทธาและไวว้างใจ   
ต่อผูน้าํทาํให้เชื$อฟัง อยากปฏิบติัตามและเลียนแบบอยา่งผูน้าํ การผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์
ที$ผูน้าํต้องการก็จะเกิดขึ� น ผูน้าํทางทหารจะใช้ กลยุทธ์การนําด้วยตวัอย่างอยู่เสมอ โดยเฉพาะ      
การปลุกเร้าทหารด้วยการนําทหารสู้สนามรบด้วยตนเอง เพื$อให้เห็นตวัอย่างของพฤติกรรม        
กลา้เสี$ยง การร่วมทุกขย์ากกบัทหารใตบ้งัคบับญัชา ทั�งที$ตนเองสามารถเลือกอยูส่บายในแนวหลงั   
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ก็ได้ ผูน้ ําบริษทัขนาดใหญ่จาํนวนไม่น้อยที$แสดง พฤติกรรมแบบอย่างแก่ลูกน้องโดยเฉพาะ         
ในภาวะวิกฤต ทาํให้พนักงานเกิดความร่วมมือในการเสียสละแทนที$จะเรียกร้องขอเพิ$มค่าจา้ง   
หรือสวสัดิการต่าง ๆ 
 9. มอบอาํนาจในการรับผดิชอบตดัสินใจ “การมอบอาํนาจการรับผิดชอบในการตดัสินใจ” 
ซึ$ งตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ “Empower” เป็นส่วนสาํคญัยิ$งสําหรับผูก้ารเปลี$ยนแปลงที$ตอ้งมอบ
อาํนาจความรับผิดชอบในการตดัสินใจให้แก่ผูต้ามเพื$อให้สามารถปฏิบติัการบรรลุตามวิสัยทศัน์    
ไดค้ล่องตวัขึ�น คาํวา่ “Empowerment” จึงหมายถึงการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจให้แก่ผูต้าม
หรือแก่ทีมงาน ในการเลือกวิธีการทาํงานดว้ยตนเอง รวมทั�งหมายถึงการมอบหมายให้คนเหล่านี�
พิจารณาตดัสินใจกนัเองในการหาวิธีการที$เห็นวา่ดีที$จะนาํกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบติั หรือเลือกวิธีการเอง
ที$เห็นว่าเหมาะสมที$จะทําให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าการที$จะให้ผู ้นําเป็นผู ้ก ําหนดหรือบอก         
รายละเอียดแก่ผูต้ามวา่ จะตอ้งทาํอะไรบา้ง และยงัหมายถึงการที$ผูน้าํกระตุน้ให้ผูต้ามคิดหาคาํตอบ
หรือทางออกต่อปัญหา เมื$อผูต้ามมาพบเพื$อขอคาํแนะนาํจากผูน้าํ รวมถึงการที$ผูน้าํให้การสนบัสนุน
ผูต้ามในการแกปั้ญหา ของงานในหน้าที$ดว้ยตนเอง แมว้่าวิธีการที$ผูต้ามใช้นั�นแตกต่างกบัวิธีการ
ของผูน้าํก็ตาม การมอบอาํนาจความรับผดิชอบในการตดัสินใจ ยงัหมายถึงการลดอุปสรรคที์$เกิดขึ�น
จากระบบราชการที$เกี$ยวกบัวิธีการทาํงานให้นอ้ยลง แค่เพิ$มการเป็นอิสระทางความคิดให้แก่ผูต้าม
ยิ$งขึ�น และทา้ยสุดยงัหมายถึงการจดัหาทรัพยากรให้แก่ผูต้ามอยา่งเพียงพอ ที$จะทาํให้ภารกิจที$ได้
มอบหมายนั�นประสบความสาํเร็จ และพร้อมที$จะใหต้รวจสอบไดห้ากตอ้งการ 
 สรุปได้ว่า แนวปฏิบติัสําหรับการเป็นผูน้ําการเปลี$ยนแปลง หมายถึง การแสดงออก    
หรือการปฏิบติัของผูบ้ริหารโรงเรียนที$ใช้วิธีการต่างๆ ในการกระตุน้คณะครู เพื$อให้เห็นวิธีการ  
หรือแนวทางใหม่ ดงันี�   ผูน้าํตอ้งทาํวิสัยทศัน์ให้มีความชดัเจนในเชิงความหมายและความน่าสนใจ 
และอธิบายวิธีการที$จะบรรลุวิสัยทัศน์ แสดงออกอย่างมั$นใจและมองเหตุการณ์ในแง่บวก         
แสดงความเชื$อมั$นในผูต้าม  สร้างโอกาสให้เกิดความสําเร็จตั�งแต่แรกเริ$ม  ชื$นชมยินดีในความสําเร็จ  
ทาํเป็นตวัอยา่งโดยแสดงหรือกระทาํเชิงสัญลกัษณ์เพื$อเนน้ค่านิยมสําคญัให้แก่ผูต้าม  และมอบอาํนาจ
ใหผู้ต้ามในการรับผดิชอบตดัสินใจ 
 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี$ยวกับภาวะผูน้าํการ
เปลี$ยนแปลงของ เฮาส์ (House. 1977 : 2), เบิร์น (Burns. 1978 : 2 - 6), แบส และอโวลิโอ (Bass and 
Avolio. 1994 : 14 - 15),  เลทวดูและแจนซี$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 510),  จอร์น อาร์ เชอร์
เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn. Jr. 2000 : 457 - 470),  ดาฟท ์(Daft. 2003 : 5),  ธีระ รุญเจริญ 
(2550 : 143 - 147),  สุเทพ  พงษศ์รีวฒัน์ (2545 : 333)  และวิโรจน์ สารรัตนะ (2546 : 76 - 77)    
โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบแล้วกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัครั� งนี�  ประกอบด้วย         
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1) การเป็นแบบอย่างที$เหมาะสม  2) การกระตุน้ทางปัญญา  3) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์        
4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 5) การสร้างแรงบนัดาลใจ 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทมี 

 ความหมายของทมีและการทาํงานเป็นทมี 

 ในการดาํเนินงานขององค์การ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายที$กาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพนั�น ทุกคนในองค์การตอ้งรู้สึกว่าตนเองอยู่ใน “ทีม” เดียวกนั และร่วมแรงร่วมใจ 
สําเร็จร่วมกนั ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้างทีมงานขึ�นในองค์การและกระตุน้ให้ทุกคนมีความรู้สึกวา่เป็น   
ผูมี้ส่วนร่วมในฐานะที$เป็นส่วนหนึ$งของทีม 
 ณัฏฐพนัธ์  เขจรนันท์ และคณะ (2545 : 11) กล่าวว่า ทีม (Team) หรือทีมงาน (Team 
Work) หมายถึง กลุ่มคนที$ตอ้งการมาทาํงานร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั และเป็นการรวมตวั
ที$จะตอ้งอาศยัความเขา้ใจความผูกพนัและความร่วมมือ  ซึ$ งกนัและกนัของสมาชิกในกลุ่ม เพื$อที$
สมาชิกแต่ละคนจะสามารถทาํงานร่วมกนัจนประสบผลสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได ้
 ปราณี  รามสูตร (2545 : 170) กล่าวว่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การทาํงานเป็นกลุ่ม
ประเภทหนึ$ งที$สมาชิกทุกคนของทีมงานจะมีบทบาทเฉพาะคน ทุกบทบาทตอ้งประสานกนั และ     
มีผลต่อกนัและกนั โดยมีเป้าหมายร่วมกนัที$ผลสาํเร็จของงานนั�น 
 ธีระ  รุญเจริญ (2546 : 199) กล่าววา่ ทีม หมายถึง คณะบุคคลหรือกลุ่มคนที$ทาํงานภายใน
องคก์รใดองคก์รหนึ$ง เพื$อพฒันาการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายที$ตั�งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สรุปไดว้่า 
ทีมหรือทีมงาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที$ ร่วมกันทํางานโดยมีเป้าหมายและหน้าที$สัมพันธ์กัน            
เพื$อใหบ้รรลุเป้าหมายที$ร่วมกนักาํหนดไว ้
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 532) กล่าววา่  ทีม หมายถึง  ชุด หมู่ คณะ 
 สมชาติ  กิจยรรยง (2548 : 56) กล่าวว่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การที$บุคคลตั�งแต่     
2 คนขึ�นไป มาร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานอย่างใดอย่างหนึ$ ง เพื$อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงานและ
บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานนั�น ๆ มีการประสานงานกนั ร่วมมือ สามคัคี มีเป้าหมายร่วมกนั 
และเชื$อใจกนั 
 เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2549 : 144) กล่าววา่ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การทาํงานร่วมกนั
เป็นกลุ่มที$เกิดจากความสัมพนัธ์ซึ$ งกนัและกนั โดยมีปฏิกิริยาซึ$ งกนัและกนัมีความรู้สึกร่วมกัน
สมาชิกของกลุ่มมีความยึดมั$นและมีความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกัน ความยึดมั$นของกลุ่ม      
เป็นเครื$ องยึดเหนี$ยวจิตใจสมาชิก บางกลุ่มให้คงอยู่ต่อไป กลุ่มที$มีขนาดใหญ่มีแนวโน้มว่า        
ความยดืมั$นของกลุ่มนอ้ยลง ถา้กลุ่มมีขนาดเล็กความสามคัคีร่วมกนัของกลุ่มก็จะสูงขึ�น 
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 วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ{  (2549 : 7) กล่าววา่ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การที$บุคคลมา
รวมกลุ่มกนั เพื$อร่วมมือกนัในการกระทาํสิ$งหนึ$งสิ$งใดใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยมีการร่วมมือกนั
ประสานงานกนั มุ่งดึงศกัยภาพที$มีจากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการดาํเนินกิจกรรม
ใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
 วชิยั  โถสุวรรณจินดา (2549 : 90) กล่าววา่ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การที$บุคคลตั�งแต่
2 คนขึ�นไปมาทาํงานร่วมกนั เพื$อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และผูป้ฏิบติังาน 
ต่างเกิดความพอใจในการทาํงานนั�น 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1991 : 435) กล่าวว่า ทีม หมายถึง     
กลุ่มบุคคลที$มีความสัมพนัธ์กนัมารวมตวักนัเพื$อปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายที$กาํหนดไวร่้วมกนั  
 ปาร์คเกอร์ (Parker. 1990 : 16) กล่าวว่า ทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที$มีความสัมพนัธ์       
และตอ้งพึ$งพากนัเพื$อปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย หรือปฏิบติังานให้สําเร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มนี�       
มีเป้าหมายร่วมกนัและยอมรับวา่ วธีิเดียวที$จะทาํงานใหส้าํเร็จ คือ การทาํงานร่วมกนั 

 แคทเซ็นเบค และสมิธ (Katzenbach and Smith.1993 : unpaged ; อา้งถึงใน สุเทพ          
พงศ์ศรีวฒัน์. 2548 : 447) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่มคนจาํนวนไม่มากนกั ที$มีลกัษณะเสริม    
ต่อกนัโดยต่างร่วมผูกพนัต่อกนัดว้ยวตัถุประสงค์และเป้าหมายของงานอย่างเดียวกนั มีแนวทาง
ปฏิบติังานแบบเดียวกนั และต่างมีความรับผดิชอบที$สามารถตรวจสอบไดร่้วมกนั  
 ฮนัท์ และออสบอน (Hunt and Osborn. 1994 : unpaged ; อา้งถึงใน สุนันทา              
เลาหนนัทน์. 2540 : 61) กล่าวว่า การสร้างทีมงาน หมายถึง กิจกรรมที$ไดว้างแผนไวล่้วงหน้า      
เพื$อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลการทาํงานของกลุ่มบุคคล โดยริเริ$มให้มีการเปลี$ยนแปลงนาํไปสู่
การพฒันาทีมงานและเพิ$มประสิทธิผลในการทาํงานของกลุ่ม จุดเน้นของการสร้างทีมงานอยู่ที$   
การใหก้ลุ่มบุคคลทาํงานร่วมกนั เพื$อใชว้ธีิการแกปั้ญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 วูด๊คอค และฟรานซิส (Woodcock and Francis. 1994 : 1) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง   
กลุ่มคนที$ต้องสัมพนัธ์กันเพื$อปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนัในทรรศนะของวู๊ดและ 
ฟรานซิสเห็นวา่ บุคคลจาํนวน 50 คน ไม่ใช่ทีม ถา้เขาเหล่านั�นไม่มีความสัมพนัธ์เกี$ยวขอ้งกนัและ
ไม่มีเป้าหมายร่วมกนัจะเป็นทีมต่อเมื$อสมาชิกมีกิจกรรมผกูพนักนั เพื$อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั
ตวัอยา่งเช่น กลุ่มพนกังานขายซึ$ งมีเขตพื�นที$รับผิดชอบในการให้บริการไดเ้รียกตวัเองวา่ “ทีมขาย” 
ถา้พิจารณาตามความหมายขา้งตน้ พนกังานขายอาจจะไม่มีเป้าหมายร่วมกนั กล่าวคือ ต่างคนต่างขาย 
คนกลุ่มนี�จะไม่ใช่ทีมเมื$อใดที$พนกังานขายไดม้ากาํหนดเป้าหมายร่วมกนั และทาํงานดว้ยกนัเพื$อให้
บรรลุยอดขายที$กาํหนดไว ้จึงจะเรียกไดว้า่เป็น “ทีมขาย” ตามความหมายที$อธิบายไวข้า้งตน้ 
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 เนลสัน และควิค (Nelson and Quick. 1997 : 252 - 261) กล่าววา่  ทีม หมายถึง บุคคล
กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ$งที$มีลกัษณะเป็นองคป์ระกอบอยา่งสมบูรณ์มีการแลกเปลี$ยนวตัถุประสงคท์ั$วไป
และเป็นผูซึ้$ งตอ้งการที$จะทาํงานร่วมกนัเพื$อบรรลุเป้าหมายที$วางไว ้การทาํงานเป็นกลุ่มที$มุ่งเนน้งาน 
การทาํงานเป็นกลุ่มมีทั�งรูปแบบที$เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทีมมีประโยชน์มากต่อการปฏิบติังาน
ที$มีปฏิสัมพนัธ์ซบัซอ้น หรือมีอาสาสมคัรทาํงานมากกวา่ 1 คน 
 สรุปได้ว่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การที$บุคคลหลายคนได้ร่วมกันทาํกิจกรรม     
อยา่งใดอยา่งหนึ$งร่วมกนั หรือปฏิบติังานร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีการวางแผนร่วมกนั        
มีการประสานงานกนั การตดัสินใจร่วมกนั เพื$อใหง้านบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 ความสําคัญของการทาํงานเป็นทมี 
 จากการศึกษาตาํรา และเอกสารที$เกี$ยวข้องพบว่า มีผูใ้ห้ความสําคญัของการทาํงาน       
เป็นทีมไวด้งันี�  
 สก็อต และวอล์คเกอร์ (Scott and Walker. 1995 : unpaged ; อา้งถึงใน บญัชร  แกว้ส่อง. 
2543 : 55) กล่าวว่า ทีมงานที$ไดรั้บการจดัตั�งขึ�นมาและมีการพฒันาอย่างดี จะเป็นประโยชน์ต่อ   
องคก์ารและบุคคลที$เกี$ยวขอ้งดงัต่อไปนี�  
 1. ช่วยลดการทาํงานที$ซํ� าซาก 
 2. ช่วยเพิ$มความร่วมมือในการทาํงาน 
 3. ช่วยใหเ้กิดความคิดเชิงนวตักรรมใหม่ๆมากขึ�น 
 4. ช่วยใหก้ารตดัสินใจดีขึ�น รอบคอบขึ�น และมีความสมบูรณ์มากขึ�น 
 5. ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่เพื$อนร่วมงาน 
 6. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลและบริการ 
 7. ช่วยเพิ$มผลผลิตและผลประโยชน์ 
 8. ช่วยเพิ$มความคล่องตวัในการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มที$เปลี$ยนแปลง 
 9. ช่วยเพิ$มพนัธะผกูพนัต่อการดาํเนินงาน 
 10.  ช่วยลดการขดัแยง้ที$นาํไปสู่การทาํลาย 
 11.  ช่วยปรับปรุงความสัมพนัธ์และการสื$อสารระหวา่งบุคคลและระหวา่งหน่วยงาน 
 12.  ช่วยเพิ$มมาตรฐานการปฏิบติังานที$สูงขึ�น 
 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ และคณะ (2545 : 43 - 44) กล่าววา่ การสร้างทีมงานมีความมุ่งหมาย
สําคญัที$จะพฒันาการทาํงานของบุคคลและกลุ่มให้มีศกัยภาพสูง ซึ$ งจะสนับสนุนและส่งเสริม     
การดาํเนินงานและการแข่งขนัขององค์การ โดยแต่ละทีมจะปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ 
สมาชิกต่างร่วมแรงร่วมใจกนัแกไ้ขปัญหา และทาํงานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ ซึ$ งจะช่วยพฒันา
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ตนเอง และองค์การให้ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด โดยที$เราอาจจะสรุปได้ว่า การทาํงานเป็นทีม      
จะมีประโยชน์ต่อองคก์ารในดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น ดงันี�  
 1. สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานให้กบัสมาชิก เพราะการทาํงานเป็นทีมจะช่วย
สร้างความไวว้างใจ ช่วยเหลือกนั และบรรยากาศการทาํงานที$ดี ทาํให้สมาชิกรู้สึกสบายใจ พอใจ
และเพลิดเพลินกับการทาํงาน ก่อให้เกิดขวญักาํลังใจในการทาํงาน และช่วยทาํให้เกิดผลงาน          
ที$มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทาํให้การทาํงานบรรลุเป้าหมาย การทาํงานเป็นทีมจะช่วยให้กลุ่ม
สามารถทาํงานบรรลุผลสาํเร็จ ตามเป้าหมายที$ตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ เนื$องจากสมาชิกในทีม
จะมีความสามคัคีพร้อมเพรียงเป็นอนัหนึ$งอนัเดียวกนั ทั�งทางดา้นกาํลงัความคิด กาํลงักายและกาํลงัใจ 
โดยสมาชิกสามารถร่วมมือกนั หรือผนึกกาํลงักนัให้เป็นหนึ$ งเดียวในการร่วมกนัคิดแกไ้ขปัญหา 
และฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ อยา่งราบรื$น 
 2. สร้างความมั$นคงในอาชีพ เนื$องจากทีมงานสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเพิ$มผลผลิต ทาํให้องค์การมีรายได้และกาํไรสูงขึ� น สามารถเติบโตได้อย่างมั$นคง        
ซึ$ งจะช่วยใหส้มาชิกของทีมงานมีความมั$นคงและกา้วหนา้ในอาชีพ นอกจากนี�องคก์ารต่าง ๆ มกัจะ
ปรับระบบประเมินผล และให้ผลตอบแทนที$ จูงใจแก่ทีม ทําให้สมาชิกในทีมงานที$ประสบ        
ความสาํเร็จมีความกา้วหนา้ทั�งดา้นการงาน รายได ้และอาชีพที$มั$นคง 
 3. สร้างความสัมพนัธ์ในงาน สมาชิกในทีมงานจะช่วยเหลือซึ$ งกนัและกนั โดยระดม
กาํลงักาย กาํลงัใจ และกาํลงัความคิด ตลอดจนความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์    
ของสมาชิกเขา้เป็นอนัหนึ$ งอนัเดียวกนั ซึ$ งจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์และความผูกพนัในฐานะ
สมาชิกของทีม หรือที$เรียกวา่ “ One For All, All For One” ทาํให้บุคคล ทีม และงานมีความผกูพนั
ใกลชิ้ดกนัและบรรลุเป้าหมายที$ตอ้งการร่วมกนั 
 4. เพิ$มพูนการยอมรับนับถือระหว่างกัน เนื$องจากทีมงานจะตอ้งกาํหนดและจดัสรร
ตาํแหน่ง อาํนาจหนา้ที$และความรับผดิชอบของสมาชิก เช่น หวัหนา้ทีม นกัวิเคราะห์ผูป้ระสานงาน
ของทีม และสมาชิกอื$น ๆ โดยสมาชิกที$ร่วมทีมจะรับรู้ ยอมรับและมีความเขา้ใจต่อกนัวา่เขาจะตอ้ง
แสดงบทบาท (Roles) อยา่งไร และในช่วงเวลาใดให้เหมาะสม และส่งเสริมการทาํงานของสมาชิกอื$น 
ซึ$ งจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานของทีม และเอกภาพของกลุ่ม 
 พรชยั  คาํรพ (2547 : 12) ให้ความสําคญัของการทาํงานเป็นทีมวา่ นอกจากการมีส่วนร่วม
การบริหารงานในองค์กรให้ประสบผลสําเร็จแล้วยงัช่วยให้สมาชิกเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ            
มีความจงรักภกัดีต่อทีมงาน และเกิดความรู้สึกเป็นหมู่คณะ อีกทั�งยงัอาจเกิดความรู้สึกเป็นหมู่คณะ
อีกทั�งยงัอาจเกิดการสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ ๆ ขึ�นในการทาํงาน 
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 สมชาติ  กิจยรรยง (2548 : 199) ใหค้วามสาํคญัของการเป็นทีมวา่ 
 1. งานบางชนิดไม่สามารถทาํใหส้าํเร็จ ดว้ยคนเพียงคนเดียวได ้
 2. หน่วยงานมีงานเร่งด่วน ที$จาํเป็นตอ้งระดมกาํลงัคนเพื$อทาํงานใหส้าํเร็จทนัตาม 
กาํหนดเวลา 
 3. งานที$ตอ้งทาํเป็นงานที$ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถจากบุคลากรที$หลากหลาย 
 4. งานบางงาน เป็นงานที$หลาย ๆ หน่วยงานตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั 
 5. งานบางงาน เป็นงานที$ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
 6. หน่วยงานตอ้งการสร้างบรรยากาศของความสามคัคีให้เกิดขึ�นในหน่วยงานเนื$องจาก
ทีมงานมีวธีิการหรือแนวทางหลากหลายในการแกปั้ญหา 
 7. การทาํงานเป็นทีมส่งเสริมให้มีการพฒันาการเรียนรู้ และการอภิปรายแนวคิดต่าง ๆ 
อย่างกวา้งขวาง การได้มีโอกาสอภิปรายในเรื$ องที$เป็นปัญหากบัทีมจะทาํให้เราเกิดการเรียนรู้      
และพฒันาแนวคิดของตนเองและของทีมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 8. ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการตดัสินใจของทีมเพิ$มมากขึ� น เพราะสมาชิกได้มี   
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และการแกปั้ญหา ซึ$ งสร้างความรู้สึกผกูพนั และความรับผิดชอบ
ต่อแนวทางอนัเกิดจากการตดัสินใจนั�น เนื$องจากตนไดเ้ป็นส่วนหนึ$งที$ช่วยใหเ้กิดแนวทางนั�น ๆ ขึ�น 
 สรุปได้ว่า ความสําคญัของการทาํงานเป็นทีมนั�น เป็นสิ$งที$เป็นประโยชน์ อีกทั�งยงัมี     
บทบาทสําคญัในการพฒันาเปลี$ยนแปลงรูปแบบวฒันธรรมการทาํงานของการบริหารงานภายใน
องค์กรหรือหน่วยงานให้เจริญกา้วทนัการเปลี$ยนแปลงที$เกิดขึ�นไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั�งยงัสามารถ
ช่วยกนัทาํงานต่าง ๆ ที$ซบัซอ้นใหส้าํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนันี�
มีผู ้เห็นประโยชน์และได้นําความรู้เกี$ ยวกับการทํางานเป็นทีมไปใช้ในการบริหารงานกัน           
อย่างแพร่หลาย กระแสของการทาํงานเป็นทีมจึงเป็นที$ยอมรับและนาํมาปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ    
ทั�งภาคราชการและเอกชน 

 ทฤษฎเีกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทมี  
 การศึกษาเรื$องเกี$ยวกบั “ทีม” ในทางการบริหารนั�น เริ$มมีมาตั�งแต่ยุคที$สองของทฤษฎี  
ทางการบริหารการศึกษา ถัดจากยุคดั� งเดิมที$เน้นให้ความสําคญักับเรื$ องของงาน หรือเรื$ องของ      
ความมีประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นหลัก ทฤษฎีทางการบริหารตั� งแต่ยุคที$สองเป็นต้นมา           
ให้ความสําคญักบัคน เริ$มจาก เอลตนั เมโย (Elton Mayo : 1998 : unpaged ; อา้งถึงใน สุนนัทา  
เลาหนนัท.์ 2540 : 36) ในช่วงปี 1924 - 1932 ไดท้าํการศึกษาวิจยัที$เมืองฮอร์นธอร์น ซึ$ งเรียกกนัวา่ 
การศึกษาที$ฮอร์นธอร์น (Hawthonestudies) ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบที$สําคญัที$สุดที$ทาํให ้  
ผลผลิตของงานเพิ$มขึ�น คือ การสร้างความรู้สึกเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มพนักงาน การได้รับการ
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สนบัสนุนจากสังคม และความเป็นนํ�าหนึ$งใจเดียวกนั ซึ$ งเกิดขึ�นพร้อมกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พนกังานที$เพิ$มขึ�น รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหารที$มีต่อกลุ่มทดลอง สิ$ งเหล่านี� ล้วนช่วยส่งเสริม    
นํ�าใจของทีมงานที$มีต่อการปฏิบติังานร่วมกนั 
 ในทศวรรษต่อมาที$ 1930 เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin.1998 : unpaged ; อา้งถึงใน สุนนัทา 
เลาหนนัท.์ 2540 : 38)  ไดมุ้่งสนใจศึกษาพฤติกรรมกลุ่มและลกัษณะพลวตัหรือความเคลื$อนไหว
เปลี$ยนแปลงของกลุ่มในองค์การ (Group Dynamic) อย่างจริงจงั ผลงานชิ�นสําคญัของเขา คือ       
การวิเคราะห์แรงจูงใจและแรงเหนี$ยวรั� ง ซึ$ งสามารถนาํความรู้เรื$องนี�มาช่วยทาํความเขา้ใจกลุ่มคน
ในองค์การ ศึกษากลุ่มคน รวมถึงการคิดหาวิธีเพิ$มพลงัประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นกลุ่ม หรือ
เปลี$ยนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมของคน อนัเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์    
และปรับปรุงการทาํงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ$งขึ� น ซึ$ งเป็นคุณลักษณะที$ได้รับอิทธิพล       
จากทฤษฎี X และทฤษฎี Y  
 ในระยะต่อมา ลิคเคิร์ท (Likert. 1961 : unpaged ; Citing  Parker. 1990 : 125 - 129)       
นกัจิตวิทยาผูมี้ชื$อเสียงคนหนึ$ ง ได้ศึกษาผลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการและหัวหน้างานผูที้$มีผล   
การปฏิบติังานดีเด่นเพื$อศึกษาว่าได้ปฏิบติังานอะไรบา้ง และทาํไมจึงไดรั้บการยกย่อง เขาพบว่า      
ผู ้จ ัดการที$ มีประสิทธิผล การทํางานตํ$ าสุด จะบริหารแบบยึดพนักงานเป็นหลัก (Employee 
Centered) และระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative System) เป็นระบบที$มีผลการปฏิบติังาน
สูงสุด ระบบนี� พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานบางครั� งเรียกระบบนี� ว่าระบบการบริหาร      
ทีมงาน Likert ได้ระบุคุณลกัษณะของทีมที$มีประสิทธิผลไว ้24 ประการ ซึ$ งมีจุดเน้นคล้ายกบั     
แนวคิดของ McGregor เป็นการเนน้กระบวนการและปฏิสัมพนัธ์ภายในของทีม 
 ในช่วงทศวรรษ 1960 เบลคและมูตนั (Blke and Mouton. 1969 : 62 - 65 ; Citing Praker. 
1990 : 125 - 129) ไดเ้สนอแนวคิดเกี$ยวกบัตารางหรือตาข่ายการบริหารงาน (Managerial Grid)   
เป็นตาข่ายที$เชื$อมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการบริหารหรือการจดัการกบัความมีประสิทธิผล
ของทีม แนวความคิดที$สาํคญัของตาข่ายนี�  คือ ผูน้าํที$มีประสิทธิผลจะตอ้งพิจารณาปัจจยัทั�งทางดา้นงาน
และด้านคนในฐานะที$เป็นปัจจัยเกื� อกูลและสนับสนุนซึ$ งกันและกัน ไม่ควรให้ความสนใจ          
ดา้นใดดา้นหนึ$งมากเกินไป ผูน้าํแบบมุ่งผลงานสูงสุดทั�ง 2 ดา้นคือ ทั�งดา้นงานและดา้นคน เป็นผูน้าํ
ที$คอยอาํนวยการทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงโดยทีม ทุ่มเทกาํลงัให้ทีม มีการอภิปรายกนั
อยา่งกวา้งขวางเพื$อตรวจสอบขอ้มูล อนัเป็นกระบวนการที$นาํไปสู่การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ  
ที$มีประสิทธิภาพทาํให้ได้ทั�งงานและความสัมพนัธ์ระหว่างเพื$อนร่วมงาน เป้าหมายส่วนบุคคล    
กับเป้าหมายขององค์การไปด้วยกันอย่างประสานและสอดคล้องแนวความคิดเรื$ องตาข่าย            
การบริหารงานไดถู้กนาํมาใช้กนัอยา่งกวา้งขวาง เพราะนกัพฤติกรรมศาสตร์เชื$อกนัวา่เป็นรูปแบบ 
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การพฒันาองค์การที$สมบูรณ์มากที$สุดและแนวคิดนี�  นกัพฤติกรรมศาสตร์ในระยะต่อมาไดน้าํมา
ปรับใชใ้นการพฒันาองคก์ารโดยการบริหารจดัการทีมงานอยา่งแพร่หลาย 
 พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา (2544 : 46 - 50) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฏีการทาํงานเป็นทีม เป็นเรื$องที$ 
นกัจิตวิทยาพยายามศึกษาคิดคน้หาหลกัวิธีในการทาํงานร่วมกนั เพื$อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
ในงานและสมาชิกเกิดความรู้สึกพึงพอใจที$ไดม้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนมองหาวิธีการสร้างแรงจูงใจ
เพื$อใหเ้กิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทาํงานร่วมกนัเป็นอยา่งดี เรื$องของทฤษฏีที$เกี$ยวขอ้ง
กบัการทาํงานเป็นทีมนี�  มีผูเ้สนอและเป็นทฤษฏีในแง่มุมต่าง ๆ ดงันี�  
 1. ทฤษฏีการทาํงานร่วมกนัของจอร์จ โฮแมน 
  โฮแมน (Homans, G. C. 1961 : unpaged ; อา้งถึงใน พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา.  2544 :  
46 - 50) ไดพ้ฒันาแนวคิดการทาํงานเป็นทีมร่วมกนัแลว้ตั�งเป็นทฤษฎีขึ�น โดยอธิบายถึงหลกัการ
สําคญัของทฤษฎีนี� ไวว้่า การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมจะตอ้งประกอบดว้ยสิ$งสําคญัอนัเป็นพื�นฐาน     
3 ประการ คือ 1) กิจกรรม 2) การกระทาํ และ 3) ความรู้สึก  โฮแมน เชื$อวา่องคป์ระกอบทั�งสามนี�  
จะเกี$ยวโยงซึ$ งกันและกันอยู่เสมอถ้าสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากเท่าไร พฤติกรรม       
และความรู้สึกร่วมกนัของสมาชิกก็จะมีมากขึ�นตามมาดว้ย เพราะสมาชิกในกลุ่มมิใช่เพียงแค่ทาํงาน
ใกล้ชิดกนัเท่านั�น แต่ยงัมีการพูดจาติดต่อสื$อสารกนัปรึกษาหารือกนัประสานงานกนั ช่วยเหลือ
เกื�อกูลกนั ตดัสินใจร่วมกนัและมุ่งความสําเร็จในงานโดยมีเป้าหมายเดียวกนั ดงันั�นความเกี$ยวพนั
ของสมาชิกในกลุ่มเมื$อรวมกนัแลว้จึงมีพลงัสูงมาก 
 2. ทฤษฎีตาข่ายการปฏิบติังาน (Grid of Work) 
  เบลคและมูตนั (Blke and Mouton. 1969 : 62 - 65 ; Citing Praker. 1990 : 125 - 129) 
ไดพ้ฒันาทฤษฎีตาข่ายการปฏิบติังาน โดยมีความเห็นว่า การทาํงานเป็นทีมนั�น จะตอ้งมุ่งให้ไดท้ั�ง
ผลงานและความร่วมมือของสมาชิกในทีมงานหลกัการสําคญัของทฤษฎีนี� เชื$อว่า คนเราตอ้งการ
ทาํงานให้ไดผ้ลงานและตอ้งการมีส่วนร่วมในงานที$เขารับผิดชอบ ซึ$ งการที$จะทาํให้สมาชิกเขา้มา   
มีส่วนร่วมนั�นจะต้องสร้างบรรยากาศของการยอมรับเพื$อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และ       
เปิดโอกาสให้สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเพราะทฤษฎีนี� เชื$อมั$นว่าผลงาน    
ที$ เกิดขึ� นย่อมมาจากบูรณาการ (Integration) ซึ$ งหมายถึง การประสมประสานความต้องการ         
ขององคก์ารและของสมาชิกเขา้ดว้ยกนั แนวคิดที$สาํคญัของทฤษฎีนี�ประกอบดว้ย 
  2.1 ลกัษณะของกลุ่ม หมายถึง กลุ่มแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชิกที$มีบุคลิกภาพ
เฉพาะตวั ไดแ้ก่ สติปัญญา ทศันคติ และบุคลิกภาพ เป็นตน้ กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม 
หรือความสามารถเฉพาะที$ได้รับจากคุณสมบติัเฉพาะตวัของสมาชิกที$รวมเป็นกลุ่ม ซึ$ งส่งผลให ้  
แต่ละกลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปบุคลิกภาพของกลุ่มพิจารณาไดจ้ากความสามารถของกลุ่ม  
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ที$แสดงออกพฤติกรรมโดยรวมของสมาชิกตลอดถึงการตดัสินใจ และการแสดงออกของสมาชิก
กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะโครงสร้างภายในโดยเฉพาะ ซึ$ งหมายถึงแบบแผนความสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิก หรือลกัษณะในการรวมกลุ่มของสมาชิก เช่น การแสดงบทบาทตาํแหน่งหน้าที$ 
และการสื$อสารระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม เป็นตน้ 
  2.2 พลงั หรือการเปลี$ยนแปลงบุคลิกลกัษณะของกลุ่ม หมายถึง การแสดงพฤติกรรม
ของสมาชิก มีลกัษณะ 2 ประการ คือ ลกัษณะที$ทาํให้กลุ่มรวมกนัได ้หมายถึง ความร่วมมือในการ
ทาํกิจกรรมของสมาชิก ซึ$ งความสัมพนัธ์จะดาํเนินไปอยา่งราบรื$น เกิดความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจกนั 
(Cohesion) ซึ$ งทาํให้การรวมกลุ่มมีความเหนียวแน่นมั$นคงลกัษณะที$ทาํให้กลุ่มประสบผลสําเร็จ 
หมายถึง กิจกรรมของสมาชิกที$กระทาํ เพื$อใหก้ลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายที$ไดก้าํหนดไว ้
 3. ทฤษฎีผลสัมฤทธิ{ ของกลุ่ม (Theory of Group Achievement) 
  สต็อกดิลส์ ได้รวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที$จ ําเป็นสําหรับการทํางานร่วมกัน       
แล้วสร้างเป็นทฤษฎีขึ� นเรียกว่า ทฤษฎีผลสัมฤทธิ{ ของกลุ่มโดยอธิบายว่า องค์ประกอบสําคัญ       
ของการทาํงานเป็นทีม มี 3 ประการ คือ 
  3.1 การรวมตวักนัของสมาชิก (Member Inputs) หมายถึง การที$บุคคลมารวมกลุ่มกนั 
จะมีการแสดงออก และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน รวมถึงการคาดหวงัผลที$เกิดขึ� น จากการที$บุคคล          
มารวมกลุ่มกนัซึ$ งจะมีลักษณะ ดงันี�  สมาชิกมารวมกลุ่มกัน เมื$อสมาชิกมารวมกลุ่มกันจะมีการ
แสดงออกระหวา่งสมาชิก ซึ$ งเป็นลกัษณะของการปฏิบติัสัมพนัธ์ต่อกนั การแสดงออก เป็นลกัษณะ     
ของการตอบโต้หรือตอบสนอง โดยการตดัสินใจหรือการแสดงออกความคิดเห็น หรือการให ้  
ความร่วมมือในการทาํงาน ความคิดหวงั เป็นส่วนประกอบที$จะช่วยให้สมาชิกรู้สึกพึงพอใจ        
จากการที$ได้เข้ามาร่วมกลุ่ม เช่น เป้าหมายของกลุ่มหรือการแสดงบทบาทต่าง ๆ ที$เสริมสร้าง        
ในกลุ่ม 
  3.2 สื$อกลางในการร่วมกนัของกลุ่มสมาชิก (Mediating Variable) หมายถึง สมาชิก    
มีการแสดงออก มีปฏิสัมพนัธ์ และมีการคาดหวงัผลร่วมกนั สิ$ งที$จะช่วยให้เป้าหมายของกลุ่ม   
บรรลุวตัถุประสงค์ คือการกาํหนดโครงสร้างของกลุ่มขึ� นเพื$อเป็นแนวปฏิบัติสําหรับสมาชิก                  
ซึ$ งประกอบดว้ยสิ$งสาํคญั ดงันี�   
   3.2.1 โครงสร้างที$เป็นทางการ (Formal Structure) หมายถึง การกาํหนดตาํแหน่ง
หนา้ที$ตลอดถึงรายละเอียดของงาน สาํหรับการปฏิบติังานของสมาชิกในกลุ่ม  
   3.2.2 โครงสร้างสําหรับบทบาทของสมาชิก (Role Structure) หมายถึง บทบาท
หนา้ที$ความรับผดิชอบ ตลอดถึงอาํนาจของการตดัสินใจในการปฏิบติังาน  
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   3.2.3 ผลสัมฤทธิ{ ของกลุ่ม (Group Achievement) หมายถึง  ผลที$เกิดขึ�นจากการ   

ที$สมาชิกได้มาร่วมกิจกรรม มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน มีการคาดหวงัและแสดงตามโครงสร้างกลุ่ม        
ผลที$เกิดขึ� นจะประกอบด้วย เนื�องาน (Productivity) ขวญัและกาํลังใจในกลุ่มสมาชิก (Group 

Moral) และความสามคัคีเป็นนํ�าหนึ$งใจเดียวกนัของกลุ่ม (Group Cohesion) 
 4. ทฤษฎีวา่ดว้ยบุคลิกภาพของกลุ่ม (Group Syntality Theory) 

  ทฤษฎีนี� เป็นทฤษฎีที$ตั�งขึ�นโดยแคเทล (Cattell) เมื$อปี ค.ศ. 1948 ทฤษฎี (Personality)  

ของเขาประกอบไปดว้ยส่วนสําคญั 2 ส่วน ซึ$ งมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด ส่วนแรกเกี$ยวกบั    
มิติต่าง ๆ (Dimensions) ของกลุ่ม และส่วนที$สองเกี$ยวกบัพลวตัของบุคลิกภาพรวมของกลุ่ม 

(Syntality Traits) ในส่วนแรกหรือส่วนที$เกี$ยวกบัมิติต่าง ๆ ของกลุ่มนั�นประกอบดว้ย 

  4.1 ลกัษณะของประชากร หรือสมาชิกของกลุ่ม (Population Traits) 
  4.2 ลกัษณะของบุคลิกภาพของกลุ่ม (Syntality Traits) 

  4.3 ลกัษณะโครงสร้างภายใน (Characteristic of internal Structure) 
  ลักษณะของประชากรนั� น หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลแต่ละคนที$มารวม       

เข้าเป็นกลุ่ม ซึ$ งลักษณะเหล่านี� เป็นลักษณะเฉพาะตวัของบุคคล เช่น ระดับสติปัญญา ทศันคติ    

ความคิด ความเชื$อ ค่านิยม เป็นตน้ บุคลิกภาพของกลุ่ม (Syntality Traits) นั�น ถา้จะกล่าวให้เขา้ใจ
โดยง่ายก็คือ พลังหรือผลที$กลุ่มทั�งกลุ่มสามารถบนัดาลให้เกิดขึ� น ซึ$ งพลังอนันั�นจะสําแดงต่อ     

กลุ่มอื$น ๆ หรือต่อสิ$งที$อยูร่อบขา้งกลุ่มก็ได ้บุคลิกภาพของกลุ่มเป็นอยา่งไรอาจจะดูไดจ้ากพฤติกรรม    
ที$กลุ่มแสดงออกไปและอาจจะครอบคลุมไปถึง วิธีการตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่ม    

อีกดว้ย ลกัษณะโครงสร้างภายในของกลุ่ม หมายถึง สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มตวัอยา่ง

ของโครงสร้างภายในกลุ่ม ได้แก่ บทบาทของสมาชิกแต่ละคน ตาํแหน่งที$สมาชิกทุกคนมีอยู ่     
กลุ่มย่อยภายในกลุ่ม และช่วยการสื$อสารภายในกลุ่ม เป็นตน้ในส่วนที$สองซึ$ งเป็นส่วนที$เกี$ยวกบั

พลวตัของบุคลิกภาพรวมของกลุ่มนั�น โดยปกติแลว้งานหรือกิจกรรมของกลุ่มอาจจะจาํแนกออก  

ไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 1) งานที$มุ่งรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม และ 2) งานที$มุ่ง     
เพื$อให้เป้าหมายของกลุ่มประสบความสําเร็จในการวิเคราะห์ลกัษณะพลวตัของบุคลิกภาพรวม   

ของกลุ่ม แคเทลไดเ้สนอหลกัหรือกฎไว ้7 ประการ ดงันี�  คือ 
  กฎขอ้ที$  1  กลุ่มตั�งขึ�นมาก็เพื$อตอบสนองความตอ้งการของเอกตับุคคล และกลุ่มนั�น

จะยติุลงเมื$อกลุ่มไม่สามารถทาํหนา้ที$นั�นไดอี้กต่อไป 

  กฎข้อที$  2  พลงังานทั�งหมดของกลุ่มเป็นผลมาจากทศันคติของสมาชิกทั�งหมด          
ที$มีต่อกลุ่ม 
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  กฎขอ้ที$  3  พลงังานทั�งหมดเพื$อปฏิบติัภาระให้แก่กลุ่มนั�น อาจจะถูกนาํไปใช้เพื$อ
ทาํงานอื$น ๆ หรือเพื$อวตัถุประสงคอื์$นที$อยูน่อกกลุ่มก็ได ้
  กฎขอ้ที$  4  สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนอาจจะใช้กลุ่มเพื$อบรรลุเป้าหมายส่วนตวัก็ได ้
คือ งานของกลุ่มอาจจะมีความสาํคญัเป็นรองจากงานหรือเป้าหมายส่วนบุคคลก็ได ้
  กฎขอ้ที$  5  รูปแบบหรือลกัษณะของพฤติกรรมในกลุ่ม เช่น การมีความจงรักภกัดี    
ต่อกลุ่มก็ดี การสนบัสนุนอุปถมัภ์ค ํ�าจุนกลุ่มก็ดี ตลอดจนการโอนอ่อนผ่อนตามกลุ่มก็ดี เป็นสิ$งที$
เกิดจากการเรียนรู้ (Learning) ซึ$ งเป็นผลตามทฤษฎีของการเรียนรู้ที$เรียกวา่ “กฎแห่งผล” (Law of 
Effect)  
  กฎขอ้ที$  6  การเป็นสมาชิกของกลุ่มอาจจะซํ� าซ้อนกนัได ้แต่พลงังานทั�งหมดในกลุ่ม
ซํ� าซ้อนนั�นจะยงัคงอยูใ่นระดบัคงที$ ตราบใดที$พลงังานของเอกตับุคคลที$ใชไ้ปกบัวตัถุประสงคอื์$น  
มิใช่เป็นวตัถุประสงคข์องกลุ่มยงัคงที$เหมือนเดิม 
  กฎขอ้ที$  7  ลกัษณะทางบุคลิกภาพ (Personality Traits) ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
กบัลกัษณะทางบุคลิกภาพของกลุ่ม (Syntality Traits) ของกลุ่มจะมีส่วนคลา้ยคลึงกนัมาก ตวัอยา่งเช่น 
ถ้าสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีลักษณะไปในเชิงลักษณะอนุรักษ์นิยมไม่ชอบการเปลี$ยนแปลง         
ไม่มีความยดืหยุน่ เป็น บุคลิกภาพโดยรวมของกลุ่มก็จะมีลกัษณะเป็นแบบอนุรักษ ์
  ริชาร์ค วอลตนั (Richard Walton. 1969 : unpaged ; อา้งถึงใน สุนนัทา  เลาหนนัท์.
2540 : 48) เป็นอีก ผูห้นึ$ งที$ไดศึ้กษาผลงานที$มีประโยชน์ต่อความเขา้ใจในเรื$องการบริหารจดัการ
ทีมงานที$สําคญั คือ การศึกษาเรื$องความขดัแยง้ โดยได้อธิบายลกัษณะของความขดัแยง้ที$เกิดขึ�น
ระหว่างสมาชิกทีมงานเป็น 2 ลักษณะ คือ ความขดัแยง้ในเนื�อหาสาระ (Substantive Conflict)    
และความขดัแยง้ทางอารมณ์ (Emotional Conflict)  แนวคิดนี� ช่วยให้เขา้ใจสาเหตุของความขดัแยง้
ภายในทีมได ้เทคนิคที$นาํมาใชใ้นการขจดัความขดัแยง้คือ การวิเคราะห์แนวทางในการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ของทีม นบัวา่มีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและที$ปรึกษาองคก์ารเป็นอยา่งยิ$ง 
  สุนนัทา  เลาหนันท์ (2540 : 64) ไดก้ล่าวว่า ความสําคญัในการสร้างทีมงานของ     
องค์การต่าง ๆ เพื$อให้การทาํงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง การทาํงานเป็นทีมมีความสําคญั
ต่อการทาํงานในองคก์ารเป็นอยา่งมาก ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยทาํให้วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายเท่านั�น แต่ทีมงานยงัเป็นองค์ประกอบที$มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทาํงานของ
หน่วยงานนั�นอีกดว้ย ทั�งนี�หน่วยงานมีความจาํเป็นที$จะตอ้งสร้างทีมงานดว้ยเหตุผลต่อไปนี�  คือ 
  1. งานบางอยา่งไม่สามารถทาํสาํเร็จเพียงคนเดียวได ้
  2. หน่วยงานมีความเร่งด่วนที$ตอ้งการระดมบุคลากรเพื$อปฏิบติังานใหส้าํเร็จทนัเวลา
ตามที$กาํหนด 
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  3. งานบางอยา่งตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ และความเชี$ยวชาญจากหลายฝ่าย 
  4. งานบางอยา่งเป็นงานที$มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบตอ้งการความร่วมมืออยา่งจริงจงั
จากทุกฝ่ายที$เกี$ยวขอ้ง 
  5. เป็นงานที$ตอ้งการความคิดริเริ$ม สร้างสรรค์ เพื$อแสวงหาแนวทาง วิธีการ และ   
เป้าหมายใหม่ ๆ 
  6. หน่วยงานตอ้งการสร้างบรรยากาศของความสามคัคีใหเ้กิดขึ�น 
  พรชยั  คาํรพ (2547 : 10 - 11) ไดก้ล่าววา่ การทาํงานเป็นทีม เป็นแนวคิดพื�นฐาน
สําคญัของความสําเร็จในการบริหารจดัการองคก์รให้ทนัต่อการเปลี$ยนแปลงที$เกิดขึ�นในปัจจุบนั 
และเป็นรูปแบบการทาํงานที$ได้รับการพฒันาส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพที$ดียิ$งขึ� นเรื$ อย ๆ ทั�งนี�   
เนื$องจากผูบ้ริหารตระหนักดีว่าความสําเร็จในการทาํงานนั�นไม่ได้เกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ$ ง    
ในองค์กรตามลาํพงั แต่เกิดจากพลังของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยอาศยัความร่วมมือกัน       
ในด้านทกัษะความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ$ งเป็นการทาํงานร่วมกนั มีการแลกเปลี$ยน
ความคิดเห็นซึ$ งกนัและกนั มีการติดต่อสื$อสาร ปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรงและต่อเนื$องในทุกขั�นตอน 
ทาํให้สมาชิกทีมงานรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่ามีความสําคญัต่อการทาํงานของทีม สามารถเสริมสร้าง
การทาํงานให้มีระบบ สร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ก่อให้เกิดเป็นพลงัความสามคัคี      
ในการทาํงานขององคก์ร มีความพร้อมในการทาํงานและทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะนาํไปสู่
คุณภาพของการทาํงานได ้
  สรุปได้ว่า จากพฒันาการของการวิจยัและขอ้คน้พบเกี$ยวกบั “ทีม” หรือ “ทีมงาน” 
ของนกัทฤษฎีทางการบริหารหลายท่านดงักล่าวมาขา้งตน้นั�น เห็นไดว้า่ นกัทฤษฎีไดใ้ห้ความสนใจ
และความสําคญัต่อเรื$องของ “คน” จากจุดเริ$มตน้ของการสร้างความรู้สึกเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม 
มนุษย์เป็นสัตวส์ังคมชอบอยู่เป็นกลุ่มเป็นพวก เป็นคณะ และมนุษย์ไม่อาจทาํงานให้สําเร็จได ้  
เพียงคนเดียวได ้จาํเป็นตอ้งเกี$ยวขอ้งและมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื$อนมนุษยด์ว้ยกนั เรียกว่า การทาํงาน
เป็นทีม ทฤษฎีที$เป็นพื�นฐานของการทาํงานเป็นทีมมีอยูห่ลายทฤษฎีทั�งทฤษฎีดา้นจิตวิทยา ทฤษฎี
ดา้นสังคมศาสตร์ รวมทั�งทฤษฎีดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ดงันั�น การทาํงานเป็นทีมจึงจาํเป็นตอ้งนาํ
ทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการหรือประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมตามสภาพปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก
ของแต่ละทีมแต่ละองค์กร ซึ$ งต้องอาศัยทั� งศาสตร์และศิลปะ หรือเปลี$ยนแปลงทัศนคติและ        
พฤติกรรมของคน  อนัเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และนําเสนอลักษณะของ     
การทาํงานเป็นทีมที$จะนาํไปสู่การทาํงานที$มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 การทาํงานเป็นทมีตามแนวความคิดของรอมมิก (Romig) 
 การทาํงานจะมีประสิทธิภาพสูงได้นั�น ทีมงานทุกคนจะตอ้งมีความคิด มีทศันคติที$ดี      
ในการทาํงานร่วมกนัทั�งนี� เพราะความคิดและทศันคติจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
ความคิดที$ถูกตอ้ง ซึ$ งรอมมิก (Romig.1996 : 124 - 132)  ไดก้ล่าววา่ คุณลกัษณะที$จาํเป็นในการ
ทาํงานเป็นทีมจะตอ้งมีการร่วมมือช่วยเหลือซึ$ งกนัและกนั มีการติดต่อที$ดีทั�งสองทาง เกิดการคิด
ใหม่ ๆ ที$สร้างสรรค์ เพื$อมาพฒันาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย
ขององค์การ องค์ประกอบที$สําคญัที$จะทาํให้ทีมงานทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสานกนั  
ไดดี้นั�น ขึ�นอยู่กบัคุณลกัษณะที$จาํเป็นในการทาํงาน ซึ$ งอยู่ในรูปแบบ 5C  คือ การติดต่อสื$อสาร       
การร่วมมือ การประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค ์และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื$อง ดงัรายละเอียด
ดงันี�  

 1. การติดต่อสื$อสาร (Communication) เป็นการติดต่อสื$อสารระหวา่งสมาชิกในทีมงาน 
ให้มีการรับฟังและเข้าใจซึ$ งกันและกันในปัญหาของงานปฏิบัติที$ เกิดขึ� น และสามารถแก้ไข         
ไดท้นัท่วงที ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและสนับสนุนให้สมาชิกทีมงานมีอิสระในการให ้  
ขอ้มูลข่าวสาร ซึ$ งกนัและกนัที$เกี$ยวกบัปัญหาในการทาํงาน สมาชิกทีมจะตอ้งมีความคิดที$หลากหลาย
ในการทาํงาน ซึ$ งจะทาํให้เกิดการเพิ$มผลผลิตของงานได้ ดงันั�นทีมจะตอ้งมีการติดต่อสื$อสาร        
ที$เป็นสองทาง เพื$อนาํไปสู่การปฏิบติัที$ถูกตอ้ง 

 2. การร่วมมือ (Cooperation)  การร่วมมือเป็นการทาํงานร่วมกนัและให้ความช่วยเหลือ
ซึ$ งกันและกันในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพื$อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของทีม     
ความร่วมมือของทีมเป็นปัจจยัพื�นฐานที$สําคญัของการทาํงานเป็นทีม โดยจะมีการแบ่งปันขอ้มูล
ข่าวสาร เพื$อการตดัสินใจของสมาชิกทีม 

 3. การประสานงาน (Coordination) สมาชิกในทีมที$มีการประสานงานในการปฏิบติังาน 
โดยมีการประชุมทีม มีการวางแผนที$เหมาะสมในการปฏิบติังานที$รับผิดชอบของแต่ละบุคคล    
ในทีมงาน เพื$อที$จะไดรั้บผลประโยชน์ตามเป้าหมายที$รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การประสานงาน
ตอ้งมีการพึ$งพาซึ$ งกนัและกนัโดยปราศจากการควบคุมในองค์การ การประสานงานเป็นกลไก      
ที$ใชใ้นองคก์าร เพื$อที$จะเชื$อมโยงการกระทาํของหน่วยงานยอ่ยซึ$ งกนัและกนั เนื$องจากโครงสร้าง
องค์การเป็นในลกัษณะแนวตั�งและแนวราบ ดงันั�นจึงตอ้งมีการประสานงานกนัทั�งในและนอก  
วชิาชีพ จึงจะทาํใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมาย และดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Break Through) สมาชิกในทีมตอ้งมีความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรมการทาํงานเพื$อการแก้ปัญหา จึงปฏิบติัแตกต่างไปจากงาน        
ที$ทาํอยู ่ซึ$ งความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ต่าง ๆ โดยมีสิ$งเร้า
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เป็นตวักระตุน้ให้เกิดการคิดใหม่ ๆ ต่อปัญหาที$เกิดขึ�นและนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง จึงเป็นการพฒันา
ความคิดสร้างสรรคเ์พื$อปรับปรุงงานและเป็นการเพิ$มผลผลิตอีกดว้ย 

 5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื$อง (Continuous Improvement) เป็นการปรับปรุงกระบวนการ
ทาํงานและการพฒันางาน เพื$อลดระยะเวลาในการทาํงานและเป็นการปรับปรุงคุณภาพและออกแบบ
งานใหม่ที$สร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสมมากขึ� น จึงเป็นการช่วยให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้        
ขอ้ผดิพลาดในการทาํงานมากขึ�น 
 สรุปได้ว่า การทาํงานเป็นทีม ที$มีประสิทธิภาพจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีม          
มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านต่าง ๆ ในทางที$ดี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ$ งกนัและกัน มีการ
ติดต่อสื$อสาร ประสานงานที$ดีทั�งสองฝ่าย เกิดการคิดใหม่ ๆ ที$สร้างสรรคเ์พื$อมาพฒันาปรับปรุงงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายขององคก์าร  
 ประเภทของทมี 
 ณัฏฐพนัธ์  เขจรนันทน์ และคณะ (2545 : 18 - 21) กล่าวว่าทีมงานมีรูปแบบพื�นฐาน        
ที$นิยมใชง้านอยู ่3 แบบ ไดแ้ก่ 
 1. ทีมแกปั้ญหา (Problem - solving Team) หมายถึง ทีมที$มีรูปแบบที$คลา้ยคลึงกบั      
การทาํงานเป็นทีมแบบดั� งเดิม ที$เริ$ มมีการใช้ทีมงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื$อพฒันาคุณภาพ   
ของผลิตภณัฑ์และประสิทธิภาพของงานหรือที$เรียกวา่ “ ทีมคุณภาพ ” โดยที$ทีมงานจะประกอบดว้ย
สมาชิกที$ทาํงานร่วมกนัในแผนกเดียวกนัหรือหน่วยงานใกลเ้คียงมารวมตวักนัประมาณ 2 - 3 ชั$วโมง
ต่อสัปดาห์ เพื$อประชุมแลกเปลี$ยนขอ้มูล ปัญหาและความคิดเห็นร่วมกนั เพื$อปรับปรุงคุณภาพ 
 2. ทีมบริหารงานดว้ยตวัเอง (Self - managed Work Team) หมายถึง ทีมไดพ้ฒันาขึ�น 
จากทีมแกปั้ญหาอีกขั�นหนึ$ ง เพราะทีมแกปั้ญหาไม่สามารถทาํให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาในงานและกระบวนการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เพียงแต่ทีมงานจะให้ขอ้เสนอแนะ
ในการแก้ปัญหาเท่านั�น แต่ถ้าสมาชิกในทีมไม่มีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในผลงานแต่จะตอ้ง
ปฏิบติังานตามคาํสั$งหรือทาํงานเพื$อเลี� ยงชีพเท่านั�น เขาก็จะไม่ใส่ใจและนาํศกัยภาพที$มีอยู่มาใช้
อยา่งไม่เตม็ที$โดยปฏิบติังานแบบวนัต่อวนัอยา่งไม่กระตือรือร้นเท่าที$ควร ทีมบริหารงานดว้ยตวัเอง
จะนาํไปสู่การทดลองให้ทีมมีอิสระอยา่งแทจ้ริง ซึ$ งจะมีขอบเขตของงานไม่ใช่เพียงการแกปั้ญหา
ทั$ว ๆ ไปเท่านั�น แต่ทีมงานจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ที$เกิดขึ�นจากการตดัสินใจและดาํเนินงาน
ของตนดว้ยนอกจากนี�การทาํงานเป็นทีมจะลดความสาํคญัของความเป็นตวัตนของสมาชิกแต่ละคน 
โดยสมาชิกในทีมจะทุ่มเททั�งแรงกายและแรงใจในการทาํสิ$งที$พวกเขาร่วมกนัตดัสินใจเลือกและ
ดว้ยวิธีการที$เชื$อวา่ดีที$สุด อยา่งไรก็ดี ทีมงานบริหารตนเองก็ไม่ใช่กลุ่มพนกังานที$รวมตวักนัโดยที$
สมาชิกแต่ละคนสามารถทาํทุกอย่างได้อย่างอิสระตามที$ตนตอ้งการ แต่การทาํงานของทีมจะมุ่ง      
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ที$การผสมผสานกันระหว่างความสามคัคีและการเป็นทีมงานที$ดีกบัการมีสิทธิส่วนบุคคล และ  
ความรู้สึกอยากจะทาํงานด้วยความผูกพนัในงาน โดยทีมบริหารตนเองจะประกอบด้วยสมาชิก
ประมาณ 10 - 15 คน ประการสําคญัทีมบริหารตนเองสามารถเลือกสมาชิกของตนไดอ้ย่างเต็มที$
และเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนประเมินผลงานระหวา่งกนั ทาํให้หวัหนา้งานลดความสําคญัลง 
และสมาชิกอาจจะผลดัเปลี$ยนกนันาํทีมตามความเหมาะสม 
 3. ทีมขา้มสายงาน (Cross - function Team) หมายถึง ทีมงานที$มีประสิทธิภาพที$เปิด
โอกาสให้พนักงานจากแผนกต่าง ๆ ภายในองค์การหรือแม้แต่ระหว่างองค์การมารวมตวักัน              
เพื$อแลกเปลี$ยนขอ้มูลพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ประสานงาน และแกปั้ญหาที$มีความซบัซ้อนได้
อย่างคล่องตวั ปกติทีมข้ามสายงานจะประกอบด้วยพนักงานที$ปฏิบติังานอยู่ในระดับเดียวกัน        
แต่มาจากหน่วยงานที$ต่างกนั เช่น วศิวกรรม การตลาด การเงินและธุรการ เป็นตน้  
 วูด๊คอค และฟรานซิส (Woodcock and Francis. 1994 : 4 - 5) ไดก้ล่าววา่ ประเภทของทีม 
ประกอบดว้ย 5 ประเภท ดงันี� คือ 
 1. ทีมระดบัสูง (Top Team) หมายถึง ทีมที$กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละพฒันายุทธศาสตร์
ขององค์การ เนื$องจากทีมมีงานที$ต้องกระทาํหลากหลายทีมงานจึงต้องการสมาชิกที$สามารถ      
แสดงมุมมองขององค์การไดห้ลากหลายเป็นจาํนวนมาก บางครั� งอาจมีสมาชิกชั$วคราวเขา้มาร่วม  
ทีมงานดว้ยเพื$อช่วยเหลือสนบัสนุนทาํใหง้านสมบูรณ์ทนัเวลา 
 2. ทีมบริหาร (Management Team) หมายถึง ทีมที$มีการกาํหนดวตัถุประสงค์ย่อย        
ในการปฏิบติังานมากขึ�น มีการประสานงานและควบคุมการทาํงานของบุคคลอื$น ๆ ทีมมกัจะจดัหา
ผูน้าํทีมงานในลกัษณะวนัต่อวนัในองคก์าร ทีมงานตอ้งการที$จะมีความสัมพนัธ์เกี$ยวขอ้งกบัสมาชิก
หลกัขององคก์าร มีการจดัหาทรัพยากรและวางแผนการปฏิบติังาน พฒันายุทธศาสตร์และบริหารงาน
ระหวา่งหนา้ที$แตกต่างกนั 
 3. ทีมปฏิบติังาน (Operator Team) หมายถึง ทีมที$ประกอบดว้ยบุคคลซึ$ งปฏิบติังาน    
พื�นฐานขององค์การเป็นผูเ้ปลี$ยนปัจจยันําเข้าให้เป็นปัจจยันําออก เช่น ผูส่้งสินค้า หรือเป็นผู ้
ให้บริการแก่ลูกค้า ณ สถานที$ต่าง ๆ สมาชิกทีมมีทักษะในการปฏิบติังานเป็นอย่างดีเป็นการ
ปฏิบติังานที$กระทาํเป็นประจาํ 
 4. ทีมเทคนิค (Technical Team) หมายถึง ทีมที$ประกอบดว้ยบุคคลที$กาํหนดมาตรฐาน
การปฏิบติังานในองค์การในที$นี� มาตรฐานอาจจะเป็นมาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานการผลิต    
หรือมาตรฐานการให้บริการ แต่ตอ้งเป็นมาตรฐานแบบเดียวกนั ยิ$งองค์การมีขนาดใหญ่มากขึ�น   
เท่าไรก็ยิ$งทาํใหที้มประเภทนี� มีความตอ้งการมากยิ$งขึ�น 
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 5. ทีมสนบัสนุน (Support Team) หมายถึง ทีมที$เกิดขึ�นนอกเหนือจากการทาํงานประจาํ
และเป็นทีมที$อยูน่อกสายงานขององคก์าร ทีมงานประเภทนี�ประกอบดว้ยสมาชิกที$มาจากหลายฝ่าย 
หลายแผนก แต่มีคุณลกัษณะที$พร้อมจะช่วยเหลือและสนบัสนุนสมาชิกหรือทีมอื$นอาจหมายความถึง
ทีมที$ให้การสนับสนุนโดยทางอ้อมก็ได้ ซึ$ งทีมงานประเภทนี� จะช่วยทําให้การปฏิบัติงาน                 
มีประสิทธิผล บ่อยครั� งที$อาจจะมีการควบคุมเกิดขึ�น 
 คาร์ (Carr. 1992 : 45) ไดอ้ธิบายแนวทางการใชที้มที$มีอาํนาจ 4 ประเภทคือ ทีมคุณภาพ
ทีมโครงการ ทีมที$ มีลักษณะและหน้าที$หลากหลาย และทีมที$มีอํานาจในการจัดการตนเอง          
อยา่งเตม็ที$ ซึ$ งอธิบายไดโ้ดยสรุปดงันี�  
 1. ทีมคุณภาพ (Quality Teams) หมายถึง  ทีมคุณภาพมีวตัถุประสงค์ที$ชัดเจน คือ        
เพื$อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการกระบวนการและสภาพแวดล้อมขององค์การ มี
ความสามารถในการใช้ทกัษะกลุ่มและทกัษะการแก้ปัญหา ความสําเร็จของทีมงานคุณภาพคือ              
การมอบอาํนาจให้กบัทีมงานเพื$อให้สามารถหยิบยกปัญหาขึ�นมาพิจารณา และใช้ทกัษะที$จาํเป็น
เพื$อการปรับปรุงคุณภาพ 
 2. ทีมโครงการ (Project Teams)  หมายถึง  ทีมจะมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะและเมื$อดาํเนินการ
เสร็จตามวตัถุประสงค์นั� นทีมโครงการก็จะถูกยกเลิกไป ทีมโครงการจึงสามารถตอบสนอง         
วตัถุประสงค์ได้หลากหลายอย่างไม่น่าเชื$อ แต่ละทีมจะมีวตัถุประสงค์ของตนและมีการกาํหนด    
วนัเวลาที$จะดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จ ลักษณะของทีมโครงการที$ดีสมาชิกจะมีทักษะ       
หลายอยา่งเพื$อนาํไปใชป้ระกอบการดาํเนินงานในโครงการนั�น ๆ 
 3. ทีมที$มีลกัษณะและหนา้ที$หลากหลาย (Multi - skilled and Multifunctional Teams) 

หมายถึง ทีมงานที$มีลกัษณะเด่นมีความแตกต่างดา้นทกัษะของสมาชิก ซึ$ งถือเป็นความเชี$ยวชาญ

ของแต่ละคนและมีความจาํเป็นตอ้งนาํทกัษะเหล่านั�นไปแกปั้ญหา การดาํเนินงานของทีมจะเปิด

โอกาสให้สมาชิกทุกคนปฏิบติัการตั�งแต่จุดเริ$ มตน้ของโครงการ และการใช้ทกัษะทุกด้านของ

สมาชิกเพื$อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ เพราะแต่ละทีมสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มเล็ก ๆ โดยจดัหาและบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

 4. ทีมที$มีอาํนาจในการจดัการตนเอง(Fully Self - management Teams)  หมายถึง         
ทีมงานที$มีคุณภาพมีอาํนาจและมีประสิทธิผลคือทีมงานที$มีอาํนาจในการจดัการตนเองอยา่งเต็มที$
หรือทีมที$สามารถกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของตนเองได้ หรือทีมงานที$มีอาํนาจกึ$ งอิสระ 
ลกัษณะทีมงานประเภทนี�จะรับผิดชอบการปฏิบติัการของทีมและผลผลิตของตนเอง หากองคก์าร
สามารถพฒันาทีมลกัษณะนี� ไดอ้ย่างเต็มที$ทีมงานจะรับงานส่วนใหญ่ไดภ้ายใตก้ารนิเทศงานของ     
ผูบ้งัคบับญัชา เช่น งานการตั�งจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ (Setting Goals) การวดัผลผลิต          
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การประกนัการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพของสมาชิกรวมทั�งการจา้งพนกังาน การประเมินผล
งาน การควบคุมวนิยัของสมาชิก และการคดัเลือกหวัหนา้ทีมของตนเอง 
 สรุปไดว้า่ ประเภทของทีม มี 12 ประเภท ดงันี�  คือ 1)  ทีมแกปั้ญหา 2) ทีมขา้มสายงาน    
3) ทีมระดบัสูง 4) ทีมบริหารงานด้วยตวัเอง 5)  ทีมบริหาร 6) ทีมโครงการ 7) ทีมคุณภาพ 8) ทีม
เทคนิค  9) ทีมสนบัสนุน 10) ทีมปฏิบติังาน 11) ทีมที$มีลกัษณะและหนา้ที$หลากหลาย 12) ทีมที$มี
อาํนาจในการจดัการตนเอง  
 การทาํงานเป็นทมีที�มีประสิทธิภาพ 
 การปรับปรุงทีมงานให้สามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งรับรู้ถึง
ลกัษณะการทาํงานที$มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของทีมงาน ซึ$ งการที$ทีมงานจะทาํงานร่วมกนัได้
อยา่งดีนั�น คนที$ทาํงานอยูใ่นทีม ตอ้งมีการจดัลกัษณะการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ ซึ$ งมีนกัวชิาการ 
ไดใ้หท้รรศนะเกี$ยวกบัการทาํงานเป็นทีมที$มีประสิทธิภาพ ไวด้งันี�   
 ปาร์คเกอร์ (Parker.1990 : 31 - 35 ; อา้งถึงใน สุนนัทา  เลาหนนัท.์ 2540 : 114 - 122)         
ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะ 12 ประการของทีมงานที$มีประสิทธิภาพในแนวใหม่ไวด้งันี�  
 1. ความชดัเจนของวตัถุประสงค ์(Clear Sense of Purpose) หมายถึง ผลจากการที$สมาชิก
ของทีมงาน ได้กาํหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนัเป็นการอธิบายภาพอนาคตขององค์การที$ผูบ้ริหารและ     
ทีมงานตอ้งการใหเ้ป็น ทาํใหส้ามารถกาํหนดแนวทางปฏิบติัไดเ้หมาะสมที$สุด และจะทาํประโยชน์
สูงสุดใหอ้งคก์าร 
 2. บรรยากาศการทาํงานที$ปราศจากพิธีรีตอง (Informal Climate) หมายถึง สภาพแวดลอ้ม 
บรรยากาศการทาํงานที$เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่เป็นทางการ บรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกนัเอง   
ไม่มีทีท่าวา่จะเบื$อหน่าย การทาํงาน 
 3. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที$สมาชิกเรียกร้องการมีส่วนร่วม ตอ้งการ
เข้าร่วมในการอภิปรายและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ$ งหมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที$มีคุณภาพ        
ส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํงาน เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น การอภิปรายอย่างกวา้งขวาง           
การจดัการประชุมเป็นตน้ 
 4. การรับฟังซึ$ งกนัและกนั (Listening) หมายถึง พฤติกรรมที$สมาชิกตั�งใจฟังการแสดง
ความคิดเห็นของสมาชิกคนอื$นอย่างตั�งใจพิจารณาไตร่ตรองสิ$ งที$ได้รับฟังและสงวนท่าทีที$จะ          
วพิากวจิารณ์ 
 5. ความไม่เห็นดว้ยในทางบวก (Civilized Disagreement) หมายถึง การสะทอ้นให้เห็นภาพ
บรรยากาศของการทาํงานของสมาชิกทุกคนที$มีอิสระที$จะแสดงความคิดเห็นด้วยและแสดง      
ความแตกต่างจากสมาชิกคนอื$น 



 70

 6. ความเห็นพอ้งกนั (Consensus) หมายถึง เทคนิคการหาขอ้ยุติเกี$ยวกบัปัญหาความคิด
หรือการตดัสินใจ ซึ$ งแสดงออกถึงความมีสมานฉันท์และเอกภาพของทีมงานแต่ตอ้งไม่ไดม้าจาก
การออกคะแนนเสียงสมาชิกไม่จาํเป็นตอ้งเห็นด้วยกับเรื$ องต่าง ๆ อย่างเอกฉันท์ อาจมีสมาชิก     
บางคนไม่เห็นดว้ยกบัขอ้สรุปแต่สามารถยอมรับและเตม็ใจที$จะรับกติกาปฏิบติัตามมติของทีมงาน 
 7. การสื$อสารที$เปิดเผย (Open Communication) หมายถึง การเจรจา ติดต่อระหวา่งทีมงาน
ที$บรรยากาศเตม็ไปดว้ย ความเปิดเผยจริงใจต่อกนั มีความเชื$อมั$นและไวว้างใจซึ$ งกนัและกนั 
 8. บทบาทและการมอบหมายงานที$ชัดเจน (Clear Roles and Work Assignments)        
หมายถึง การมอบหมายงานที$ระบุไวใ้นคาํพรรณนาลกัษณะงาน บทบาท ในที$นี� ไม่จาํกดัเฉพาะ   
ภารกิจของงานเท่านั�น  แต่จะรวมถึงความคาดหวงัของบุคคลอื$นที$มีต่องานนั�นดว้ย เพื$อหลีกเลี$ยง
ปัญหาของความขดัแยง้ดา้นบทบาททีมงาน จะตอ้งมีกระบวนการวเิคราะห์ความชดัเจนของบทบาท
เพื$อใหทุ้กฝ่ายไดมี้ความเขา้ใจตรงกนั 
 9. ภาวะผูน้าํ (Shared Leadership) หมายถึง ภาวะผูน้าํของทีมงานจะไม่จาํกดัเฉพาะผูน้าํ
ที$เป็นทางการเท่านั�นแต่ทุกคนตอ้งมีภาวะผูน้าํร่วม กล่าวคือ สมาชิกตอ้งแสดงออกซึ$ งพฤติกรรม    
ที$ส่งเสริมการทาํงานและพฤติกรรม ที$ดาํรงรักษาความสัมพนัธ์ของทีมงาน ซึ$ งพฤติกรรมทั�งสองดา้น
จะช่วยใหก้ารทาํงานของทีมประสบความสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์หรือสามารถตดัสินใจแกปั้ญหา 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 10. ความสัมพนัธ์กับภายนอก (External Relation) หมายถึง เกิดจากความต้องการ    
ความร่วมมือจากสมาชิกภายนอก เช่น ลูกคา้ ผูใ้ช้บริการ ซึ$ งบุคคลภายนอกจะให้ขอ้มูล ด้านการ
ปฏิบติังานที$มีคุณค่าใหก้บัทีม  
 11. รูปแบบการทาํงานที$หลากหลาย (Style Diversity) หมายถึง  ทีมงานที$มีประสิทธิภาพ

ควรประกอบดว้ยสมาชิกที$มีความสามารถมีแนวคิดในการทาํงาน  ที$แตกต่างกนัออกไปอยา่งนอ้ย  
4 รูปแบบ คือ สมาชิกที$ยึดการทาํงานเป็นหลัก สมาชิกที$ยึดเป้าหมายเป็นหลัก สมาชิกที$เน้น

กระบวนการเป็นหลกัและสมาชิกที$มุ่งวิธีการเป็นหลกั จุดเน้นที$หลากหลายจะสามารถช่วยเสริม

ความแขง็แกร่งของทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 12. การประเมินผลตนเอง (Self Assessment) หมายถึง เป็นการตรวจสอบว่าผลการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดบัใดและมีอะไรบา้งที$เป็นอุปสรรค ต่อประสิทธิผลของงาน อาจดาํเนินการ 
โดยแบบที$เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ เป้าหมายหลักเพื$อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อนและ     

แสวงหาแนวทางปรับปรุงหรือเพิ$มประสิทธิภาพการทาํงาน  

 ทองใบ  สุดชารี (2543 : 182 - 183) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบที$เป็นตวัชี� วดัสําคญัที$จะทาํให้
ทีมงานทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสานกนัไดดี้นั�น ขึ�นอยูก่บัตวัชี�วดัที$สาํคญั 7 ประการ 
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 1. รับรู้ร่วมกนั (Buy-in) หมายถึง สมาชิกในทีมงานรับรู้ในเป้าหมายร่วมกนั และทุ่มเท
ใหก้บัการทาํงานเพื$อการบรรลุเป้าหมาย ประหนึ$งเป็นเป้าหมายของทุกคน 
 2. รับรู้จุดต่าง (Tolerance for Disagreement) หมายถึง สมาชิกของทีมงานจะต้อง
สามารถแสดงจุดยืนของตนที$มีความเห็นที$แตกต่างกนัไวไ้ด้ ทั�งนี� เพื$อที$จะกระตุน้ให้เกิดโอกาส   
ในการตรวจสอบและปรับปรุงการทาํงานของทีม สมาชิกของทีมงานจะตอ้งเป็นผูฟั้งที$ดี สามารถ   
ที$จะจู่โจมการทาํงานโดยไม่โจมตีบุคคล (Attack Positions Without Attacking People) 
 3. ความสบายใจ (Comfort) หมายถึง สมาชิกของทีมงานจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย     
ในการไดท้าํงานร่วมกนั จะไวว้างใจในสมาชิกของทีมงาน และถือว่าทีมงานเป็นผูที้$มีเกียรติและ
ศกัดิ{ ศรีและมีความสุขที$ไดท้าํงานร่วมกนั 
 4. ร่วมกนัสร้างภาวะผูน้าํ (Shared Leadership) หมายถึง แมว้า่องคก์ารจะแต่งตั�งผูน้าํทีม
เป็นทางการแต่ทีมที$มีศกัยภาพสูง ต่างก็รับรู้และเขา้ใจร่วมกนัว่าในทางปฏิบติั ก็จะผลดัเปลี$ยน    
การเป็นผูน้าํ ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัอุปสรรคและปัญหาที$ทีมงานเผชิญอยู่ตลอดว่าสอดคลอ้งกบับุคคลใด  
ในทีมที$จะเกิดขึ�นไปมีบทบาทในการจดัการกบัปัญหา 
 5. ยอมรับความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง สมาชิกของทีมงานมีความแตกต่างกนั
ทั�งในแง่บุคลิกภาพ บทบาท และวฒันธรรมที$สมาชิกในทีม จะตอ้งตระหนักและให้ความเคารพ    
ในความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 6. การตรวจสอบความเป็นจริง (Reality Checks) หมายถึง ทีมงานจะต้องประเมิน        
เป้าหมายการทาํงานของทีม และความก้าวหน้าของการทาํงานตามหลกัฐานและความเป็นจริง         
ที$ปรากฏเพื$อที$จะทาํใหก้ารปฏิบติังานของทีมกา้วสู่ความเป็นเลิศ 
 7. แสวงหาความสมานฉันท์ (Consensus-seeking) หมายถึง ทีมงานจะยืนหยดัเพื$อให ้ 
การสนบัสนุนสมาชิกแต่ละคน เพื$อการตดัสินใจที$มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่การยืนกรานอยูก่บัสิ$งที$
ตนเองเชื$อถือ 
 อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัชี� วดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานเป็นทีมทั�ง 7 ประการ 
เป็นตวับ่งชี� ใหท้ราบวา่ทีมงานขององคก์ารไดส้ร้างสรรคร์ะบบการทาํงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดขึ�น
ในองค์การได้มากน้อยเพียงใด หากปัจจยัใดปัจจยัหนึ$ งมีปัญหา จะเป็นสิ$ งบอกเหตุให้ทราบว่า       
จะตอ้งแกไ้ขปัญหาใหห้มดไป 
 โกสินทร์  รังสยาพนัธ์ (2545 : 46 - 48 ; อา้งถึงใน อจัฉรา  ชุนณะวงค.์ 2553 : 11) ไดก้ล่าววา่ 
ลกัษณะของทีมงานที$มีประสิทธิภาพมีดงันี�  
 1. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมมีความเป็นกนัเองไม่มีความตึงเครียดหรือความน่าเบื$อหน่าย 
 2. สมาชิกเขา้ใจนโยบายและเป้าหมายของกลุ่ม 
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 3. มีการกาํหนดหนา้ที$ของสมาชิกไวช้ดัเจน 
 4. สมาชิกขา้ใจบทบาทและหน้าที$ของตนอยา่งดี รวมทั�งมีการอุทิศตน อุทิศเวลาในการ
ทาํงาน 
 5. สมาชิกรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี$ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจน         
ช่วยเหลือเกื�อกลูกนัในทีมงาน 
 6. สมาชิกหาความคิดเห็นและร่วมตกลงแนวทางดาํเนินการและแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม  
 7. สมาชิกใหค้วามสนใจ ทั�งหลกัการและวิธีการในการปฏิบติัตน และพยายามปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องที$เกิดขึ�น 
 8. มีการพฒันาตนเองของสมาชิกและพฒันาทีมงานอยูต่ลอด 
 ทิศนา  แขมมณี (2545 : 10) ไดก้ล่าววา่ หลกัการทาํงานเป็นทีมที$มีประสิทธิภาพไวด้งันี�      
 1. การมีเป้าหมายร่วมกนั หมายถึง บุคคลที$จะมาร่วมกนัทาํงานหรือกิจกรรม  จะตอ้ง     
มีวตัถุประสงค์ในการมาร่วมกนัคือจะตอ้งมีการรับรู้และเขา้ใจเป้าหมายร่วมกนัจะทาํอะไรให้เป็น
ผลสาํเร็จ 
 2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน หมายถึง บุคคลที$มาร่วมกนัทาํงานจะตอ้งมีบทบาท
หนา้ที$ในการดาํเนินงานของกลุ่มในลกัษณะใดลกัษณะหนึ$ง 
 3. การติดต่อสื$อสารกนัในกลุ่ม หมายถึง บุคคลที$มาร่วมกนัทาํงานนั�นจะตอ้งมีการติดต่อ
สื$อความหมายต่อกนัและกนัเพื$อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงานร่วมกนั 
 4. การร่วมมือประสานงานกนัในกลุ่ม หมายถึง บุคคลที$มาร่วมกนัทาํงานนั�น จะตอ้ง     
มีการประสานงานกนัเพื$อใหง้านของกลุ่มดาํเนินไปสู่ความสาํเร็จ 
 5. การตดัสินใจร่วมกนั หมายถึง บุคคลที$มาร่วมกนัทาํงานนั�นจะตอ้งมีโอกาสร่วมกนั    
ที$จะตดัสินใจในงานที$ทาํในระดบัใดระดบัหนึ$ง 
 6. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง บุคคลที$มาร่วมกันทํางานนั� นจะต้องได้รับ        
การจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนจากผลที$เกิดจากการทาํงานร่วมกนั 
 สมคิด  บางโม (2545 : 248 - 249) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของทีมงานที$มีประสิทธิภาพมีดงันี�  
 1. จาํนวนสมาชิกในทีมงานไม่มากนกั เหมาะสมกบังาน และเป้าหมายของงานส่วนใหญ่
ไม่เกิน 10 - 12 คน ถ้าทีมงานมีจาํนวนสมาชิกมากเกินไปย่อมจะทาํให้งานเกิดปัญหามากกว่า       
เกิดผลสาํเร็จ 
 2. เป้าหมายของทีมงานชดัเจน สมาชิกทุกคนทราบเป้าหมายของทีมงานนั�น ๆ มีความ
ชดัเจนและควรเป็นเรื$องเฉพาะเจาะจง 
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 3. สมาชิกทุกคนห่วงใยต่อความสําเร็จของทีมงาน สมาชิกทั�งหมดทาํงานและให้ความ

ร่วมมืออย่างเต็มที$ มิใช่ทาํงานแบบขอไปทีหรือไม่สนใจต่อความสําเร็จของงาน มีความห่วงใย      
ต่อผลงานของเพื$อนสมาชิก 

 4. สมาชิกทุกคนมีสิทธ์แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที$ โดยยึดถือเอางานและเป้าหมาย  
ของงานเป็นหลกั ทุกคนกลา้แสดงออก เสนอความคิดเห็นอยา่งเสรี แลว้ทีมงานลงมติอย่างไรแลว้          

ก็ยอมรับมตินั�น ๆ ดว้ยความเตม็ใจ สมาชิกตอ้งลดอตัราของคนลงบา้ง 

 5. ผูน้าํทีมหรือหวัหนา้ทีมที$ดี เป็นผูน้าํที$มุ่งงานเสียสละเพื$อทีมงาน ยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิก และมีภาวะผูน้าํที$ดีเป็นตวัอยา่งแก่สมาชิกได ้

 6. ผลประโยชน์ของสมาชิกชดัเจน บอกไดว้า่เมื$อสมาชิกทาํงานตามที$ไดรั้บมอบหมาย

สาํเร็จแลว้เขาจะไดอ้ะไร คนทาํงานในทีมยอ่มมีความมุ่งหวงัแตกต่างกนั เช่น เงิน เกียรติยศ ชื$อเสียง 
โอกาสกา้วหนา้สู่ตาํแหน่งที$สูงขึ�น ความสุขในการทาํงาน การไดมี้เพื$อนฝงู เป็นตน้ ถา้ผลประโยชน์

ตรงกบัความตอ้งการของสมาชิกเขายอ่มตั�งใจทาํงานเตม็ความสามารถ 
 7. สมาชิกมีความไว้วางใจซึ$ งกันและกัน ยอมรับความสามารถของเพื$อนสมาชิก          

เปิดโอกาสให้สมาชิกทาํงานที$เหมาะสมอย่างเต็มที$ มีความลบัระหว่างกนัน้อยที$สุด ไม่แกร่งแย่ง   

ชิงดีชิงเด่นกนัระหวา่งสมาชิก ยนิดีและใหค้วามร่วมมือซึ$งกนัและกนั 
 8. การพฒันาทีมงาน ทีมงานที$มีประสิทธิภาพจะมีการพฒันาความรู้ความสามารถ      

ของทีมงานอยา่งสมํ$าเสมอ ไม่กลวัวา่เมื$อสมาชิกเก่งแลว้จะออกไปให้ถือวา่เป็นธรรมชาติของบุคลากร
เป็นสิ$งที$ดีเสียอีกเมื$อสมาชิกออกไปเจริญกา้วหน้า เขาจะหันมาให้ความร่วมมือหรือร่วมทีมงาน   

เมื$อมีโอกาส 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 9) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมที$ดีว่า
ตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี�  

 1. ความไวเ้นื�อเชื�อใจกนัของสมาชิก 

 2. ความเขา้ใจและเห็นใจกนัของสมาชิก 
 3. สมาชิกมีความเห็นร่วมกนั 

 4. สมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
 5. สมาชิกมีความเตม็ใจในการร่วมมือกนั 

 6. ใหโ้อกาสกบัสมาชิกทุกคน 

 7. สมาชิกมีการยอมรับซึ$งกนัและกนั 
 8. สมาชิกมีการแลกเปลี$ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั 
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 เจษฎา  บุญมาโฮม (2546 : 119) ไดก้ล่าววา่ หลกัในการทาํงานเป็นทีมไว ้5 ประการ  
 1. สมาชิกในทีมตอ้งมีการตอบรับและยอมรับผลสะทอ้นหรือการตอบรับของสมาชิก  
อื$น ๆ ในทีมงานที$มีประสิทธิภาพ ตอ้งให้สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที$จะให้การตอบรับนั$นเองคือ 
บรรยากาศของการทาํงานตอ้งไม่เป็นอุปสรรค ผูน้าํยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์
ของสมาชิกในทีม ก็จะเป็นการสร้างบรรทดัฐานที$ดีในการทาํงาน 
 2. การทาํงานเป็นทีมตอ้งมีความเต็มใจ การเตรียมตวัและการเตรียมใจที$จะสนบัสนุน
สมาชิกในทีมด้วยกันระหว่างการดําเนินงาน การทาํงานเป็นทีมที$ดี สมาชิกในทีมต้องแสดง     
ความเตม็ใจพร้อมที$จะรีบเขา้ไปช่วยสมาชิกในทีมงาน เมื$อเขาตอ้งการความช่วยเหลือ ดงันั�นสมาชิก     
ในทีมตอ้งแสดงความสามารถไม่เพียงเฉพาะในเรื$องดา้นที$เขาถนดัและดาํเนินงานอยู่ แต่ในเรื$อง    
ที$สมาชิกคนอื$นในทีมรับผดิชอบดว้ยเหมือนกนั 
 3. การทาํงานเป็นทีมตอ้งมีการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีม ทั�งนี�การประสบ
ความสําเ ร็จของทีมขึ� นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานด้วยกัน สมาชิกในทีมต้องมี               
การตระหนกัถึงความเห็นส่วนหนึ$ งของทีม เตรียมพร้อมที$จะช่วยเหลือกนัทาํงาน ให้ความสําคญั 
ต่อทีมงานในอนัดบัแรกก่อน สมาชิกของทีมตอ้งคิดวา่ตนและทุกคนในทีมส่วนหนึ$งแยกจากกนัไม่ได ้
ไม่ใช่แต่ละคนมาทาํงานร่วมกับคนอื$น ๆ และต้องตระหนักว่าประสิทธิภาพของพวกเขาคือ        
ประสิทธิภาพของทีม งานขึ�นอยูก่บัผลรวมของผลงานของสมาชิกทั�งหมดในทีมรวมกนั 
 4. การทาํงานเป็นทีม รวมถึงการสนบัสนุนเกื�อกูลระหวา่งกนัและกนัการทาํงานเป็นทีม
ตอ้งมีค่านิยมประการหนึ$ งว่าเป็นสิ$งจาํเป็นและเหมาะสมประกาสําหรับสมาชิกทุกคน ๆ ที$จะตอ้ง
ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามปรัชญาของทีม 
 5. ผูน้าํทีมเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึ$ง ในการดาํเนินงานของทีมให้ประสบความสําเร็จ 
ผูน้าํทีมทาํเป็นตวัอย่างให้แก่สมาชิกคนอื$นๆในทีม ถา้ผูน้าํทีมผูกพนัต่อทีม เปิดใจรับฟัง ร่วมมือ    
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที$ สมาชิกคนอื$น ๆ ในทีมก็มีแนวโน้มจะปฏิบติัตนในทางเดียวกับผูน้ําทีม        
ถา้ผูน้าํทีมอ่อนแอในเรื$องการปฏิบติัก็จะทาํใหก้ารดาํเนินงานในทีมออกมาในลกัษณะนั�นดว้ย 
 วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ{  (2549 : 31 - 32) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะทีมงานที$มีประสิทธิภาพ        
ไวด้งันี�  
 1. เป้าหมาย หมายถึง ทุกคนในทีมแต่ละคนจะตอ้งรู้ และเขา้ใจในเป้าหมายของทีมงาน 
รวมทั�งจะตอ้งทุ่มเทความพยายามเพื$อให้บรรลุผลสําเร็จ เป้าหมายนับเป็นเรื$ องสําคญัแมก้ระทั$ง
สําหรับคนที$ทาํงานตามลาํพงัก็ตาม เมื$อทาํงานร่วมกบัผูอื้$นด้วยแล้ว เป้าหมายยิ$งเป็นสิ$ งที$จาํเป็น    
อนัขาดไม่ไดเ้ป้าหมายที$ทุกคนมีส่วนร่วมนั�นมกัทาํให้การพฒันาการขึ�นเป็นทีมงานที$ มีนํ� าหนึ$งใจ
เดียวกนั 
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 2. การแสดงออก หมายถึง สมาชิกในทีมงานแต่ละคนมีสิทธิที$จะแสดงออกไดอ้ยา่งเสรี 
อีกทั�งแต่ละคนยงัมีสิทธิที$ไดรั้บฟัง และตอบสนองอย่างเขา้ใจกนั ทาํให้เกิดความมั$นใจว่าทุกคน  
เขา้ใจเรื$องราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง จะทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จที$ดี 
 3. ความเป็นผู ้นํา หมายถึง ภาวะผู ้นํามีส่วนสําคัญในการช่วยให้ทีมงานประสบ          
ความสําเร็จไดผู้น้าํที$ดีจะเป็นศูนยร์วมความสนใจของสมาชิก กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ   
ในงานเป็นอย่างดีอีกทั�งความรู้เรื$ องการบริหารงาน การจูงใจคน สามารถประสานความร่วมมือ   
จากสมาชิกในทีม ทาํใหทุ้กคนรักงาน สามคัคี ร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีมไดดี้ 
 4. ความคิดเห็นที$สอดคลอ้งกบัทีม หมายถึง สามารถหาแนวทางทาํให้สมาชิกในทีมงาน 
มีความคิดเห็นที$สอดคลอ้งกนัเป็นเอกฉนัท ์พยายามลงมติใหไ้ดข้อ้สรุปที$ดีที$สุดสําหรับการปฏิบติังาน
ในแต่ละครั� ง 
 5. ความไวว้างใจ หมายถึง สมาชิกในทีมงานจะต้องมีความไวว้างใจซึ$ งกันและกัน      
เล่าเรื$ องต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจ เพื$อให้เพื$อนร่วมทีมได้รับทราบถึงรายละเอียดที$ไม่ควรเปิดเผย     
ให้คนนอกทีมได้รับฟัง นอกจากนี� แต่ละคนยงัมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงข้าม         
โดยไม่ตอ้งหวั$นกลวัวา่จะไดรั้บผลร้ายที$ต่อเนื$องมาภายหลงั 
 6. ความยืดหยุน่ หรือการผอ่นปรน หมายถึง ทีมงานจะตอ้งดาํเนินการคิดวิธีปฏิบติังาน
แบบใหม่ที$ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ สมาชิกแต่ละคนตระหนักดีว่า เวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ มีการ
เปลี$ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจยั  ดงันั�น ควรตอ้งมีการยืดหยุ่น และเปลี$ยนแปลงไปทั�งในภาพรวม
ของทีมงานหรือในส่วนตนเป็นรายบุคคล 
 ลาร์สัน และลาฟาสโต (Larson and Lafasto. 1989 : unpaged ;  อา้งถึงใน สุเทพ              

พงศ์ศรีวฒัน์. 2548 : 462 - 465) ไดท้าํการศึกษาวิจยัภาคสนาม เพื$อหาคุณลกัษณะของทีมงาน         

ที$ประสบความสําเร็จและมีผลงานเป็นเลิศในองค์การต่าง ๆ พบว่าไม่ว่าทีมงานประเภทใดก็ตาม    

จะมีความสําเร็จและมีผลงานเป็นเลิศไดต้อ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 8 ประการไดแ้ก่ มีเป้าหมาย

สูงสุดและชดัเจน มีโครงสร้างงานที$มุ่งผลชดัเจน มีสมาชิกทีมงานที$มีความสามารถ มีความผกูพนั

ในทีมงานอย่างมีเอกภาพ มีบรรยากาศที$ดีของการทาํงานร่วมกนั มีมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ        

มีการสนบัสนุนและการยอมรับจากภายนอกทีมงาน  การมีผูน้าํที$ยดึหลกัการ 

 1. เป้าหมายสูงสุดและชดัเจน (Clear, Elevation Goal) หมายถึง การกาํหนดเป้าหมาย
ของทีมงานจะตอ้งมีความชดัเจนมากพอที$สมาชิกทุกคนตอบไดต้รงกนัวา่เป้าหมายที$แทจ้ริงในการ
ทาํงานของทีมคืออะไร โดยเป้าหมายนั�นจะตอ้งดึงดูดใจและจูงใจให้สมาชิกมองเห็นความสําคญั
และมีคุณค่าต่อการใชค้วามพยายามของตน นอกจากนี�  Larson and Lafasto ยงัพบวา่ทีมงานจาํนวน
ไม่น้อยที$ประสบความลม้เหลวเป็นเพราะขาดความชดัเจนตั�งแต่เริ$มแรกจึงทาํให้ผูป้ฏิบติักาํหนด  
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รายละเอียดในภายหลงัค่อนขา้งยาก หรือมีสาเหตุจากเป้าหมายของงานถูกเปลี$ยนแปลงโดยพละการ
ในภายหลงัโดยผูมี้อาํนาจ 
 2. โครงสร้างงานที$มุ่งผลชดัเจน (Results-driven Structure) หมายถึง ทีมงานตอ้งการ
โครงสร้างที$ดีที$สุดเพื$อให้บรรลุเป้าหมายของตน แต่ละทีมงานย่อมมีเนื�อหาสาระของเนื�องาน 
(Work Content) ที$ตอ้งปฏิบติัแตกต่างกนั เช่น 
  2.1 ทีมงานบริหารระดบัสูงจะเกี$ยวขอ้งกบังานดา้นความคิดและการวางแผน  
  2.2 ทีมงานบริการลูกคา้ (Customer Service Teams) งานดา้นเทคโนโลย ี  
  2.3 ทีมงานแบบเน้นปัญหาคาํตอบ ได้แก่คณะทาํงานต่าง ๆ ที$ต้องการโครงสร้าง       
ที$เน้นความไวว้างใจ เป็นหลกัการสําคญั เพื$อให้สมาชิกของทีมมีความเต็มใจและมีความสามารถ 
ในการสร้างผลงานที$ดีออกมา 
  2.4 ทีมงานเชิงสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ทีมงานโฆษณา เป็นตน้ ซึ$ งตอ้งการโครงสร้างที$เนน้
การใหค้วามเป็นอิสระ (Autonomy)  เป็นหลกัการสาํคญั ทั�งนี� เพื$อส่งเสริมให้ทีมงานเต็มใจที$จะกลา้
ต่อการเสี$ ยง (Take Risks) โดยทีมงานต้องมีอิสระ เสรีจากการถูกการตรวจสอบแก้ไขต่าง ๆ 
(Censorship) โดยไม่จาํเป็น 
  2.5 ทีมงานเชิงยทุธวธีิ (Tactical Teams) เช่น ทีมงานที$อยูใ่นห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล  
ซึ$ งตอ้งการโครงสร้างที$เน้นหลกัการเรื$องความชดัเจนเป็นสําคญั เพื$อให้ทุกคนทราบว่าจะตอ้งทาํ
อะไร เมื$อไร ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
  นอกจากนี� ทุกทีมงานที$กล่าวมาแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งกาํหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคน 
ที$ชดัเจน มีระบบการติดต่อสื$อสารที$ดี มีวิธีการวินิจฉยัผลการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลที$เหมาะสม 
และเน้นการวินิจฉัยตดัสินที$ยึดขอ้เท็จจริง (Fact-based Judgments) เป็นหลกั โดยสรุปทีมงานที$มี
โครงสร้างเหมาะสม นอกจากการปฏิบติังานได้ตรงตามความต้องการของบุคคลแล้วยงับรรลุ       
เป้าหมายของทีมงานอีกดว้ย 
 3. สมาชิกทีมงานที$มีความสามารถ (Competent Team Members) หมายถึง ทีมงานควรมี
สมาชิกที$พอเหมาะ และมีความหลากหลายของทกัษะที$จาํเป็นต่อการทาํงานไดส้ําเร็จรวมทั�งสมาชิก
เหล่านี� ไดรั้บสารสนเทศอยา่งพอเพียง มีการศึกษาและฝึกอบรมที$สร้างความสามารถในการทาํงาน
ทั�งระยะสั� นและระยะยาว เช่น มีความสามารถในด้านเทคนิคที$จาํเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย         
ของทีมงาน มีทกัษะดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอื้$น และทกัษะดา้นวิธีการทาํงานแบบทีม รวมทั�งเขา้ใจ
วธีิการทาํงานร่วมกบัผูอื้$นและความสามารถดา้นการสื$อสารที$ดี 
 4. ความผูกพนัในทีมงานอยา่งมีเอกภาพ (Unified Commitment) หมายถึง ทีมงานตอ้ง    
มีเอกลกัษณ์และเอกภาพของทีมร่วมกนั และจิตวิญญาณและนํ� าใจแห่งทีม (Team Spirit)  ตลอดทุก
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ขั�นตอนของกระบวนการทาํงานร่วมกนั  ทีมงานไม่ไดเ้กิดขึ�นโดยบงัเอิญ แต่มาจากการออกแบบ  
จดัตั�งและพฒันาอย่างเป็นขั�นตอนที$เหมาะสม สมาชิก ความผิดพลาดที$เกิดขึ�นในหลายองค์การ   
เกิดจากการรวมคนเขา้ดว้ยกนัในลกัษณะที$เรียกวา่ “กลุ่มคน” มากกวา่การเป็นทีมงาน 
 5. บรรยากาศที$ดีของการทาํงานร่วมกนั(Collaborative Climate) หมายถึง ความไวว้างใจ
ต่อกนัในทีมงานเกิดขึ�นจากการที$สมาชิกปฏิบติัต่อกนัดว้ยความซื$อสัตย ์และเปิดเผยต่อกนั มีความ
เสมอตน้เสมอปลายและให้ความนบัถือซึ$ งกนัและกนั สิ$งเหล่านี� เป็นปัจจยัที$จาํเป็นในการทาํให้เกิด
บรรยากาศของการทาํงานร่วมกนัที$ดี เป็นบรรยากาศที$ทาํให้ทุกคนเขา้ร่วมแกปั้ญหาให้การรับฟัง  
ซึ$ งกนัและกนั มีความเปิดเผยต่อกนั 
 6. มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) หมายถึง การมีปทสัถานที$ดี
ของกลุ่มเป็นสิ$งสาํคญัต่อการทาํหนา้ที$ของกลุ่ม  ดงันั�นการปฏิบติักิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม จึงตอ้งมี
เกณฑ์เพื$อช่วยให้เกิดการประสานงานที$ในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จในบริบทขององคก์าร 
ก็เช่นกัน สมาชิกของทีมควรร่วมกันสร้างปทัสถานที$ เกี$ยวกับมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ 
(Normative Standard of Excellence)  ขึ�นมาเป็นเกณฑ์กลางเพื$อให้ทุกคนทุ่มเทขีดความสามารถ   
สูงสุดของตนในการทาํงานนั�น 
 7. การสนับสนุนและการยอมรับจากภายนอกทีมงาน(External Support and 
Recognition) หมายถึง การมอบหมายงานที$มีลกัษณะทา้ทายแก่ทีมงานจะสําเร็จไดย้าก ถา้หากขาด
การสนบัสนุนจากองค์การเอง กล่าวคือ ถา้จะมีเป้าหมายงานที$ดี มีสมาชิกทีมงานที$ยอดเยี$ยมและ   
ผูกพนัต่องานสูง แต่ยงัไม่อาจประกนัความสําเร็จได้ ถ้าหากขาดงบประมาณ อุปกรณ์เครื$องมือ    
ต่าง ๆ รวมทั�งสิ$งอื$นที$จาํเป็นต่อการทาํงานนั�น 
  ดงันั�น การให้การสนบัสนุนต่อทีมงานภายนอกทีมโดยเฉพาะจากผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององค์การ ด้วยการให้ทรัพยากรที$จ ําเป็นต่อการปฏิบัติงานก็ดี ด้วยการให้การยอบรับต่อ
ความสาํเร็จของทีมงาน และการใหร้างวลัตอบแทนต่อทีมงานโดยรวมแทนการให้เป็นรายบุคคลก็ดี   
ลว้นแต่ส่งผลดีสู่ความเป็นเลิศทั�งสิ�น 
 8. การมีผูน้าํที$ยึดหลกัการ (Principled Leadership) หมายถึง ผูน้าํทีมงานที$ดีควรทาํหนา้ที$
เป็นพี$เลี� ยง (Coach) ทีมงานสามารถพึ$งพาอาศยัซึ$ งกนัและกนั ในการทาํงาน ช่วยเหลือสมาชิกให้มี
ความผูกพนัต่อกันอย่างมีเอกภาพ ช่วยจูงใจสมาชิกทีมงานและช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที$ เกิดขึ� น      
จากการประสานงาน ผูน้าํทีมสามารถช่วยเพิ$มความรู้และทกัษะแก่ทีมงานไดด้ว้ยการเลี$ยงการใช้
ความสามารถเฉพาะเป็นรายบุคคล แต่เน้นความชาํนาญร่วมกันของทีมงานแทน ผูน้ําสามารถ     
ช่วยเพิ$มคุณภาพของผลงานด้วยการช่วยให้ทีมงานหาวิธีการใหม่ ๆ ที$ดีกว่าแทนวิธีการแบบเก่า     
ซึ$ งขาดความเหมาะสม ผูน้าํที$ดีจะตอ้งยดึมั$นและผกูพนัตนเองต่อเป้าหมายของทีมงานและให้อิสระ
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แก่สมาชิกไดใ้ชศ้กัยภาพสูงสุดของตนในทุกโอกาสที$อาํนวย ในทางกลบักนัผูน้าํเองก็สามารถทาํให้
ประสิทธิผลของทีมลดลงได้จากการแสดงความไม่พอใจที$เห็นผลงานไม่ถึงระดับที$ต้องการ       
ของทีมงาน 
 คาร์ (Carr. 1992 : 29 - 42) ไดก้ล่าววา่ ทีมงานที$ประสบความสําเร็จจะตอ้งมีคุณลกัษณะ  
8 ประการจะขาดลกัษณะใดลกัษณะหนึ$ งไม่ได ้หากขาดไปเพียงหนึ$ งลกัษณะก็อาจทาํให้ทีมเกิด
ปัญหาหรือสร้างความยุง่ยากให้กบัทีม หากขาดลกัษณะ 2 - 3 ประการ  ก็อาจก่อให้เกิดความลม้เหลว 
แม้ว่าสมาชิกจะมีทักษะหรือได้รับการจูงใจก็ตาม ลักษณะสําคัญและจําเป็นต่อความสําเร็จ         
ของทีมงานดงักล่าวพอสรุปเป็นหวัขอ้ไดด้งันี�  
 1. มีส่วนรับผดิชอบค่านิยมที$สนบัสนุนทีมงาน 
 2. มีเป้าประสงคที์$มีคุณค่าและมีความชดัเจน 
 3. สมาชิกแต่ละคนในทีมงานตอ้งการรวมทกัษะของสมาชิกอื$นๆเพื$อทาํงานให้สําเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 4. มีการผกูมดัตนเองกบัเป้าประสงคข์องทีมงานอยา่งแทจ้ริง 
 5. มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ สามารถวดัและประเมินได ้
 6. มีการป้อนขอ้มูลยอ้นกลบัไปยงัทีมโดยตรงอยา่งทนัท่วงทีขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นยาํ
และสามารถนาํมาใชง้านไดเ้พียงพอ และทนัต่อความตอ้งการของทีม 
 7. มีการใหร้างวลักบัทีมงาน ไม่ใช่ใหร้างวลักบัสมาชิกแต่ละคน 
 8. มีการรวมพลังของบุคคลและความสามารถของทีมให้เป็นหนึ$ งเดียว  โดยไม่มี         
การแบ่งแยก 
 วูด๊คอร์ค (Woodkock. 1994 : 4 - 5 ; อา้งถึงใน สมพงษ ์ ฝงูชน. 2549 : 16 - 20)  ไดก้ล่าววา่ 
ทีมงานประกอบดว้ย 
 1. ความสมดุลในบทบาท คือ มีการผสมผสานกนัในความแตกต่างของความสามารถ
ของแต่ละบุคคลโดยใชค้วามแตกต่างไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ที$แตกต่างกนั 
 2. เป้าหมายที$ชัดเจนและเห็นด้วยกบัเป้าหมาย โดยเต็มใจที$จะยอมรับและผูกพนักับ    
เป้าหมายนั�นอยา่งแทจ้ริง 
 3. การสื$อสารอยา่งเปิดเผย มีการเผชิญหนา้กนัอยา่งเปิดเผย และมีความไวว้างใจ ซึ$ งกนั
และกัน พูดกันอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจตนเองเป็นอย่างดีและเข้าใจผู ้อื$นภายในทีมด้วย               
เมื$อมีปัญหาเกิดขึ�น ตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการเผชิญหนา้ซึ$ งกนัและกนั 
 4. การสนับสนุนและจริงใจต่อกนัของสมาชิกในทีม ซึ$ งสมาชิกในทีม จะสนับสนุน       
ซึ$ งกนัและกนั คอยให้ความช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งจริงจงั เปิดโอกาสให้พูดถึงปัญหา
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 
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 5. ความร่วมมือและการขดัแยง้กนั เพื$อให้การทาํงานของทีมบรรลุวตัถุประสงคส์มาชิก
ในทีมตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน มีการใชป้ระโยชน์และประสานประโยชน์   ซึ$ งกนัและกนั 
การวางแผนในการดําเนินงาน ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมด้วย ความขัดแยง้ภายในทีมเป็นไป         
ในทางสร้างสรรค ์มากกวา่ทาํลาย 
 6. วิธีการปฏิบติังานที$คล่องตวั การทาํงานของทีม จะมีลกัษณะยืดหยุ่น การตดัสินใจ   
จะอาศยัขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงเป็นหลกั 
 7. ผูน้าํทีมที$เหมาะสมตามสถานการณ์และจะตอ้งเป็นผูฟั้งที$ดีดว้ย 
 8. การทบทวนบทบาทการทาํงานของทีมอยา่งสมํ$าเสมอ เพื$อแกไ้ขขอ้บกพร่องไดท้นัที
การทบทวนนี�อาจจะทาํในระหวา่งปฏิบติังาน หรือภายหลงังานเสร็จก็ได ้
 9. การพัฒนาบุคลากร มีแผนการในการพฒันาสมาชิกในทีม เพื$อจะได้นําความรู้     
ความสามารถมาใชใ้นการทาํงาน 
 10. สัมพนัธ์ภายในระหว่างทีมดี การทาํงานระหว่างกลุ่ม เป็นไปในบรรยากาศของ      
สัมพนัธภาพที$ดี ฟังความคิดเห็นและทาํความเข้าใจแนวคิดหรือปัญหาของผูอื้$น พร้อมที$จะให ้  
ความช่วยเหลือเมื$อจาํเป็น 
 11. การติดต่อสื$ อสารที$ ดี  ซึ$ งการติดต่อสื$ อสารที$ ดี  นับเป็นสิ$ งจําเป็นในทุกระดับ          
ขององค์กรทั�งภายในและภายนอกองค์กร โดยสมาชิกทุกคน จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะ   
และไดรั้บขอ้มูลในการติดต่อสื$อสารอยา่งเพียงพอ 
 สโคเปค และสมิธ (Skopec and Smith. 1997 : unpaged ; อา้งถึงใน บญัชร  แกว้ส่อง. 
2543 : 26) ไดก้ล่าววา่ คุณสมบติัของทีมที$มีประสิทธิผลจะประกอบดว้ย 
 1. มีความเป็นอนัหนึ$ งอนัเดียวกนั (Buy - in) คือ มีจุดมุ่งหมายและผูกพนัต่อเป้าหมาย
เดียวกนั 
 2. ใจกวา้งต่อความคิดเห็นที$ไม่ลงลอยกนั (Tolerance For Disagreement) 
 3. ความรู้สึกที$ดีและมีความสุขในการทาํงานร่วมกนั (Comfort) 
 4. การมีส่วนร่วมของหวัหนา้ทีม (Shared Leadership) เพื$อเป็นตวัแทนรับฟังความคิดเห็น
และนาํขอ้มูลข่าวสารต่อผูป้ฏิบติั 
 5. มีความหลากหลาย (Diversity) เนื$องจากความแตกต่างของสมาชิกในทุก ๆ ด้าน     
และจะตอ้งเคารพซึ$งกนัและกนั 
 6. มีการตรวจสอบอย่างจริงจงั (Reality Checks) เพื$อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ     
ที$เป็นเลิศ 
 7. มีความมุ่งมั$นไปในทิศทางที$สอดคลอ้งตอ้งกนั (Consensus - seeking) และร่วมกนั   
ตดัสินใจ 
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 สรุปได้ว่า ทีมงานที$มีประสิทธิภาพ เป็นทีมงานเพื$อแก้ปัญหาร่วมกนั ตอ้งสร้างความ
สมานฉันท์ในวตัถุประสงค์ร่วมกนั ให้เกียรติ มีความไวเ้นื�อเชื$อใจกนั ไวว้างใจกนัและยอมรับ     
ซึ$ งกนัและกนั จะเป็นการทาํงานแบบการมีส่วนร่วม มากกว่าที$ผูน้าํจะมีบทบาท แต่เพียงคนเดียว 
การมีส่วนร่วมที$ดี คือ การทาํงานเป็นทีมที$มีประสิทธิภาพขึ� นในองค์การ เมื$อมีทีมงานขึ�นแล้ว        
จะตอ้งมีการประยุกต์แนวทางการทาํงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ ผูน้าํจะตอ้งสร้างและรักษา  
ความเหนียวแน่นของทีม ร่วมกนัทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องทีมงาน 
 บทบาทหน้าที�ของทมีงานในโรงเรียน 
 บุคลากรทุกคนในทีมงานของโรงเรียน มีบทบาทหน้าที$และความรับผิดชอบที$แตกต่าง
กันไป ในการทํางานเป็นทีม นอกจากมีการแบ่งงาน และติดต่อประสานงานแล้วย ังต้อง                  
มีการกาํหนดหนา้ที$ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มให้ชดัเจน ซึ$ งเป้าหมายสําคญัประการหนึ$ ง
ของทีมงาน คือ การพร้อมใจกนัคิดหาวธีิการที$จะปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขนาดของกลุ่มที$ดีมกัจะมีสมาชิกตั�งแต่ 3 - 10 คน ทีมขนาดเล็กมกัจะเหนียวแน่นมากกว่า
กลุ่มที$มีขนาดใหญ่ เพราะกลุ่มขนาดใหญ่ติดต่อสื$อสารกนัไดล้าํบาก และเกิดกลุ่มขนาดเล็กซ้อน   
อยูภ่ายใน ซึ$ งโดยธรรมชาติตอ้งแข่งขนักนัส่งผลประโยชน์กนัทาํให้เกิดความเหนียวแน่นในกลุ่มใหญ่
ตกตํ$าไป ถา้เกินกวา่ 10 คน ถือวา่ใหญ่เกินพอ เมื$อรวมตวักนัแลว้สมาชิกตอ้งเลือกผูน้าํหรือหวัหนา้
ทีมและเลขานุการจากสมาชิกในทีม เพื$อทาํหน้าที$นัดหมาย วางแผนการทาํงานร่วมกันโดยมี       
เลขานุการเป็นผูบ้นัทึกเหตุการณ์สําคญัของการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง การประสานงาน   
ของทีมกล่าวคือ สมาชิกทุกคนของทีมงานจะมีการติดต่อสื$อสารกันแบบสองทางมีการติดต่อ
ประสานงานกบัหวัหนา้และสมาชิกตลอดเวลา ทีมจึงประกอบดว้ยหวัหนา้ทีม สมาชิก และเลขานุการ
แต่ละกลุ่ม มีรายละเอียดดงันี�  (สุนนัทา  เลาหนนัท.์ 2540 : 74 - 76)  
 1. หวัหนา้ทีม 
  1.1 คุณลกัษณะของหวัหนา้ทีม หรือทีมงานมีดงันี�  
   1.1.1 เป็นที$ยอมรับนบัถือของสมาชิกในกลุ่ม 
   1.1.2 เป็นคนเปิดเผย จริงใจ ซื$อสัตย ์และเป็นกนัเอง 
   1.1.3 ไม่ใชอิ้ทธิพลครอบงาํกลุ่ม เป็นประชาธิปไตยปราศจากเผด็จการทุกรูปแบบ  
   1.1.4 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานสูง 
   1.1.5 มีความสามารถดาํเนินการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   1.1.6 ไม่ผกูขาดความเป็นผูน้าํกลุ่มตลอดเวลา 
   1.1.7 พร้อมใหค้วามช่วยเหลือ 
   1.1.8 สามารถสื$อสารผลงานของทีมใหส้าธารณชนเขา้ใจได ้
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   1.1.9 วฒิุภาวะทางสังคม 
   1.1.10 มีแรงจูงใจ และแรงขบั ทางดา้นความสาํเร็จสูง 
  1.2 บทบาทและหนา้ที$สาํคญัของหวัหนา้ทีม 
   1.2.1 รับนโยบายจากองคก์าร 
   1.2.2 กาํหนดเป้าหมายและแนวทาง และขั�นตอนในการปฏิบติั 
   1.2.3 มอบหมายงานแก่สมาชิก 
   1.2.4 สร้างบรรยากาศดว้ยการจูงใจ เสริมแรง ใหก้าํลงัใจ 
   1.2.5 อาํนวยความสะดวก ใหค้วามช่วยเหลือ และแกปั้ญหาต่างๆ 
   1.2.6 ประเมินผลงาน และผูร่้วมงาน 
  นอกจากนี� ที$กล่าวมาข้างต้นมีผูเ้สนอแนะว่า ผูน้ ําควรมีคุณสมบัติกวา้ง ๆ อยู ่              
3 ประการ  มีความรู้อย่างถ่องแทใ้นการวางแผน การปฏิบติังานและติดตามผล มีเทคนิคการจูงใจ
และเสริมแรงมีเทคนิคในการเผชิญความขดัแยง้ไม่วา่เป็นเรื$องงานหรือเรื$องส่วนตวั 
 2. สมาชิกของทีมงาน 
  2.1 คุณลกัษณะของสมาชิกของทีมงาน 
  2.2 เป็นผูที้$รู้จกัฟัง รู้จกัพดูและแสดงความคิดเห็นที$เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
  2.3 เป็นผูที้$ยอมรับฟังและแสดงความคิดเห็นของเพื$อนสมาชิก 
  2.4 เคารพมติของกลุ่มและป้องกนัมิให้เบี$ยงเบนมติของกลุ่มออกไปเขา้กบัความคิดเห็น
ของตนเอง 

 2.5 เป็นผูเ้สียสละ อาสาช่วยทาํงานทุกดา้น 
  2.6 กลา้แสดงความคิดเห็น 
 3.   เลขานุการ 
  3.1 คุณลกัษณะของเลขานุการกลุ่ม 
   3.1.1 มีความสามารถเขียนหนงัสือไดดี้ 
   3.1.2 สมามารถจบัประเด็นการพดู การปรึกษาหารือของกลุ่มไดดี้ 
   3.1.3 สามารถสรุปผลการประชุมและทาํรายงานใหส้มาชิกไดท้ราบ 
   3.1.4 มีความรู้และประสบการณ์การเสนอรายงานอยา่งมีแบบแผน 
   3.1.5 สามารถเขียนแผนผงัของกราฟซาร์ตได ้
  3.2 บทบาทและหนา้ที$สาํคญัของเลขานุการ 
   3.2.1 รับคาํสั$งจากหวัหนา้หรือผูที้$เกี$ยวขอ้ง 
   3.2.2 ส่งข่าวสารที$รับมาไปยงับุคคลหรือหน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง 



 82

   3.2.3 ประสานงานระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและถ่ายทอดสิ$งที$ใตบ้งัคบับญัชา    
ใหน้ายไดรั้บรู้ 
   3.2.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ที$ดี แบบสร้างสรรคก์บัทุกคน  
 สรุปไดว้่า บทบาทหน้าที$ของทีมงานในโรงเรียน มีบทบาทหนา้ที$และความรับผิดชอบ            
ที$แตกต่างกนัไป ในการทาํงานเป็นทีม นอกจากมีการแบ่งงาน และติดต่อประสานงานแลว้ยงัตอ้งมี
การกาํหนดหนา้ที$ความรับผดิชอบของสมาชิกในกลุ่มใหช้ดัเจน กาํหนดเป้าหมายสําคญัของทีมงาน 
การพร้อมใจกนัคิดหาวธีิการที$จะปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
  
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ออสติน และบาลด์วิน (Austin and Baldwin. 1991 : 154-A)  ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบั        
การศึกษา ความร่วมมือของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั เนื$องจากพบวา่ การเปลี$ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
และการเพิ$มขึ�นของความรู้ต่าง ๆ ทาํให้อาจารยต์อ้งร่วมมือกนัทาํงานโดยเฉพาะบทบาททางดา้น  
การสอนและงานวิจยั ซึ$ งการร่วมมือกนัจะมีประสิทธิภาพไดน้ั�นตอ้งขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
ได้แก่ ลกัษณะของสมาชิก คือ มีการสื$อสารที$ดี การได้รับรู้ถึงความแตกต่างกนัในบทบาทและ
สามารถใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์ในกลุ่มไดใ้นเวลาที$แตกต่างกนั นอกจากนี� ยงัเกี$ยวขอ้ง
กับภูมิหลังประสบการณ์ทาํงานขนาดของทีม โครงสร้างของทีม การติดต่อสื$ อสารของทีม       
ความแตกต่างกันในสภาพของกลุ่ม ความยึดมั$นผูกพนัของกลุ่ม และระยะเวลาที$ ร่วมมือกัน           
ในการทาํงานของกลุ่ม 
 เลทวดู และคณะ (Leithwood and et al. 1994 : 77 - 98) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํ
การเปลี$ยนแปลงและความผูกพนัต่อการเปลี$ยนแปลงของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ในออนตาริโอ 
ประเทศแคนาดา พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสัมพนัธ์กบัความผูกพนั   
ต่อการเปลี$ยนแปลงของครู พฤติกรรมของผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อครูมีผลกระทบต่อการปรับปรุง   
คุณภาพของนกัเรียนดว้ย หากครูมีความผกูพนั มีความพึงพอใจการปฏิบติังานดีจะส่งผลกระทบต่อ
นกัเรียน 
 ฟิลล์ตนั (Felton. 1995 : unpaged) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
เชิงจดัการและภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูปของผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมธัยมศึกษา
กับความพึงพอใจในงานของครู ผลการศึกษาพบว่า  ภาวะผู ้นํา เชิงปฏิรูปของผู ้บริหารมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานของครูและผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาจะมีภาวะผูน้าํ       
เชิงปฏิรูปสูงกวา่ผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
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 แคทเชนบาช (Katzenbach. 1997 : 34 - 54) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัพฤติกรรมการทาํงาน      
เป็นทีมของผูบ้ริหารระดบัสูง พบว่า ทีมงานที$มีประสิทธิภาพซึ$ งวดัจากความสามารถที$จะบรรลุ
มาตรฐานที$ตั�งไวไ้ดมี้พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมคือผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและมีการแบ่งหนา้ที$
ความรับผดิชอบกนัอยา่งชดัเจนโดยมีเป้าหมายร่วมกนั 
 ฮอลล์ (Hall. 1999 : 53) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$อง การใช้เวลาในการวางแผนร่วมกนั  
เป็นทีมในโรงเรียนดีลาแวร์ ซึ$ งเป็นโรงเรียนปฏิรูปขนาดกลาง โดยมีการจดัทีมงานครูที$มีระเบียบ
วินัยต่างกันให้มาศึกษางานกบักลุ่มนักเรียนกลุ่มเดียวกนั พื�นที$เดียวกนัและตารางเวลาเดียวกัน      
จุดประสงค์ของการสร้างทีมงานก็คือ การสร้างกลุ่มสังคมเล็ก ๆ ซึ$ งครูจะไดพ้บกบัความตอ้งการ 
ทางด้านการศึกษาและความตอ้งการทางด้านพฒันาการของนกัเรียน ซึ$ งอาจจะรวมถึง การสร้าง
ความพึงพอใจร่วมกนั คณะกรรมการปฏิรูปโรงเรียนแนะนาํให้ใชเ้วลาวนัละ 7 คาบในการวางแผนงาน
ร่วมกันนั�นเป็นการสร้างกลุ่มที$ดีที$สุด การศึกษาครั� งนี� ต้องการทราบว่า ใช้เวลาวางแผนให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง หัวหน้าทีมมีอิทธิพลเหนือกระบวนการวางแผนหรือไม่การวางแผน
กระทบกระเทือนต่อทีมงานและนโยบายของโรงเรียนอยา่งไร จากการศึกษานี� สรุปได ้4 ประเด็น 
คือ โรงเรียนตอ้งประชุมปรึกษาหารืออย่างต่อเนื$องในเรื$องของการกาํหนดมาตรฐานของโรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนตอ้งวางแผนร่วมกนัอยา่งต่อเนื$อง เช่น เป็นเรื$องปัจจุบนัและตอ้งดาํเนินการ
ต่อไปเรื$อย ๆ ครูใหญ่ตอ้งเสนอการพฒันาอย่างมืออาชีพ โดยผ่านการทาํงานเป็นทีมและในการ
ประชุมคณะครู ตอ้งใชกิ้จกรรมแบบทีมงานเพื$อเพิ$มจิตสาํนึกในการทาํหนา้ที$ของคณะครู 
 ริชาร์ด (Richard. 1997 : unpaged ; อา้งถึงใน ชรินา แกว้สีขาว. 2547 : 54) ไดศึ้กษาวิจยั
เกี$ยวกบัสภาพในปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของวฒันธรรมการทาํงานไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในหน่วยงาน 
หรือองค์กรหลาย ๆ อย่าง ทีมงานมีส่วนช่วยและมีส่วนรับผิดชอบในการจดัการและการทาํงาน      
สิ$ งสําคญัในการสร้างความสําเร็จของทีมงาน คือ การคดัเลือกบุคคลเข้าร่วมทีมงาน การฝึกฝน     
ทีมงานใหป้ระสบความสาํเร็จและการใหร้างวลัแก่การปฏิบติังานแก่ทีมงาน 
 ฮอส์แมน และโกลด์ริง (Hausman and Goldring.2001: unpaged ; citing  Marley. 
2003 : 215) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$ องระดับภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามทศันะของ
ครูระดบัประถมศึกษาในสหรัฐอเมริกา กลุ่มตวัอย่างเป็นครูที$มีความผูกพนักบัโรงเรียน 231 คน 
และครูที$ไม่มีความผูกพนักับโรงเรียน 186 คน เก็บข้อมูลจากการสํารวจแล้วนาํมาวิเคราะห์
ด้วยสมการถดถอย ผลการวิจัยพบว่า ครูที$มีความผูกพนักับโรงเรียนเห็นว่าผูบ้ริหารโรงเรียน       
เป็นบุคคลสําคญัของโรงเรียนที$ทาํให้การดาํเนินงานในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทาํให้มีการจดัการเรียนการสอนได้ดี และเห็นว่าผูบ้ริหารที$มีภาวะผูน้าํในโรงเรียนควรนาํ
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารโรงเรียน 
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 แบลส และแบลส (Blasé and Blase. 2002 : 67) ได้ศึกษาวิจยัเกี$ยวกบัการวิจยั              
เชิงคุณภาพ เรื$ องการขาดภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนในการปฏิบติัหน้าที$จากทศันะของครู        
ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งครู จาํนวน 50 คน ในสหรัฐอเมริกา ที$มีปัญหาถูกผูบ้ริหารโรงเรียน
ละเลยไม่เอาใจใส่ ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารที$ขาดภาวะผูน้ํามีความบกพร่อง คือ ละเลยต่อ          
การเอาใจใส่ครูทั�งทางด้านร่างกายอารมณ์ และจิตใจ เช่น ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์    
การสอน ขาดความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานและอื$น ๆ ผลจากการวิจยันี�ทาํให้มีการวางแผนเพื$อหาทาง
แกปั้ญหาที$อาจจะเกิดลกัษณะเช่นนี� อีกในโรงเรียนอื$น 
 โมกดัดาม และแคมบิช (Moghaddam and Kambiz. 2006 : unpaged) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบั
องค์การขนาดใหญ่ที$มีการจดัการด้านภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง วตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ     
การตดัสินภาวะทางจิตใจของผูน้าํมีการเปลี$ยนแปลง โดยการใชแ้บบจาํลองพฤติกรรมและอาํนาจ
ของผูน้าํแต่ละคนในองค์การ เพื$อศึกษาผลของพฤติกรรมภาวะความเป็นผูน้าํและอาํนาจ โดยนกัวิจยั
ได้พฒันาและสํารวจไปยงักลุ่มเป้าหมาย 120 คน ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมส่งผลกระทบ 
ดา้นพฤติกรรมและอาํนาจบนพื�นฐานของความเปลี$ยนแปลงอยูใ่นระดบัมาก 

 งานวจัิยในประเทศ 
 ประทุมวดี หงส์ประชา (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเกี$ยวกบั เรื$ ององค์ประกอบ      
ของการทาํงานเป็นทีมที$ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา     
เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการทํางานเป็นทีมโดยภาพรวมและ                  
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดบัมาก ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื$อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน กบัดา้นความสามารถ
ในการปรับเปลี$ยนและพฒันาโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียน
ใหมี้ผลสัมฤทธิ{ ทางการเรียนสูง และดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก 
อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนกระบวนการของทีม ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .01 
 ศุภกิจ  สานุสัตย ์(2546 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง      
ของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที$การศึกษาจังหวดัขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู ้สอนในโรงเรียน      
ประถมศึกษา จาํนวน 373 คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั�น เครื$องมือที$ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์   
ขอ้มูล โดยหาค่าความถี$ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี$ย ส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ{ สหสัมพนัธ์ 
พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน โดยภาพรวม
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และรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า         
ครูผูส้อนมีประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูผูส้อนมีประสบการณ์การต่างกนั มีความคิดเห็น  
ต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 เมื$อจาํแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียน
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นไม่ต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน โดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ครูผูส้อน
ที$ มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .01                
เมื$อจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูผูส้อนที$อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกนัมีความคิดเห็น     
ไม่แตกต่างกนั  ผลการการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร    
โรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม     
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .01 

ธีระ หมื$นศรี (2546 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเกี$ยวกับการสร้างทีมงานของโรงเรียน   
มธัยมศึกษาสหวิทยาเขตสามมุก - บางปลาสร้อย เขตพื�นที$การศึกษาชลบุรีเขต 1  ผลการวิจยัพบวา่ 
การสร้างทีมงานของโรงเรียนมธัยมศึกษา สหวิทยาเขตสามมุก - บางปลาสร้อย เขตพื�นที$การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  อยู่ในระดับมาก และการศึกษาบุคลากรหลักกับครูผูส้อน ด้านบทบาทที$สมดุล       
แตกต่างกนั ส่วนดา้นอื$นไม่แตกต่างกนั และศึกษาระหวา่งโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
แตกต่างกนั โดยโรงเรียนขนาดกลางมีการสร้างทีมงานมากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ 

สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี$ยวกับเรื$ องการสร้างทีมงาน         
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรสามญัศึกษา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามการรับรู้
ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมื$อพิจารณาโดยรวม       
และรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื$อจาํแนกตามขนาดโรงเรียน ปรากฏว่า แตกต่างกนั ยกเวน้     
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มนั�น ไม่แตกต่างกัน 
 คาํนึง  ผุดผอ่ง (2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
การเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน ในเขตพื�นที$พ ัฒนาชายฝั$งทะเลตะวนัออก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง              
ที$เป็นครูปฏิบัติหน้าที$ เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน       
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ในเขตพื�นที$พฒันาชายฝั$งทะเลตะวนัออก จาํนวน 248 คน      
ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู ้นําการเปลี$ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน           
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ในเขตพื�นที$พฒันาชายฝั$งทะเลตะวนัออก โดยภาพรวมและ   
รายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน        
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คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ในเขตพื�นที$พฒันาชายฝั$งทะเลตะวนัออก โดยภาพรวมและ      
รายด้าน อยู่ในระดับมาก  ผลการการวิจยัภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารกับองค์การ       
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ในเขตพื�นที$พฒันา
ชายฝั$งทะเลตะวนัออกโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ     
ที$ระดบั 0.01  
 ฐิติพงศ์ คล ้ายใยทอง (2547: บทคดัย่อ)ได้ศึกษาวิจยัเกี$ยวกับพฤติกรรมภาวะผูน้ํา     
การเปลี$ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที$การศึกษาสระบุรี เขต 1            
ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผู ้นําการเปลี$ยนแปลงในภาพรวม              
อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริหารมีระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํในดา้นการจูงใจเชิงดลใจสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ การเป็นแบบอย่างและการกระตุ้นการใช้ปัญญา ส่วนพฤติกรรมภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร          
ที$มีต ํ$าสุดคือ การมุ่งความสําคญัเป็นรายคน  2. ครู อาจารย์และผูบ้ริหารสถานศึกษาสํานักงาน       
เขตพื�นที$การศึกษาสระบุรี เขต 1  มีความคิดเห็นต่อระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของ      
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05 แต่เมื$อจาํแนกตามสถานภาพ 
ด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานประเภทของสถานศึกษา ทาํเลที$ตั� ง          
ของสถานศึกษา ครู อาจารย ์และผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 พรชยั  คาํรพ (2547 : บทคดัย่อ)ได้ศึกษาวิจยัเกี$ยวกบัลกัษณะการทาํงานเป็นทีมที$มี      
ประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน         
เขตพื�นที$การศึกษาตราด มีจุดประสงค์ เพื$อศึกษาและเปรียบเทียบลกัษณะการทาํงานเป็นทีมที$มี   
ประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงาน         
เขตพื�นที$การศึกษาตราด จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน วุฒิการศึกษา  และ
ขนาดโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที$    
การศึกษาตราด จาํนวน 230 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโรงเรียน
มธัยมศึกษาที$มีต่อลกัษณะการทาํงานเป็นทีมที$มีประสิทธิภาพ  โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก                 
2) เปรียบเทียบลกัษะการทาํงานเป็นทีมที$มีประสิทธิภาพ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู     
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา จาํแนกตาม ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05 และจาํแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา่ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ธวชัชยั  หอมยามเยน็ (2548 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที$การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษา
พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงอยูใ่นระดบัมาก เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้น
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พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงตามระดับความคิดเห็นของผูบ้ริหาร     
สถานศึกษาและครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี�  ดา้นการคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลด้านการใช้อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจและด้านการกระตุน้  
ทางปัญญา ตามลําดับส่วนด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะผูบ้ริหารรับฟัง      
เรื$องราวและความคิดเห็นของผูร่้วมงานดว้ยความสนใจและตั�งใจจริง อยูใ่นระดบัมากที$สุด 
 วนิดา  ภูภกัดี (2548 : 45) ได้ศึกษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$ องความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู       
ที$มีต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัเขตพื�นที$การศึกษาร้อยเอ็ด 
จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื$อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ          
ดา้นความไวเ้นื�อเชื$อใจ และดา้นการสื$อสารแบบเปิด อยู่ในระดบัปานกลาง 4 ดา้น คือ ดา้นการมี
มนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน และดา้นความเป็นอนัหนึ$ง
อนัเดียวกนัของเป้าหมายตามลาํดบัการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีม เมื$อพิจารณารายดา้น พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05 
เกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั 
 ทรงวฒิุ  ทาระสา (2549 : 62) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$องการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที$การศึกษาขอนแก่น เขต 5       
โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นที$มีค่าเฉลี$ยมากที$สุดคือ การมี   
เป้าหมายเดียวกนัรองลงมา คือ การมีส่วนร่วม และการสื$อสารอย่างเปิดเผย ตามลาํดบั ส่วนดา้น      
ที$มีค่าเฉลี$ยนอ้ยที$สุดคือ การมีปฏิสัมพนัธ์ 
 รัชนีกร  สมทรัพย ์(2550 : 75) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$องการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
และครูในโรงเรียนที$ได้รับรางว ัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2547 - 2548 ในเขต
กรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนที$ได้รับ
รางวลัพระราชทานประจาํปีการศึกษา 2547 - 2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับ         
การทาํงานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก เมื$อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน    
ดา้นการติดต่อสื$อสารภายในกลุ่มดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 
ดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการมีประโยชน์ร่วมกนั มีระดบัการทาํงานเป็นทีมอยู่ในระดบัมาก   
ทุกดา้น และเมื$อเปรียบเทียบระดบัการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนที$ไดรั้บรางวลั
พระราชทาน ประจาํปีการศึกษา 2547 - 2548  ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตามประเภท
ของโรงเรียน พบว่า มีระดับการทาํงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน 
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 สุวฒัน์  อินทวงศ์ (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีม ตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
สํานักงานเขตพื�นที$การศึกษาหนองคาย มีจุดประสงค์ เพื$อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู ้นํา          
การเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาและศึกษาเพื$อเปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีม  
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อน  จาํแนกตามประสบการณ์และ     
ขนาดโรงเรียน  พร้อมกบัศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงกบัการทาํงาน    
เป็นทีมตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที$การศึกษาหนองคาย จาํนวน 313 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้าํการ
เปลี$ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจําแนกตามประสบการณ์ ขนาดโรงเรียน                 
อยู่ในระดบัมาก 2) การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาจาํแนกตามประสบการณ์ 
ขนาดโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก  3) ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อนโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับ    
ค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .01 
 อภิชาติ  ไตรธิเลน (2550 : 203) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$อง สภาพการทาํงานเป็นทีม     
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที$การศึกษาสกลนคร 
เขต 1  พบวา่ สภาพการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดั
สํานกังานเขตพื�นที$การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื$อพิจารณาเป็นรายด้าน    
พบวา่ ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงคข์องทีม ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศของทีม ดา้นการมีส่วนร่วม
ด้านการสื$ อสารแบบเปิด ด้านการสร้างความไวว้างใจและการยอมรับนับถือ ด้านการกาํหนด        
บทบาทหน้าที$  ด้านภาวะผู ้นํา  ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  ด้านการประเมินตนเอง ทุกด้าน                
อยูใ่นระดบัมาก  
 รุ่งฤดี  อปัมาตย ์(2551 : บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ    
การเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัอุดรธานี หนองคาย
และหนองบวัลาํภู ตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีจุดประสงค์ เพื$อศึกษา  
และเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารและการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชน   
ในจงัหวดัอุดรธานี หนองคายและหนองบวัลาํภู  และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ         
การเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัการสร้างทีมงาน กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียนเอกชน  จาํนวน 232 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร
ตามความคิดเห็นของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม
ทั�งโดยภาพรวมและรายดา้น 2) การสร้างทีมงานในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม    
3) ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการสร้างทีมงานในโรงเรียน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01และส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูงมีบางส่วน
เท่านั�นที$มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 นนัธิดา  บวัสาย (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$อง ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
ของผูบ้ริหารโรงเรียนที$ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที$         
การศึกษานครพนมเขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลี$ย
จากสูงสุดลงมาคือ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือภาวะผูน้าํเชิงบารมี ด้านการกระตุน้  
ทางปัญญา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประสิทธิผล
การทาํงานของผูบ้ริหาร โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดนเรียงลาํดบัค่าเฉลี$ยสูงสุดลงมา 
คือ ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก ดา้นความสามารถในการปรับเปลี$ยน
และพฒันาโรงเรียน ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 โดยสรุปภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 จนัธิดา  ผ่านผ่อง (2553 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$อง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงกบัประสิทธิผลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที$การศึกษาร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื�นที$การศึกษาร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง         
ค่าเฉลี$ยสูงสุดลงมาคือ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หรือภาวะผูน้าเชิงบารมี ดา้นการกระตุน้
ทางปัญญา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประสิทธิผล
การทาํงานของผูบ้ริหาร โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี$ยสูงสุดลงมา 
คือ ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก ดา้นความสามารถในการปรับเปลี$ยน
และพฒันาโรงเรียน ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา ภายในโรงเรียน ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที$ระดับ 0.01 โดยสรุป ภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงของ            
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบ้ริหาร     
สถานศึกษา ดงันั�น ผูบ้ริหารการศึกษาและผูมี้ส่วนเกี$ยวขอ้ง จึงควรนาํผลการวิจยัครั� งนี� ไปใช้เป็น
สารสนเทศในการพฒันาภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื$อประโยชน์          
ในการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ$งขึ�น 
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 ณัทลาวลัย ์ สารสุข (2553 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$อง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที$    
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที$การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามการรับรู้ของครูปฏิบติัการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก        
เมื$อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นความสามารถพิเศษอยู่ในระดับปานกลาง           
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ    
การเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที$ .01 
 ธนิต  ทองอาจ (2553 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัเรื$อง ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
ของผูบ้ริหารที$ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที$การศึกษามุกดาหาร 
ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที$       
การศึกษามุกดาหาร อยูใ่นระดบัมาก ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของข้าราชการครู จาํแนกตามสภาพการทาํงานที$มีต่อภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลง      
ของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ    
ขา้ราชการครู จาํแนกตามสภาพการทางานที$มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 การเปรียบเทียบความคิดเห็น ของขา้ราชการครู จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางานที$มีต่อภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง ของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกนั การเปรียบเทียบความคิดเห็น ของขา้ราชการครู จาํแนกตามประสบการณ์  
ในการทาํงานที$มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั 
.01  องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก   องค์ประกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน      
ที$สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .01 มี 3 ดา้น 
คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาของผูบ้ริหาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ{ การพยากรณ์เท่ากับ .592 
สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 35.00 ด้านการคาํนึงถึง          
เอกบุคคลของผูบ้ริหารโดยมีค่าสัมประสิทธิ{ การพยากรณ์เท่ากบั .629 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลของโรงเรียนไดร้้อยละ 39.60 และดา้นการสร้างบารมีของผูบ้ริหาร มีค่าสัมประสิทธิ{
การพยากรณ์เท่ากบั .648 สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนไดร้้อยละ 41.90 
คุณลกัษณะภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที$การศึกษา
มุกดาหาร ที$ควรไดรั้บการพฒันา คือ ดา้นการสร้างบารมี ดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา และดา้น
การคํานึงถึงเอกบุคคล เพราะสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน ส่วนประสิทธิผล           
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ของโรงเรียนที$ควรได้รับการพฒันา คือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที$มีผลสัมฤทธิ{        
ทางการเรียนสูงดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก และดา้นความสามารถ
ในการปรับเปลี$ยนและพฒันาโรงเรียน 
 ประพนัธ์  คาํสามารถ (2553 : 100) ได้ศึกษาวิจยัเกี$ยวกับเรื$ อง การศึกษาการทาํงาน      
เป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที$การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1           
ผลการวิจยัพบวา่  มีการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการกาํหนดวตัถุประสงค์ที$ชัดเจนและสอดคล้องกับ      
เป้าหมาย ดา้นขั�นตอนการทาํงานที$ถูกตอ้งเหมาะสม ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดาํเนินงาน 
ด้านสมาชิกมีส่วนร่วมและมีโอกาสเป็นผูน้ํา ด้านการติดต่อสื$อสารอย่างเปิดเผย และด้านการ
สนบัสนุนและไวว้างใจกนั 
 เรียมใจ  คูณสมบติั (2554 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
ของผูบ้ริหารที$ส่งผลต่อวฒันธรรมองค์การที$พึง ประสงค์ของสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง     
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัภาวะผูน้าํ
การเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร และระดับวฒันธรรมองค์การที$พึงประสงค์ของสถานศึกษา             
อยู่ในระดบัมาก ทั�งภาพรวมและรายดา้นโดยความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการ เปลี$ยนแปลง    
ของผูบ้ริหารกบัวฒันธรรมองค์การที$พึงประสงค์ของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .01 ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร       
ที$ส่งผลต่อวฒันธรรมองค์การที$พึงประสงค์ของสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง สังกดัสํานกังาน    
เขตพื�นที$การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ไดแ้ก่ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล     
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี ด้านสร้างแรงบนัดาลใจ และด้านการ
กระตุน้การใชปั้ญญา  โดยสามารถทาํนายการเป็นวฒันธรรมองคก์ารที$พึงประสงคข์องสถานศึกษา
ไดร้้อยละ 79.00 
 พิมพพ์ฑัรา  เมืองอินทร์ (2555 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที$การศึกษา    
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  อาํเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย  การวิจยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงค์เพื$อ ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงาน     
เขตพื�นที$การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู ้สอนในโรงเรียน           
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที$ปฏิบติัหนา้ที$ในปีการศึกษา 2554 
จาํนวน 205 คน ผลการวิจยั พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม   
4 ดา้น มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวม 4 ดา้นอยู่ในระดบัมาก 
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และสมมติฐานของการวิจยัไดรั้บการยอมรับ กล่าวคือความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ .01  
 จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที$เกี$ยวขอ้งกบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน สามารถประเมินไดว้า่ ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
จะส่งผลต่อการทํางานของสมาชิกในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก โดยขึ� นอยู่กับสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมและบุคลากรใน
หน่วยงาน  การปฏิบติังานที$บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายนั�น ต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจทั�ง
ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันั�นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาและเลือกมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการทาํ
วิจยั ในครั� งนี�  เพื$อนําผลการวิจยัในครั� งนี� ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพฒันาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพต่อไป 
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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 การวิจยัเรื� องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม     
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  
มีขั/นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี/  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  ครูผูส้อนในสังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 รวมทั/งหมด จาํนวน 1,027 คน (สํานกังานเขตพื/นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด. ออนไลน์. 2556) 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผูส้อนในสังกัดสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด          
ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 280 คน ซึ� งคดัเลือกโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั/นโดยใช้ขนาดของสถานศึกษา
เป็นเกณฑใ์นการสุ่ม มีขั/นตอนดงันี/  
 1. กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซี#    
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 607 - 610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 280 คน  
 2. สุ่มอยา่งง่ายตามขนาดของสถานศึกษาไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จาํนวน 20 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 88 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน 172 คน  
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ตาราง  2  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2556 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 

จาํนวนสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดเล็ก 30 73 20 

ขนาดกลาง 43 323 88 

ขนาดใหญ่ 36 631 172 

รวม 109 1,027 280 

 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั/ งนี/  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น    

3 ตอน ดงันี/  

 ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี�ยวกบัสถานภาพ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และ

ขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที�  2  แบบสอบถามภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของของลิเคอร์ท (Likert. 1976 : 247) โดยใหค้ะแนนแต่ละขอ้ ดงันี/   

 5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 ตอนที�  3  แบบสอบถามการทาํงานเป็นทีม ลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั ของของลิเคอร์ท (Likert. 1976 : 247) โดยใหค้ะแนนแต่ละขอ้ ดงันี/   

 5 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 4 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
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การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ในการวจิยัครั/ งนี/ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทั/งสิ/น จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที� 1  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไป   

ของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที� 2  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และตอนที� 3  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน    

ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งมีขั/นตอนในการสร้างเครื�องมือ 
ดงันี/  

 1. ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั/งแบบสอบถาม เพื�อเป็นแนวทาง    

ในการสร้างแบบสอบถาม  
 2. เลือกเทคนิคที�ใช้ในการวดั ในที�นี/  คือ เทคนิคการวดัเจตคติของ ลิเคิร์ท ที�มีระดับ      

นํ/าหนกัของคะแนน 5 ระดบั จากมากที�สุดจนถึงนอ้ยที�สุด ดงันี/  

  ระดบั 5 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

  ระดบั 4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ระดบั 1 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด  

 3. สร้างขอ้ความหรือขอ้คาํถามให้ครอบคลุมตวัแปรภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 5 ดา้น
และการทาํงานเป็นทีม 5 ดา้น ไดข้อ้คาํถามจาํนวน 66 ขอ้ แลว้จากนั/นนาํไปให้อาจารยที์�ปรึกษา

พิจารณาแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ/น 

 4. นาํขอ้คาํถามที�สร้างขึ/นนาํไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน  5 ท่าน ทาํการตรวจสอบ 

ให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื�อให้ได้ขอ้ความหรือคาํถามที�ดี ปรับปรุงแก้ไขขอ้ความ  

หรือขอ้คาํถามตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นเนื/อหาเสนอแนะ ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกตอ้ง
ของภาษาที�ใช้ แลว้นาํขอ้ความหรือขอ้คาํถามทั/งหมดไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื/อหา (Content 

Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of         

Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 64 - 65) ไดด้ชันีความสอดคลอ้ง          
ของขอ้คาํถามอยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 

 5. นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการตรวจแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มครูผูส้อน
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 ที�ไม่ใช่  

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  
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 6. นาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้โดยใช้ค่าสัมประสิทธิf      
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนน    
รายขอ้กบัคะแนนรวมทั1งฉบบั  ไดค้่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.31 - 0.84 
   7. วิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 - 204 ; อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545 : 99) ไดค้่าความเชื#อมั#นของแบบสอบถามทั1งฉบบัเท่ากบั 0.96 
 8. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบความเชื�อมั�นแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที�กาํหนด
เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยั  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั/นตอนดงัต่อไปนี/  
 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนงัสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 3. กําหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวม       
แบบสอบถามดว้ยตนเองโดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนในครั/ งแรก จาํนวน 200 ฉบบั หรือเท่ากบั
ร้อยละ 71.43 ของผูต้อบแบบสอบถามทั/งหมด หลงัจากนั/น ผูว้ิจยัได้ทาํการแจกแบบสอบถาม     
เพิ�มเติมในสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มเป้าหมายจนกระทั�งไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนทั/งหมด 280 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วจึงนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ขอ้มูลของแบบสอบถาม      
ทั/งหมด เพื�อทาํการวเิคราะห์ผลต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที�ไดรั้บกลบัคืนจากผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกฉบบั 
 2. ทาํการลงรหสัขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ และหาค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
 3. วิเคราะห์ขอ้มูล ตอนที� 1 เกี�ยวกบัสถานภาพ ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานและ
ขนาดของสถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละและนําเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง 
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 4. วิเคราะห์ข้อมูล ตอนที�  2 ภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา       
สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยการหา   
ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และนาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมาย
เป็นช่วงคะแนน ดงันี/  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 103)  
  ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดับ

มากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย  1.51 -2.50 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย  1.00 -1.50 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดับ

นอ้ยที�สุด 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูล ตอนที� 3 ซึ� งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยวิธีการหาค่าเฉลี�ย ( X ) 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการทาํงานเป็นทีม ทั/งโดยรวมและรายดา้น แลว้นาํค่าเฉลี�ย
ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปลความหมายซึ�งเป็นช่วงคะแนน  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 100) 
ดงันี/  
  ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย  1.51 -2.50 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย  1.00 -1.50 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีมตามการรับรู้
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม 
ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 7. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีมตามการรับรู้
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม 
ขนาดสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่าง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั .05  ผูว้ิจยัจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการ   
ตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 8. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม     
ตามการรับรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยวิธีหา    



 

 

98

ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s  Product  Moment Correlation Coefficient) 
โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2543 : 144) ดงันี/  
  ค่า r อยูใ่นช่วง  0.01 - 0.20 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ�า 
  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.21 - 0.40 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�า 
  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.41 - 0.60 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.61 - 0.80 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.81 - 1.00 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื,นฐาน 
 1. ร้อยละ (%) 
 2. ค่าเฉลี�ย ( X ) 
 3. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s Product  Moment Correlation 
Coefficient) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of item Objective 
Congruence : IOC) 
 2. ค่าอาํนาจจาํแนกโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม   

 3. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟา (α- Coefficient)    
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยของความแตกต่างของค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง       
2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที  (t-test) 
 2. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)ระหวา่งขนาดสถานศึกษา 
เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 3. ทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงาน
เป็นทีม โดยหาค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน     



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรื� อง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม      
ตามความคิดของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด     
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี-  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครั- งนี-  เพื�อให้เกิดความเขา้ตรงกนัในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยั   
จึงไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี-  
 X tot  แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 X1 แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม   
 X2 แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
 X3 แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
 X4 แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 

 X5 แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
 Y tot แทน คุณลกัษณะการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 Y1 แทน การทาํงานเป็นทีมดา้นการติดต่อสื$อสาร 
 Y2 แทน การทาํงานเป็นทีมดา้นการร่วมมือ 

 Y3 แทน การทาํงานเป็นทีมดา้นการประสานงาน 
 Y4 แทน การทาํงานเป็นทีมดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์
 Y5 แทน การทาํงานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื$อง 

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  

 X  แทน ค่าเฉลี�ย 
 S.D. แทน  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบที 
 p  แทน ความเป็นไปไดที้�จะมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
              F แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงค่าเอฟ  
             df แทน องศาแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
              SS แทน ผลรวมคะแนนเบี�ยงเบนยกกาํลงัสอง (Sum of Square) 
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              MS  แทน ค่าเฉลี�ยคะแนนเบี�ยงเบนยกกาํลงัสอง (Mean of Square) 

 *  แทน นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 ** แทน นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

  

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงกับการทาํงาน      

เป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษา      

ประถมศึกษาตราด  การวจิยัแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี-  

 ตอนที�  1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์     

ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที�   2   ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูผู ้สอนเกี� ยวกับภาวะผู ้นํา              

การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัระดบัการทาํงานเป็นทีม  

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 ตอนที�  4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและการทาํงานเป็นทีมของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน           

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์        

การทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที�  5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงและการ

ทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตาราง  3  จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานและ     
ขนาดของสถานศึกษา 

 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
1.  ประสบการณ์ในการทาํงาน   

1.1 ประสบการณ์นอ้ย 154 55.00 
1.2 ประสบการณ์มาก 126 45.00 

รวม 280 100.00 
2.  ขนาดของสถานศึกษา   

2.1 ขนาดเล็ก 28 10.00 
2.2 ขนาดกลาง 80 28.60 
2.3 ขนาดใหญ่ 172 61.40 

รวม 280 100.00 

 
 จากตาราง 3  แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 55.00 เป็นผูมี้ประสบการณ์น้อย     
นอกนั-นที�เหลือ เป็นผูที้�มีประสบการณ์มาก โดยอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่มากที�สุด เท่ากบั     
ร้อยละ 61.40 รองลงมาไดแ้ก่ สถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 28.60 และร้อยละ 
10.00 ตามลาํดบั 
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 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง สอบถามเกี�ยวกบัการรับรู้
พฤติกรรมของผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น ดงัตาราง 4 - 9 
 

ตาราง  4   ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน
เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้น  

 

ดา้น 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

n = 280 

X  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. การเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม   4.29 0.41 มาก 
2. การกระตุน้ทางปัญญา 4.27 0.37 มาก 
3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 4.42 0.38 มาก 
4. การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 4.32 0.37 มาก 
5. การสร้างแรงบนัดาลใจ 4.37 0.46 มาก 

 รวม 4.33 0.33 มาก 

 
 จากตาราง 4 แสดงว่า  ความคิดเห็นของครูเกี�ยวกับภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของ           
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 4.33)  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 

3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( X = 4.42)  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ   

( X  = 4.37) และดา้นการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ( X  = 4.32)  
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ตาราง  5  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน  
เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  ดา้นการเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม ( X1 ) 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ดา้นการเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม 

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรม และจริยธรรม 4.34 0.52 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดี สง่างาม 4.13 0.58 มาก 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที�น่านบัถือ น่ายกยอ่ง 4.39 0.54 มาก 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน 4.39 0.58 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสียสละประโยชน์ส่วนตน     

เพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวม 4.53 0.54 มากที�สุด 
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ได ้ 4.04 0.79 มาก 
7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชค้าํพดูกบัผูร่้วมงาน           

อยา่งสร้างสรรค ์ 4.19 0.85 มาก 
 รวม 4.29 0.41 มาก 

  
 จากตาราง 5 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด   ดา้นการเป็นแบบอยา่ง
ที�เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.29)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวม ( X = 4.53) อยู่ในระดับมากที�สุด              
ส่วนประเด็นขอ้อื�น ๆ อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที�น่านับถือ น่ายกย่อง ( X = 4.39) ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติั      

ตามกฎระเบียบของโรงเรียน ( X = 4.39) และผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรม และจริยธรรม   

( X = 4.34)  
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ตาราง  6  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน  
เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ( X2 ) 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั      

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานใชค้วามคิด

สร้างสรรค ์/ สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ 4.46 0.50 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจใหผู้ร่้วมงานคิดวธีิการใหม่ ๆ 

ในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 4.33 0.47 มาก 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานเปลี�ยนมุมมอง

ของปัญหาและมีการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 4.25 0.50 มาก 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วม  

ในการตดัสินใจเพื�อแกไ้ขปัญหา 4.18 0.53 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดง 

ความคิดเห็นในการทาํงานอยา่งเตม็ที� 4.19 0.57 มาก 
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานใชห้ลกัการ       

เหตุผลในการตดัสินใจมากกวา่ความรู้สึกตนเอง 4.21 0.64 มาก 
7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชว้ธีิการตั-งคาํถามกบัผูร่้วมงาน           

เพื�อนาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น 4.28 0.67 มาก 
 รวม 4.27 0.37 มาก 

  
  จากตาราง 6 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  ดา้นการกระตุน้
ทางปัญญา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.27)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  
ซึ� งเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให ้       
ผูร่้วมงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ( X = 4.46)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจ         
ให้ผูร่้วมงานคิดวิธีการใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ( X = 4.33)  และผูบ้ริหารสถานศึกษา   
ใชว้ธีิการตั-งคาํถามกบัผูร่้วมงานเพื�อนาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น ( X = 4.28) 
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ตาราง  7  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน   
เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ( X3 ) 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั     

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเป้าหมายในการทาํงานที�ชดัเจน 4.41 0.52 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวสิัยทศัน์ในการทาํงาน 4.53 0.50 มากที�สุด 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีจริยธรรมในการทาํงาน      

โดยหลีกเลี�ยงการใชอ้าํนาจเพื�อประโยชน์ส่วนตน 4.29 0.59 มาก 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระทาํตนเพื�อให้เกิดประโยชน์

แก่ส่วนรวม 4.32 0.61 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งที�ดีของครูผูส้อน

ในเรื�องค่านิยม 4.57 0.51 มากที�สุด 
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ�ง   

อนัเดียวกนัเพื�อบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ 4.44 0.63 มาก 
7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหอิ้สระในการตดัสินใจ         

แก่ผูร่้วมงานมากกวา่ยดึกฎระเบียบ 4.37 0.65 มาก 
 รวม 4.42 0.38 มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด   ดา้นการมีอิทธิพล 
อย่างมีอุดมการณ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.42)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นแบบอยา่งที�ดีของครูผูส้อนในเรื�องค่านิยม ( X  = 4.57) และผูบ้ริหารสถานศึกษา    
มีวสิัยทศัน์ในการทาํงาน ( X  = 4.53) อยูใ่นระดบัมากที�สุด ส่วนประเด็นขอ้อื�น ๆ อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรกได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึก      
เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัเพื�อบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ ( X = 4.44) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเป้าหมาย
ในการทาํงานที�ชดัเจน ( X = 4.41) และผูบ้ริหารสถานศึกษาให้อิสระในการตดัสินใจแก่ผูร่้วมงาน
มากกวา่ยดึกฎระเบียบ ( X = 4.37) 
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ตาราง  8  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน 
เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  ดา้นการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ( X4 ) 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั     

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล 4.28 0.55 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหผู้ร่้วมงาน      

ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 4.26 0.51 มาก 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดเ้รียนรู้

สิ�งใหม่ ๆ ตามความตอ้งการ 4.36 0.52 มาก 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอบสนองความตอ้งการ           

ของผูร่้วมงานแต่ละคน 4.33 0.54 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน

แต่ละบุคคล 4.43 0.55 มาก 
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งสร้างความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 

เป็นรายบุคคลบนพื-นฐานของความไวว้างใจ 4.24 0.64 มาก 
7. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน

แต่ละบุคคล 4.37 0.62 มาก 
 รวม 4.32 0.37 มาก 

  
 จากตาราง 8 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการคาํนึงถึง       
การเป็นปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.32) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้    
อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานแต่ละบุคคล ( X = 4.43)  ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็น

ของผูร่้วมงานแต่ละบุคคล ( X = 4.37) และผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดเ้รียนรู้สิ�ง

ใหม่ ๆ ตามความตอ้งการ ( X  = 4.36) 
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ตาราง  9  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน  
เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ( X5 ) 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั    

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหก้าํลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชย ผูร่้วมงาน

อยา่งสมํ�าเสมอ 4.24 0.67 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที�ดีต่อผูร่้วมงาน    

โดยยดึประโยชน์ส่วนรวม 4.28 0.63 มาก 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจผูร่้วมงานใหทุ้่มเท         

ความพยายามในการทาํงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 4.28 0.64 มาก 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานทาํงาน     

เป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4.43 0.63 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วม

ในการวางแผนปฏิบติังานดว้ยตนเอง 4.43 0.54 มาก 
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบ          

แก่ผูร่้วมงานที�อุทิศตนใหก้บังาน 4.43 0.58 มาก 
7. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตั-งใจแน่วแน่ที�จะทาํงาน

ใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดเป้าหมายไว ้ 4.50 0.60 มาก 
 รวม 4.37 0.46 มาก 

  
 จากตาราง 9 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการสร้าง           
แรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ               
อยูใ่นระดบัมาก  ซึ� งเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
มีความตั-งใจแน่วแน่ที�จะทาํงานใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดเป้าหมายไว ้( X = 4.50) ผูบ้ริหารสถานศึกษา

เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังานดว้ยตนเอง ( X = 4.43) และผูบ้ริหาร

สถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบแก่ผูร่้วมงานที�อุทิศตนใหก้บังาน ( X = 4.43) 
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 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีม 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้น 
ดงัตาราง 10 - 15 
 

ตาราง  10  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน
เกี�ยวกับการทาํงานเป็นทีมของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษา   
ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้น 

  

ดา้น การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
n = 280 

X  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
1. การติดต่อสื�อสาร 4.34 0.35 มาก 
2. การร่วมมือ   4.21 0.38 มาก 
3. การประสานงาน 4.40 0.41 มาก 
4. การมีความคิดสร้างสรรค ์ 4.31 0.36 มาก 
5. การปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 4.49 0.37 มาก 

 รวม 4.35 0.28 มาก 

  
 จากตาราง 10  แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการทาํงานเป็นทีม          
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.35)  เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า         
อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่  ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 
( X = 4.49) ดา้นการประสานงาน ( X = 4.40) และดา้นการติดต่อสื�อสาร ( X = 4.34)  
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ตาราง  11  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน
เกี�ยวกบัระดบัการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  ดา้นการติดต่อสื�อสาร ( Y1 ) 

 

ขอ้ 
การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการติดต่อสื�อสาร 

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั       

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากร     

ในสถานศึกษาอยา่งสมํ�าเสมอ 4.33 0.62 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาชี-แจงให้ผูร่้วมงานเขา้ใจ        

วธีิการทาํงานอยา่งชดัเจน 4.33 0.57 มาก 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารที�รวดเร็วทนัเหตุการณ์ 4.51 0.54 มากที�สุด 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดเผยขอ้มูลที�แทจ้ริงใหแ้ก่

บุคลากรในสถานศึกษา 4.43 0.61 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงาน         

มีการแลกเปลี�ยนความคิดซึ�งกนัและกนั 4.30 0.54 มาก 
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังปัญหาการทาํงาน     

ของผูร่้วมงานที�เกิดขึ-น 4.15 0.61 มาก 
 รวม 4.34 0.35 มาก 

  
 จากตาราง 11 แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการติดต่อสื�อสาร โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.34)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร      

ในสถานศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารที�รวดเร็วทนัเหตุการณ์ ( X = 4.51)  อยู่ในระดับมากที�สุด         
ส่วนขอ้อื�น ๆ อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเปิดเผยขอ้มูลที�แทจ้ริงให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ( X = 4.43)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา        

ชี- แจงให้ผูร่้วมงานเขา้ใจวิธีการทาํงานอยา่งชดัเจน ( X = 4.33) และผูบ้ริหารสถานศึกษามีปฏิสัมพนัธ์

กบับุคลากรในสถานศึกษาอยา่งสมํ�าเสมอ ( X = 4.33) 
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ตาราง  12  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน
เกี�ยวกับการทาํงานเป็นทีมของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษา     
ประถมศึกษาตราด ดา้นการร่วมมือ ( Y2 ) 

 

ขอ้ 
การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการร่วมมือ 

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั     

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจบุคลากรในสถานศึกษา    

ใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั 4.24 0.63 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาดาํเนินงานภายใตค้วามคิดเห็น 

ของบุคลากรในสถานศึกษา 4.14 0.56 มาก 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาลดความขดัแยง้ในการทาํงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษา 4.12 0.69 มาก 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมกนั

แกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน 4.36 0.49 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากร            

ในสถานศึกษาแสดงศกัยภาพการทาํงานอยา่งเตม็ที� 4.35 0.51 มาก 
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนการปฏิบติังาน      

ของผูร่้วมงานโดยไม่มีอคติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก 4.05 0.62 มาก 
 รวม 4.21 0.38 มาก 

  
 จากตาราง 12 แสดงว่า  ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกับการทาํงานเป็นทีม               
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการร่วมมือ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก                 
ซึ� งเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย  3 ลาํดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุน         
ให้บุคลากรไดร่้วมกนัแก้ไขปัญหาการปฏิบติังาน ( X = 4.36)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาส      
ให้บุคลากรในสถานศึกษาแสดงศกัยภาพการทาํงานอยา่งเต็มที� ( X = 4.35) และผูบ้ริหารสถานศึกษา  
จูงใจบุคลากรในสถานศึกษาใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั  ( X = 4.24) 
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ตาราง  13  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน
เกี�ยวกับการทาํงานเป็นทีมของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษา    
ประถมศึกษาตราด ดา้นการประสานงาน ( Y-3 ) 

 

ขอ้ 
การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการประสานงาน 

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั    

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพนัธ์และสร้างขวญั

กาํลงัใจที�ดีแก่บุคลากร 4.43 0.67 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรช่วยเหลือ

ซึ�งกนัและกนั 4.46 0.64 มาก 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษากาํหนดบทบาทหนา้ที�ของ

บุคลากรอยา่งชดัเจน 4.46 0.59 มาก 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนที�เหมาะสม 

ในการปฏิบติังาน 4.43 0.55 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการกาํหนดแนวทางการ

ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 4.39 0.51 มาก 
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประชุมเกี�ยวกบัความกา้วหนา้

หรือปัญหาในการปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ 4.22 0.62 มาก 
 รวม 4.40 0.41 มาก 

  
 จากตาราง 13 แสดงว่า  ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกับการทาํงานเป็นทีมของ            
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการประสานงาน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก           
ซึ� งเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย  3 ลาํดบัแรก ได้แก่ คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษากาํหนด       
บทบาทหน้าที�ของบุคลากรอยา่งชดัเจน ( X = 4.46)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้บุคลากร  

ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ( X = 4.46) และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนที�เหมาะสมในการ

ปฏิบติังาน ( X = 4.43) 
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ตาราง  14  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน
เกี�ยวกับการทาํงานเป็นทีมของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษา   
ประถมศึกษาตราด ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์( Y4 ) 

 

ขอ้ 
การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั    

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรคิดแกไ้ข

ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 4.22 0.54 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นที�แตกต่าง   

ของบุคลากรในสถานศึกษา 4.28 0.58 มาก 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการสร้าง

นวตักรรมเพื�อแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน 4.40 0.54 มาก 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้แนวคิดใหม่ ๆ ใหแ้ก่

บุคลากรอยูเ่สมอ 4.24 0.54 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไปศึกษา 

ดูงานหรือร่วมประชุมสัมมนาเพื�อรับการถ่ายทอด
ความคิดใหม่ ๆ 4.47 0.52 มาก 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานทาํงาน  
ดว้ยวธีิที�หลากหลายเพื�อใหป้ระสบผลสาํเร็จ 4.45 0.51 มาก 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการออกแบบงานใหม่ที�สร้าง 
มูลค่าเพิ�มอยูเ่สมอ 4.12 0.78 มาก 

 รวม 4.31 0.36 มาก 

  
 จากตาราง 14 แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก            
ซึ� งเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย  3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให ้     
ผูร่้วมงานไปศึกษา ดูงานหรือร่วมประชุมสัมมนาเพื�อรับการถ่ายทอดความคิดใหม่ ๆ ( X = 4.47)   
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สนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานทาํงานดว้ยวธีิที�หลากหลายเพื�อใหป้ระสบผลสําเร็จ ( X = 4.45) และส่งเสริม
ใหบุ้คลากรมีการสร้างนวตักรรมเพื�อแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน ( X = 4.40) 

 
ตาราง  15  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน

เกี�ยวกับการทํางานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษา    
ประถมศึกษาตราด ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง ( Y5 ) 

 

ขอ้ 
การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

n = 280 

X  S.D. 
ระดบั    

ความคิดเห็น 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงาน         

คิดนอกกรอบ 4.36 0.64 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจใหบุ้คลากรใฝ่เรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 4.57 0.51 มากที�สุด 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรยึดคุณภาพ

ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4.58 0.53 มากที�สุด 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหมี้การนาํความรู้      

จากการอบรมศึกษาดูงานไปใชใ้นการพฒันา          
คุณภาพงาน 4.43 0.54 มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
หมั�นตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการทาํงาน
ของตนเองอยูเ่สมอ 4.45 0.54 มาก 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากร                 
ในสถานศึกษายกระดบัประสิทธิภาพการทาํงาน     
ใหสู้งขึ-น 4.57 0.51 มากที�สุด 

 รวม 4.49 0.37 มาก 

  
 จากตาราง 15 แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.49)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุน
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ให้บุคลากรยึดคุณภาพของผูเ้รียนเป็นสําคญั ( X = 4.58)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจให้บุคลากร     

ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ( X = 4.57) และผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา         

ยกระดบัประสิทธิภาพการทาํงานให้สูงขึ-น ( X = 4.57) อยูใ่นระดบัมากที�สุด  ตามลาํดบั ส่วนขอ้อื�น ๆ 
อยูใ่นระดบัมาก   
 
 ตอนที�   4   ผลการวิเคราะห์เพื�อเปรียบเทียบระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลง              
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา   
สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์การทํางาน        
และขนาดของสถานศึกษา ดงัตาราง 16 - 25 
 
ตาราง  16  เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัความคิดเห็น 
ประสบการณ์

นอ้ย 
( n = 154) 

ประสบการณ์
มาก 

(n  = 126) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. การเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม   4.26 0.38 4.32 0.44 .16 .24 
2. การกระตุน้ทางปัญญา 4.26 0.36 4.28 0.38 .46 .64 
3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 4.42 0.38 4.42 0.37 .02 .98 
4. การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 4.31 0.39 4.34 0.34 .61 .53 
5. การสร้างแรงบนัดาลใจ 4.35 0.48 4.40 0.43 .86 .38 

 รวม 4.32 0.33 4.35 0.32 .76 .44 

 
 จากตาราง 16  แสดงวา่  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  17  เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ  
ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น 

 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง             
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

SS df MS F p 

1.  การเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม        
ระหวา่งกลุ่ม 4.29 2 2.14 13.84  .00** 
ภายในกลุ่ม 42.94 277 0.16   

รวม 47.22 279    
2.  การกระตุน้ทางปัญญา      

ระหวา่งกลุ่ม 0.47 2 0.24 1.69  .19 
ภายในกลุ่ม 38.63 277 0.14   

รวม 39.10 279    
3.  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์      

ระหวา่งกลุ่ม 0.74 2 0.37 2.63  .07 
ภายในกลุ่ม 39.20 277 0.14   

รวม 39.95 279    
4.  การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล      

ระหวา่งกลุ่ม 1.87 2 0.94 7.01  .00** 
ภายในกลุ่ม 36.92 277 0.13   

รวม 38.79 279    
5.  การสร้างแรงบนัดาลใจ      

ระหวา่งกลุ่ม 0.05 2 0.03 0.11  .89 
ภายในกลุ่ม 60.51 277 0.22   

รวม 60.56 279    
ภาพรวม      

ระหวา่งกลุ่ม 0.89 2 0.44 4.08  .01** 
ภายในกลุ่ม 30.14 277 0.11   

                       รวม 31.03 279    
 

** p < .01 
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 จากตาราง 17 แสดงวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้นโดยเฉพาะดา้นการเป็นแบบอย่างที�เหมาะสมและดา้น
การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ส่วนดา้นอื�นๆ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง  18  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา            

ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม  

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.19 4.44 4.45 
ขนาดใหญ่ 4.19 - 0.12* 0.09 
ขนาดกลาง 4.44 - - 0.02 
ขนาดเล็ก 4.45 - - - 

 
* p < .05 

 
 จากตาราง 18 แสดงวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมพบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่กับสถานศึกษาขนาดเล็ก           
และสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  19  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม    
ความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ดา้นการเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม  ( X1 )  

 

ขนาดสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.19 4.44 4.45 
ขนาดใหญ่ 4.19 - 0.25* 0.26* 
ขนาดกลาง 4.44 - - 0.01 
ขนาดเล็ก 4.45 - -  

 
* p < .05 

 
 จากตาราง 19 แสดงวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ดา้นการเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม  พบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษา
ขนาดกลาง  และสถานศึกษาขนาดใหญ่กับสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั      
ทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกนัอย่างไม่มี   
นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ตาราง  20  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา            
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล ( X4 ) 

 

ขนาดสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.27 4.45 4.33 
ขนาดใหญ่ 4.27 - 0.18* 0.06 
ขนาดกลาง 4.45 - - 0.12 
ขนาดเล็ก 4.33 - - - 

 
* p < .05 
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 จากตาราง 20 แสดงวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษา
ขนาดกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่กับ    
ขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
ตาราง  21  เปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีมการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ         

ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ขอ้ 
การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

ระดบัความคิดเห็น 
ประสบการณ์

นอ้ย 
(  n =154 ) 

ประสบการณ์
มาก 

( n  = 126 ) 
t p 

X  S.D. X  S.D.   
1. การติดต่อสื�อสาร 4.30 0.36 4.38 0.34 2.04 .04* 
2. การร่วมมือ 4.20 0.39 4.22 0.38 0.50 .62 
3. การประสานงาน 4.38 0.49 4.23 0.38 1.02 .31 
4. การมีความคิดสร้างสรรค ์ 4.29 0.37 4.33 0.36 0.92 .36 
5. การปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 4.49 0.38 4.49 0.36 0.16 .87 

 รวม 4.33 0.31 4.37 0.25 1.21 .23 

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 21 แสดงวา่  การทาํงานเป็นทีมการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ยกเวน้  
ดา้นการติดต่อสื�อสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
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ตาราง  22  เปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตามขนาด        
ของสถานศึกษา  

 
การทาํงานเป็นทีม 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
SS df MS F p 

1.  การติดต่อสื�อสาร      
ระหวา่งกลุ่ม 3.85 2 1.92 16.97  .00** 
ภายในกลุ่ม 31.39 277 0.11   

                       รวม 35.24 279    
2.  การร่วมมือ      

ระหวา่งกลุ่ม 0.26 2 0.13 0.87  .42 
ภายในกลุ่ม 41.17 277 0.15   

                       รวม 41.43 279    
3.  การประสานงาน      

ระหวา่งกลุ่ม 0.36 2 0.18 1.02  .36 
ภายในกลุ่ม 48.56 277 0.18   

                       รวม 48.92 279    
4.  การมีความคิดสร้างสรรค ์      

ระหวา่งกลุ่ม 0.01 2 0.01 0.02  .98 
ภายในกลุ่ม 37.20 277 0.13   

                       รวม 37.21 279    
5.  การปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง      

ระหวา่งกลุ่ม 1.75 2 0.88 6.61  .00** 
ภายในกลุ่ม 36.76 277 0.13   

รวม 38.52 279    
ภาพรวม      

ระหวา่งกลุ่ม 0.41 2 0.20 2.50  .08 
ภายในกลุ่ม 22.62 277 0.08   

รวม 23.03 279    
 

** p < .01 
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 จากตาราง 22 แสดงว่า การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น    
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านการติดต่อสื� อสารและด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื�องแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ          
ทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนดา้นอื�น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง  23  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษา  ดา้นการติดต่อสื�อสาร ( Y1 ) 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.28 4.34 4.68 
ขนาดใหญ่ 4.28 - 0.05 0.39* 
ขนาดกลาง 4.34 - - 0.34* 
ขนาดเล็ก 4.68 - - - 

 
* p < .05 

 
 จากตาราง 23 แสดงว่า การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น    

ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษา ดา้นการติดต่อสื�อสาร พบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดเล็ก
และสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  24  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง ( Y5 ) 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.54 4.37 4.52 
ขนาดใหญ่ 4.54 - 0.17* 0.02 
ขนาดกลาง 4.37 - - 0.15 
ขนาดเล็ก 4.52 - - - 

 
* p < .05 

 
 จากตาราง 24 แสดงว่า การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น    

ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง พบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษา
ขนาดกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่กับ    
สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกนัอย่างไม่มี   
นยัสาํคญัทางสถิติ 
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 ตอนที�  5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและการทาํงานเป็นทีมของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน           
ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
ตาราง  25  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด   

                                                                                                 n  = 280 

ตวัแปร (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (X tot) (Y tot ) 
(X1) .52** .48** .37** .09** .33** .79** .47** 
(X 2) .44** .48** .47** .18** .37** .81** .51** 
(X 3) .45** .49** .52** .21** .48** .88** .57** 
(X 4) .50** .45** .58** .30** .30** .84** .57** 
(X 5) .54** .63** .62** .45** .60** .85** .75** 
(X tot) .59** .61** .62** .31** .51** 1 .70** 
(Y tot) .79** .80** .75** .76** .69** .70** 1 

 
** p < .01 

 
 จากตาราง 25  แสดงวา่ ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา    
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง (rxy = .70)   
และมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  เมื�อพิจารณาความสัมพนัธ์        
แต่ละดา้นพบวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นช่วงระหวา่ง  .09 - .63  
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ตาราง  26  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  ดา้นการติดต่อสื�อสาร (Y 1) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
การทาํงานเป็นทีม  

ดา้นการติดต่อสื�อสาร (Y 1) 
สัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 

การเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม  (X1) .52** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) .44** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X3) .45** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .50** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (X5) .54** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
 
 จากตาราง 26  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของ            
ผู ้บริหารสถานศึกษากับการทํางานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนในสถานศึกษา           
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการติดต่อสื�อสาร (Y 1) ทุกคู่ อยูใ่นระดบั
ปานกลางโดยมีค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .44 - .54 และมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
ทุกคู่ 
 
 ตาราง  27  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  ดา้นการร่วมมือ (Y 2) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
การทาํงานเป็นทีม 

ดา้นการร่วมมือ (Y 2) 
สัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 

การเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม  (X1) .48** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) .48** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X3) .49** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .45** ความสมัพนัธ์ปานกลาง 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (X5) .63** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
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 จากตาราง 27  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของ             
ผู ้บริหารสถานศึกษากับการทํางานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนในสถานศึกษา           
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการร่วมมือ (Y 2) พบว่า ดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจกบัด้านการร่วมมือมีความสัมพนัธ์ค่อนข้างสูง (rxy = .63) ส่วนด้านอื�น ๆ  มีค่า
สัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง .45 - .49  อยู่ในระดบัปานกลาง และมีนัยสําคญัทางสถิติ           
ที�ระดบั .01 ทุกคู่ 
 
ตาราง 28  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  ดา้นการประสานงาน (Y 3) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
การทาํงานเป็นทีม 

ดา้นการประสานงาน(Y 3) 
สัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 

การเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม  (X1) .37** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ�า 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) .47** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X3) .52** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .58** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (X5) .62** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

 
 จากตาราง 28  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี� ยนแปลง               
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา    
สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการประสานงาน (Y 3)  พบว่า             
ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ กบัด้านการประสานงาน มีความสัมพนัธ์ค่อนข้างสูง (rxy = .62)         
ส่วนดา้นการกระตุน้ทางปัญญา การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล     
มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการประสานงาน อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์  
อยู่ระหว่าง .47 - .58  ส่วนดา้นการเป็นแบบอย่างที�เหมาะสม  มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ�า และ         
มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกคู่ 
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ตาราง  29  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์(Y 4) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
การทาํงานเป็นทีม 

ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์(Y 4) 
สัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 

การเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม  (X1) .09** ความสัมพนัธ์ตํ�า 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) .18** ความสัมพนัธ์ตํ�า 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X3) .21** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ�า 
การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .30** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ�า 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (X5) .45** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 

 
 จากตาราง 29  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของ            
ผู ้บริหารสถานศึกษากับการทํางานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนในสถานศึกษา           
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด รายดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์(Y 4) พบวา่ 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ กบัการมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง           
(rxy = .45) ส่วนด้านการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์               
มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการมความคิดสร้างสรรค์ค่อนขา้งตํ�า ในขณะที�ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
และการเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม  และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกคู่ 
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ตาราง  30  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง (Y 5) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
การทาํงานเป็นทีม 

ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง (Y 5) 
สัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 

การเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม  (X1) .33** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ�า 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) .37** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ�า 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X3) .48** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 
การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .30** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ�า 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (X5) .60** ความสัมพนัธ์ปานกลาง 

 
 จากตาราง 30  ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี� ยนแปลง               
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา    
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง (Y 5) พบว่า 
การสร้างแรงบันดาลใจและการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความสัมพนัธ์กับการปรับปรุง       
อยา่งต่อเนื�องอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .48 - .60  ส่วนดา้น
การกระตุ้นทางปัญญา การเป็นแบบอย่างที� เหมาะสม และการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล                  
มีความสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ�า  ซึ� งมีค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง .30 - .37         
และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกคู่ 
 
 



บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรื� อง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม    
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  
ผูว้จิยัขอเสนอในแต่ละประเด็นดงัต่อไปนี-  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั- งนี-  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี-  
 1. เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
ในสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน
และขนาดของสถานศึกษา 
 2. เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู ้สอนต่อการทํางานเป็นทีมของผู ้บริหาร          
ในสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน
และขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม    
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราด  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 การกาํหนดประชากร  

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  ครูผูส้อนในสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 รวมทั-งหมด จาํนวน 1,027 คน (สํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด. ออนไลน์. 2556) 
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 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผูส้อนในสังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด        
ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 280 คน ซึ� งคดัเลือกโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั-นโดยใช้ขนาดของสถานศึกษา
เป็นเกณฑใ์นการสุ่ม มีขั-นตอนดงันี-  
 1. กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซี�   
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 607 - 610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 280 คน  
 2. สุ่มอย่างง่ายตามขนาดของสถานศึกษาได้จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ที�เป็นสถานศึกษา  
ขนาดเล็ก จาํนวน 20 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 88 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน    
172 คน  
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับงานวิจยัครั- งนี- เป็นแบบสอบถาม        
ความคิดเห็นเกี�ยวกับระดับภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการทาํงาน     
เป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด      
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี-  

 ตอนที�  1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบดว้ย ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที�  2  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน   
เขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  ซึ� งมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของเบสทแ์ละคาห์น (Best and Kahn. 1993 : 247)  

 ตอนที�  3  ระดบัการทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามแบบ    
ของเบสทแ์ละคาห์น (Best and Kahn. 1993 : 247) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั-นตอน ดงันี-  
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด และผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามพร้อมสาํเนาหนงัสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 3. กําหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวม      
แบบสอบถามดว้ยตนเองโดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนในครั- งแรก จาํนวน 200 ฉบบั หรือเท่ากบั
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ร้อยละ 71.43 ของผูต้อบแบบสอบถามทั-งหมด หลงัจากนั-นผูว้ิจยัได้ทาํการแจกแบบสอบถาม      
เพิ�มเติมในสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มเป้าหมายจนกระทั�งไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนทั-งหมด 280 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 แลว้จึงนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ขอ้มูลของแบบสอบถามทั-งหมด 
เพื�อทาํการวิเคราะห์ผลต่อไปนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ขอ้มูลของแบบสอบถาม
ทั-งหมด เพื�อนาํมาวเิคราะห์ต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วเิคราะห์เกี�ยวกบัสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูล ระดับความคิดเห็นของครูเกี�ยวกับ ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลง         
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาค่าเฉลี�ย
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
 3. วิเคราะห์ขอ้มูล ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
 4. เปรียบเทียบภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษา      
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน     
โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 5. เปรียบเทียบภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษา      
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ผูว้ิจ ัยจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) 
 6. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และการทาํงานเป็นทีม  สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  โดยใช้สถิติ            
ค่าสัมประสิทธิh สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีม
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ปรากฏผล ดงัต่อไปนี-  
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื�อพิจารณา       



 
 

130

เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ� งเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก          
ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ  และด้านการคาํนึงถึง               
การเป็นปัจเจกบุคคลตามลาํดบั 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา

สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน     

โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 3. การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านโดยเฉพาะด้านการเป็นแบบอย่างที� เหมาะสม            

และด้านการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01         

ส่วนดา้นอื�น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4. ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัระดบัการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื�อพิจารณา       

เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ� งเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรก            

ไดแ้ก่  ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง  ดา้นการประสานงาน  และดา้นการติดต่อสื�อสาร ตามลาํดบั 

 5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกดั

สํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวม

และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการติดต่อสื�อสารแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 6. การเปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น          

ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ด้านการติดต่อสื� อสารและด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื�องแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ         

ทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนดา้นอื�น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 7. ภาวะผู ้นําการเปลี� ยนแปลงของผู ้บ ริหารสถานศึกษากับการทํางานเป็นทีม               

ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  เมื�อพิจารณาความสัมพนัธ์ 

แต่ละดา้นพบวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.09 - 0.63  
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อภิปรายผล 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูว้จิยัไดน้าํมาอภิปรายผลดงันี-  
 1. จากการวจิยัพบวา่ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังาน  
เขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33) ทั- งนี- เนื�องจาก         

สภาวการณ์ในโลกปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั-น ผูบ้ริหารต้องพฒันาตนเอง        
ใหเ้ท่าทนักบัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ-น มีการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ ทาํให้
ครูผูส้อนมีการยอมรับนบัถือ ศรัทธา ใหค้วามเคารพ ประทบัใจต่อผูบ้ริหาร รวมทั-งมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดี
ต่อผูร่้วมงานและคอยช่วยเหลือผูอื้�น เพื�อบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2549 : 7) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเป็นบุคคลที�มีความสามารถในการบงัคบับญัชา
โดยไดรั้บการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื�น เป็นผูท้าํให้บุคคลอื�นไวว้างใจและให้ความร่วมมือ  
ผูน้าํเป็นผูมี้หน้าที�ในการอาํนวยการหรือสั�งการบงัคบับญัชา ประสานงาน โดยอาศยัอาํนาจหน้าที� 
เพื�อให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�ตอ้งการ เช่นเดียวกบั แบส และอโวลิโอ 
(Bass and Avolio. 1994 :14 - 15) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงสามารถเห็นไดจ้ากผูน้าํ       
เป็นผูเ้ปลี�ยนแปลงผูร่้วมงานและผูต้ามใหม้องตนเองและมองงานในแง่มุมหรือกระบวนทศัน์ใหม่ ๆ 
ตระหนกัรู้ในเรื�องวิสัยทศัน์และภารกิจของทีมและองคก์ร พฒันาความสามารถไปสู่ระดบัที�สูงขึ-น
และมีศกัยภาพมากขึ-น นอกจากนี- ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศุภกิจ  สานุสัตย ์(2546 : 90)       
ซึ� งไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษา   
ประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบัฐิติพงศ์  คล้ายใยทอง (2547 : 
68) ไดศึ้กษาวจิยัเกี�ยวกบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีพฤติกรรม 
ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงในภาพรวมอยู ่ในระด ับมาก เป็นไปในทิศทางเดียวกับ ธวชัชัย     
หอมยามเยน็ (2548 : 82 - 91) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร     
สถานศึกษาขั-นพื-นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาหนองคาย เขต 2  ผลการศึกษาพบว่า      
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกบังานวิจยัของ    
สุวฒัน์  อินทวงศ์ (2550 : 73) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
กบัการทาํงานเป็นทีม ตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�   
การศึกษาหนองคาย  ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
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โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั รุ่งฤดี  อปัมาตย์ (2551 : 117 - 118) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชน
ในจงัหวดัอุดรธานี หนองคายและหนองบวัลาํภู ตามความคิดเห็นของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม ทั-งโดยภาพรวมและรายดา้น เช่นเดียวกบั 
นนัธิดา  บวัสาย (2552 : 89) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัเรื�อง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร    
โรงเรียนที�ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษานครพนม
เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัจนัธิดา  ผ่านผ่อง     
(2553 : 76) ไดศึ้กษาวจิยัเกี�ยวกบัเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัประสิทธิผล
ในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาร้อยเอ็ด ผลการวิจยั
พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัณัทลาวลัย ์ สารสุข 
(2553 : 68 - 72) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง       
ของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาชลบุรี เขต 3            
ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ตามการรับรู้ของครูปฏิบติัการสอน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัธนิต 
ทองอาจ (2553 : 114 - 115) ไดศึ้กษาวจิยัเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามุกดาหาร อยูใ่นระดบัมาก 
เช่นเดียวกบัพิมพพ์ฑัรา  เมืองอินทร์ (2555 : 79) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 อาํเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในภาพรวม 4 ดา้น มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน            
ในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์    
ในการทาํงานโดยรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ� งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที�กาํหนดไว ้ทั-งนี- อาจเป็นเพราะสถานการณ์ในปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการปรับเปลี�ยนโครงสร้างการบริหารงานและการทาํงานใหม่ โดยเปิดโอกาสให้
ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้เกียรติซึ� งกันและกัน ยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างมีเหตุผล ทาํให้ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ํา        
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การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   
สุวฒัน์  อินทวงศ์ (2550 : 74) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
กบัการทาํงานเป็นทีม ตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�   
การศึกษาหนองคาย ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
จาํแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัธนิต  ทองอาจ (2553 : 115 - 116) 
ไดศึ้กษาวจิยัเกี�ยวกบัเรื�อง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ในสังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็น 
ของข้าราชการครู จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานที�มีต่อภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลง         
ของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
 3. เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05  ซึ� งเป็นไปตามสมมุติฐานที�กาํหนดไว ้    
โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการรับรู้เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามากกว่าครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั- งนี- อาจเป็นเพราะว่า           
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระบบการบริหารจดัการที�ดี  ผูน้าํสามารถปรับเปลี�ยนและพฒันา
ความเป็นผูน้าํไปตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา มีงบประมาณที�ใช้ในการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ 
การกาํหนดวิสัยทศัน์และพฒันากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื�อง ในขณะที�
บริบทและความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กมีขอ้จาํกดัในเรื�องปัจจยัดา้นงบประมาณ  บุคลากร 
การบริหารจดัการดา้นโครงสร้างองคก์าร และประสบการณ์ของผูบ้ริหารในการพฒันาสถานศึกษา 
ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวฒัน์  อินทวงศ์ (2550 : 75) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีม ตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาหนองคาย ครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการรับรู้         
โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01   
 4. จากการวจิยัพบวา่ การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั-งนี- เนื�องจากผูบ้ริหารสถานศึกษา
มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรในสถานศึกษาอย่างสมํ�าเสมอ ชี- แจงให้ผูร่้วมงานเข้าใจวิธีการทาํงาน   
อย่างชัดเจน รับรู้ข้อมูลข่าวสารที�รวดเร็วทนัเหตุการณ์  เปิดเผยข้อมูลที�แท้จริงให้แก่บุคลากร        
ในสถานศึกษา สนับสนุนให้ผูร่้วมงานมีการแลกเปลี�ยนความคิดซึ� งกนัและกนั สร้างความรู้สึก    
เป็นเจา้ของร่วมกนั สนบัสนุนให้บุคลากรไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน เปิดโอกาสให้
บุคลากรในสถานศึกษาแสดงศกัยภาพการทาํงานอย่างเต็มที� กาํหนดบทบาทหน้าที�ของบุคลากร
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อย่างชัดเจน  มีการวางแผนที�เหมาะสมในการปฏิบติังาน มีการกาํหนดแนวทางการปฏิบติังาน   
อยา่งเป็นระบบ  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างนวตักรรม เพื�อแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน กระตุน้
แนวคิดใหม่  ๆ ให้แก่บุคลากรอยู่ เสมอ เปิดโอกาสให้ผู ้ร่วมงานไปศึกษาดูงานหรือร่วม
ประชุมสัมมนาเพื�อรับการถ่ายทอดความคิดใหม่ ๆ สนับสนุนให้ผู ้ร่วมงานทาํงานด้วยวิธีที�
หลากหลาย      จูงใจให้บุคลากรใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  สนบัสนุนให้บุคลากรยึดคุณภาพของผูเ้รียน
เป็นสําคญั      หมั�นตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการทาํงานของตนเองอยู่เสมอ ส่งเสริมให้
บุคลากร          ในสถานศึกษายกระดบัประสิทธิภาพการทาํงานให้สูงขึ-น จะส่งผลให้การบริหารงาน
ของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ ซึ� งสอดคลอ้งงานวิจยัของพรชัย  คาํรพ (2547 : 158 - 159) ได้
ศึกษาวจิยัเกี�ยวกบัลกัษณะการทาํงานเป็นทีมที�มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู
ในโรงเรียน   มธัยมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาตราด ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ที�มีต่อลกัษณะการทาํงานเป็นทีมที�มีประสิทธิภาพ  โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจยัของทรงวุฒิ  ทาระสา (2549 : 122) ได้
ศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัเรื� องการทาํงานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้าน มี
ความคิดเห็น      อยู่ในระดับมาก ซึ� งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอภิชาติ  ไตรธิเลน (2550 : 
131) ไดศึ้กษาวจิยัเกี�ยวกบัเรื�อง สภาพการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาสกลนคร เขต 1  พบวา่ สภาพการทาํงานเป็นทีมตาม
ความคิดเห็น     ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาสกลนคร 
เขต 1 โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนีกร  สมทรัพย์ (2550 : 81 - 
83) ได้ศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัเรื� อง การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนที�ได้รับ
รางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา 2547 - 2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า 
การทาํงานเป็นทีม     ของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนที�ได้รับรางวลัพระราชทานประจาํปี
การศึกษา 2547 - 2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับการทาํงานเป็นทีมอยู่ใน
ระดับมาก  
 5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน     
โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ� งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที�กาํหนด  
ทั-งนี- อาจเป็นเพราะว่า ครูผูส้อนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการทาํงานมากหรือน้อยก็ตาม ต่างมี  
ความเขา้ใจและมีความคิดเห็นเกี�ยวกับการทาํงานเป็นทีมไปในแนวทางเดียวกันว่า การทาํงาน       
ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไวแ้ละการพฒันาองค์การให้เจริญกา้วหน้าทดัเทียมกบั
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สถานศึกษาอื�นจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกคนและทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งสอดคล้องกบั   
งานวิจยัของรุ่งฤดี  อปัมาตย ์(2551 : บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัอุดรธานี หนองคาย
และหนองบัวลําภู ตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า            
การสร้างทีมงานในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวม   
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 6. เปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
สํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม        
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ� งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที�กําหนดไว ้ ทั- งนี-              
อาจเป็นเพราะว่า การทาํงานเป็นทีมนั- นถือว่าเป็นกุญแจสําคญัของทุกองค์การในการมุ่งไปสู่     
ความสําเร็จอย่างแท้จริง หากไม่สามารถทาํงานเป็นทีมได้แล้ว ก็จะทาํให้เกิดปัญหาอุปสรรค          
ทั- งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน เกิดความขัดแยง้ระหว่างผูร่้วมงาน ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากร      
อยา่งสิ-นเปลือง ดงันั-นครูผูส้อนไม่วา่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ต่างตระหนกัถึง
คุณค่าของการทาํงานเป็นทีม โดยให้ความร่วมมือในการทาํงานอยา่งเต็มที� อีกทั-งครูผูส้อนจะยึดถือ
แนวปฏิบติังานตามนโยบายของโรงเรียน ซึ� งไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุพิชฌาย์  เจริญรักษ์ (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเกี�ยวกับเรื� อง การสร้างทีมงาน      
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวจิยัพบวา่ การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามการรับรู้
ของครูผูส้อน จาํแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน ยกเว้นด้านความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม          
ไม่แตกต่างกนั  เช่นเดียวกบังานวิจยัของรัชนีกร  สมทรัพย ์(2550 : 75) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัเรื�อง
การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนที�ไดรั้บรางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา 
2547 - 2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารและครู       
ในโรงเรียนที�ไดรั้บรางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา 2547 - 2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร
จาํแนกตามประเภทของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั  
 7. จากผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสัมพนัธ์      
ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที�กาํหนดไว ้ ทั-งนี-         
อาจเนื�องมาจากการพฒันาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที�กาํหนดไว ้
รวมทั-งตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ�น ตอ้งอาศยัคุณลกัษณะและบทบาทของผูน้าํ
เป็นสําคัญ ส่งผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาพยายามปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองโดยมุ่งเน้น          
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การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารโรงเรียน การกระตุน้ทางปัญญา การกระตุน้ความพยายาม
ของผูร่้วมงานใหเ้กิดการประสานงานร่วมมือกนั มีการติดต่อสื�อสารที�ดี รู้จกัคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ
ใหม่ ๆ สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติังานตามที�ไดรั้บมอมหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรอมมิก (Romig. 1996 : 131) ซึ� งกล่าววา่ คุณลกัษณะ     
ที�จาํเป็นในการทาํงานเป็นทีมจะตอ้งมีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั มีการติดต่อสื�อสาร
สองทาง เพื�อการพฒันาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายขององคก์าร  
เช่นเดียวกับงานวิจยั ศุภกิจ  สานุสัตย์ (2546 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาวิจยัเกี�ยวกับภาวะผูน้ํา             
การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติที�ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัผลการวิจยั สุวฒัน์  อินทวงศ์ (2550 : บทคดัย่อ)    
ได้ศึกษาวิจัยเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม         
ตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาหนองคาย พบวา่
ความสัมพนัธ์โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ    
ที�ระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีม

ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี-  

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญเกี�ยวกับภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงด้าน      

การกระตุน้ทางปัญญาและการเป็นแบบอย่างที�เหมาะสม โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงาน      

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื�อแก้ไขปัญหา และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได ้             

เพื�อความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสนใจการทาํงานเป็นทีมทั-ง 5 ด้าน ที�ส่งผลกับ     

ประสิทธิภาพของงานในสถานศึกษา โดยเฉพาะดา้นการร่วมมือและการมีความคิดอยา่งสร้างสรรค์

โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้บุคลากรไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน และส่งเสริม

การออกแบบงานใหม่ที�สร้างมูลค่าเพิ�มอยูเ่สมอ  
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 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั0งต่อไป 

 1. ควรให้มีการศึกษาเรื� องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี� ยนแปลงกับ            
การทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาในสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษาอื�นหรือสถานศึกษาสังกดัหน่วยงานอื�นเพิ�มเติม 
 2. ควรศึกษารูปแบบการทาํงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาต่อไป 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4.  วา่ที0เรือตรีธนพงศ ์ บุญวาที  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นคลองมะขาม 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื�อง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทมี 

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกดัสํานักงานเขตพื)นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

................................................................................................................. 
คําชี)แจง 
  แบบสอบถามฉบบันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของการทาํวิทยานิพนธ์ในหลกัสูตรระดบัปริญญาโท           
สาขาการบริหารการศึกษา ขอ้มูลที�ได้จะนาํไปวิเคราะห์และนาํเสนอในภาพรวมทางการศึกษา
เท่านั�น ไม่มีผลต่อการตอบของท่านแต่อยา่งใด ขอ้มูลที�ท่านตอบผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบั    ดงันั�น
จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามใหต้รงกบัความเป็นจริงมากที�สุด 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี�  
        ตอนที� 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
มี 5 ดา้น คือ 1) การเป็นแบบอย่างที�เหมาะสม 2) การกระตุน้ทางปัญญา 3) การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์  4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 5) การสร้างแรงบนัดาลใจ 
   ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีม มี 5 ดา้น คือ การติดต่อสื�อสาร 
การร่วมมือ การประสานงาน การมีความคิดสร้างสรรค ์ และการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 
  
 

ขอขอบคุณที�ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั� งนี�  
นางธนณัฎา   ประจงใจ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จนัทบุรี 
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ตอนที�  1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี)แจง โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงใน (   ) และเติมขอ้ความในช่องวา่งที�ตรงกบัความเป็นจริง 
 
 1. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   ........................ปี 
 
 2. ขนาดของสถานศึกษา   
  (     ) ขนาดเล็ก (จาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน) 
  (     ) ขนาดกลาง (จาํนวนนกัเรียน 121- 300 คน) 
  (     ) ขนาดใหญ่ (จาํนวนนกัเรียน 301 คนขึ�นไป) 
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ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมี 5 ดา้น คือ      
การเป็นแบบอย่างที�เหมาะสม  การกระตุน้ทางปัญญา  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์       
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการสร้างแรงบนัดาลใจ  

คําชี)แจง   แบบสอบถามนี� เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของ         
ผูบ้ริหารโรงเรียนโปรดอ่านรายละเอียดเกี�ยวกบัขอ้ความต่อไปนี� แลว้พิจารณาว่าท่าน  
มีคิดเห็นเกี�ยวกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านอยู่ในระดบัใด 
โดยทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องทางขวามือใหต้รงกบัระดบัของคะแนน ดงันี�   

 คะแนน  5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 คะแนน  4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงระดบัมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงระดบัปานกลาง 
 คะแนน  2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงระดบันอ้ย 
 คะแนน  1 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงระดบันอ้ยที�สุด 
 

ตัวอย่าง 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร    

โรงเรียน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก   
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ที�สุด 

5 4 3 2 1 
0 ผูบ้ริหารคอยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือใน

การทาํงานของครู 
 

� 
   

 
 จากตวัอย่างขอ้ 0 แสดงว่า พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนในการให้คาํแนะนาํและ    
ช่วยเหลือในการทาํงานของครูอยูใ่นระดบัมาก  เป็นตน้ 
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ตอนที�  2  คาํถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ    
ครูผูส้อนในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด   

 
 

ขอ้ 
 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ระดบัความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

การเป็นแบบอย่างที�เหมาะสม       

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรม และจริยธรรม       

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดี สง่างาม       

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที�น่านบัถือ น่ายกยอ่ง       

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน       

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสียสละประโยชน์ส่วนตน             
เพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

      

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ได ้       

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชค้าํพูดกบัผูร่้วมงานอยา่งสร้างสรรค ์       

การกระตุ้นทางปัญญา         

8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์/ สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ 

      

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจใหผู้ร่้วมงานคิดวธีิการใหม่ ๆ 
ในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

      

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานเปลี�ยนมุมมอง
ของปัญหาและมีการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 

      

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมี 
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื�อแกไ้ขปัญหา 

      

12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดง       
ความคิดเห็นในการทาํงานอยา่งเตม็ที� 

      

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานใชห้ลกัการ      
เหตุผลในการตดัสินใจมากกวา่ความรู้สึกตนเอง 

      

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชว้ธีิการตั�งคาํถามกบัผูร่้วมงาน           
เพื�อนาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น 
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ขอ้ 
 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ระดบัความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์       
15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเป้าหมายในการทาํงานที�ชดัเจน       
16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวสิัยทศัน์ในการทาํงาน       
17. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีจริยธรรมในการทาํงาน             

โดยหลีกเลี�ยงการใชอ้าํนาจเพื�อประโยชน์ส่วนตน 
      

18. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระทาํตนเพื�อให้เกิดประโยชน์             
แก่ส่วนรวม 

      

19. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งที�ดีของครูผูส้อน      
ในเรื�องค่านิยม 

      

20. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ�งอนั
เดียวกนัเพื�อบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ 

      

21. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหอิ้สระในการตดัสินใจแก่             
ผูร่้วมงานมากกวา่ยดึกฎระเบียบ 

      

การคํานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล       

22. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

      

23. ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหผู้ร่้วมงาน         
ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 

      

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดเ้รียนรู้           
สิ�งใหม่ ๆ ตามความตอ้งการ 

      

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอบสนองความตอ้งการของผูร่้วมงาน  
แต่ละคน 

      

26. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน          
แต่ละบุคคล 

      

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งสร้างความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน     
เป็นรายบุคคลบนพื�นฐานของความไวว้างใจ 

      

28. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติังาน
เป็นรายบุคคล 
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ขอ้ 
 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ระดบัความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1  

การสร้างแรงบันดาลใจ       
29. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหก้าํลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชย ผูร่้วมงาน   

อยา่งสมํ�าเสมอ 
      

30. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที�ดีต่อผูร่้วมงาน                 
โดยยดึประโยชน์ส่วนรวม 

      

31. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจผูร่้วมงานใหทุ้่มเทความ
พยายามในการทาํงานอยา่งเต็มศกัยภาพ 

      

32. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานทาํงานเป็นทีม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

33. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วม        
ในการวางแผนปฏิบติังานดว้ยตนเอง 

      

34. ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบแก่ผูร่้วมงาน
ที�อุทิศตนใหก้บังาน 

      

35. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตั�งใจแน่วแน่ที�จะทาํงาน    
ใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดเป้าหมายไว ้
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ตอนที�  3 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนมี 5 ดา้น คือ การติดต่อสื�อสาร 
การร่วมมือ การประสานงาน การมีความคิดสร้างสรรค ์ และการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

คําชี)แจง  แบบสอบถามนี� เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติังานของบริหาร
โรงเรียนของท่านอยู่ในระดบัใด โดยทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องทางขวามือใหต้รงกบั
คะแนน  ดงันี�   

 คะแนน  5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 คะแนน  4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมระดบัมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมระดบัปานกลาง  
 คะแนน  2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมระดบันอ้ย 
 คะแนน  1 หมายถึง ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมระดบันอ้ยที�สุด 
 

ตัวอย่าง 

ขอ้ 
การทาํงานเป็นทีม 

ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก  
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ที�สุด 

5 4 3 2 1 
0 ผูบ้ริหารแจง้ผูร่้วมงานไดท้ราบเป้าหมายใน

การทาํงานในโรงเรียน 
 

� 
   

 
 จากตวัอย่างขอ้ 0 แสดงว่า  พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนในการแจง้ให้ผูร่้วมงาน      
ไดท้ราบเป้าหมายของการทาํงานในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก  เป็นตน้ 
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ตอนที�  3  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูผูส้อนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด   

 
 

ขอ้ 
 

การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ระดบัความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

การติดต่อสื�อสาร       
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากร            

ในสถานศึกษาอยา่งสมํ�าเสมอ 
      

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาชี�แจงให้ผูร่้วมงานเขา้ใจวธีิการ
ทาํงานอยา่งชดัเจน 

      

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารที�รวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
      

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดเผยขอ้มูลที�แทจ้ริง               

ใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา 

      

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงาน                
มีการแลกเปลี�ยนความคิดซึ�งกนัและกนั 

      

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังปัญหาการทาํงาน            
ของผูร่้วมงานที�เกิดขึ�น 

      

การร่วมมือ       
7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจบุคลากรในสถานศึกษา     

ใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั 
      

8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาดาํเนินงานภายใตค้วามคิดเห็น 
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

      

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาลดความขดัแยง้ในการทาํงาน   
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

      

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากร         
ไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน 

      

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากร        
ในสถานศึกษาแสดงศกัยภาพการทาํงานอยา่งเตม็ที� 
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ขอ้ 
 

การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ระดบัความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของผูร่้วมงานโดยไม่มีอคติหรือแบ่งพรรค     
แบ่งพวก 

      

การประสานงาน       
13. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพนัธ์และสร้าง

ขวญักาํลงัใจที�ดีแก่บุคลากร 
      

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากร     
ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 

      

15. ผูบ้ริหารสถานศึกษากาํหนดบทบาทหนา้ที�      
ของบุคลากรอยา่งชดัเจน 

      

16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนที�เหมาะสม          
ในการปฏิบติังาน 

      

17. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการกาํหนดแนวทางการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

      

18. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประชุมเกี�ยวกบั     
ความกา้วหนา้หรือปัญหาในการปฏิบติังาน           
อยา่งสมํ�าเสมอ 

      

การมีความคิดสร้างสรรค์       
19. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากร       

คิดแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
      

20. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นที�แตกต่าง   
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

      

21. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการ
สร้างนวตักรรมเพื�อแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน 

      

22. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้แนวคิดใหม่ ๆ ใหแ้ก่
บุคลากรอยูเ่สมอ 
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ขอ้ 
 

การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ระดบัความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

23. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไป
ศึกษา ดูงานหรือร่วมประชุมสัมมนาเพื�อรับ           
การถ่ายทอดความคิดใหม่ ๆ 

      

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานทาํงาน  
ดว้ยวธีิที�หลากหลายเพื�อใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

      

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการออกแบบงานใหม่            
ที�สร้างมูลค่าเพิ�มอยูเ่สมอ 

      

การปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง       
26. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงาน            

คิดนอกกรอบ 
      

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจใหบุ้คลากรใฝ่เรียนรู้     
ตลอดชีวิต 

      

28. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากร            
ยดึคุณภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

      

29. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหมี้การนาํความรู้    
จากการอบรมศึกษาดูงานไปใชใ้นการพฒันา        
คุณภาพงาน 

      

30. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา   
หมั�นตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการทาํงาน
ของตนเองอยูเ่สมอ 

      

31. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากร                
ในสถานศึกษายกระดบัประสิทธิภาพการทาํงาน    
ใหสู้งขึ�น 

      

 
  ขอขอบพระคุณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินความเที�ยงตรงเนื"อหาของแบบสอบถาม 

เรื�อง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทมีตามความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื"นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

........................................... 
เรียน   ผู้เชี�ยวชาญ 

 
ผูว้จิยัไดส้ร้างเครื�องมือ เพื�อตอ้งการทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

กับการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษา     
ประถมศึกษาตราดโดยไดอ้อกแบบเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดบั กาํหนด
ประเด็นคาํถามออกเป็น 3 ตอน ดงันี-   

 ตอนที�  1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

มี 5 ดา้น คือ  การเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสม  การกระตุน้ทางปัญญา  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   การสร้างแรงบนัดาลใจ 

  ตอนที�  3  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีม มี 5 ดา้น คือ การติดต่อสื�อสาร  
การร่วมมือ การประสานงาน การมีความคิดสร้างสรรค ์ และการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

 ขอความกรุณาท่านพิจารณาตรวจสอบ และประเมินขอ้คาํถามที�ผูว้จิยัสร้างขึ-นวา่มีความ 
สอดคลอ้งตรงตามกรอบเนื-อหาตามนิยามศพัท์ที�กาํหนดในแต่ละดา้นหรือไม่ โดยทาํเครื�องหมาย 
�ลงในช่องความคิดเห็น ดงันี-  
          +1 หมายถึง กรณีขอ้คาํถามสอดคลอ้งตรงกรอบเนื-อหาตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  0 หมายถึง กรณีไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งตรงกรอบเนื-อหาตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 -1 หมายถึง กรณีขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งตรงกรอบเนื-อหาตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

ทั-งนี- ผูว้ิจยัได้แนบกรอบแนวคิด คาํนิยามศพัท์เฉพาะ และแบบสอบถามมาพร้อมกับ
หนงัสือฉบบับี-  

ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชี�ยวชาญทุกท่าน 
  

          นางธนณัฎา   ประจงใจ 
นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                                                  
                         มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที�  1 ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี"แจง โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงใน (   ) และเติมขอ้ความในช่องวา่งที�ตรงกบัความเป็นจริง 
 1. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   ........................ปี 
 2. ขนาดของสถานศึกษา   
  (     ) ขนาดเล็ก (จาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน) 
  (     ) ขนาดกลาง (จาํนวนนกัเรียน 121- 300 คน) 
  (     ) ขนาดใหญ่ (จาํนวนนกัเรียน 301 คนขึ-นไป) 

 
ตอนที� 2  คาํถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผูส้อนในสังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด   
 

 

ขอ้ 
 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

การเป็นแบบอย่างที�เหมาะสม       
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรม และ จริยธรรม     
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดี สง่างาม     
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที�น่านบัถือ น่ายกยอ่ง     
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน     
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสียสละประโยชน์ส่วนตน        

เพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
    

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ได ้     
7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชค้าํพดูกบัผูร่้วมงาน              

อยา่งสร้างสรรค ์
    

การกระตุ้นทางปัญญา       
8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงาน               

ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์/ สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ 
    

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจใหผู้ร่้วมงานคิดวธีิการใหม่ ๆ              
ในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

    

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานเปลี�ยนมุมมอง
ของปัญหาและมีการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 
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ขอ้ 
 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
11. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วม           

ในการตดัสินใจเพื�อแกไ้ขปัญหา 
    

12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดง
ความคิดเห็นในการทาํงานอยา่งเตม็ที� 

    

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานใชห้ลกัการ        
เหตุผลในการตดัสินใจมากกวา่ความรู้สึกตนเอง 

    

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชว้ธีิการตั-งคาํถามกบัผูร่้วมงาน             
เพื�อนาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น 

    

การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์     

15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเป้าหมายในการทาํงานที�ชดัเจน     

16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวสิัยทศัน์ในการทาํงาน     

17. ผูบ้ริหารมีจริยธรรมในการทาํงานโดยหลีกเลี�ยงการใช้
อาํนาจเพื�อประโยชน์ส่วนตน 

    

18. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระทาํตนเพื�อให้เกิดประโยชน์  
แก่ส่วนรวม 

    

19. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งที�ดีของครูผูส้อน                 
ในเรื�องค่านิยม 

    

20. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ�ง       
อนัเดียวกนัเพื�อบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ 

    

21. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหอิ้สระในการตดัสินใจแก่         
ผูร่้วมงานมากกวา่ยดึกฎระเบียบ 

    

การคํานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล     
22. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล 
    

23. ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหผู้ร่้วมงาน      
ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 

    

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดเ้รียนรู้
สิ�งใหม่ ๆ ตามความตอ้งการ 
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ขอ้ 
 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
25. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอบสนองความตอ้งการ          

ของผูร่้วมงานแต่ละคน 
    

26. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน             
แต่ละบุคคล 

    

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งสร้างความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน
เป็นรายบุคคลบนพื-นฐานของความไวว้างใจ 

    

28. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติังาน
เป็นรายบุคคล 

    

การสร้างแรงบันดาลใจ     
29. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหก้าํลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชย            

ผูร่้วมงานอยา่งสมํ�าเสมอ 
    

30. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที�ดีต่อผูร่้วมงาน     
โดยยดึประโยชน์ส่วนรวม 

    

31. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจผูร่้วมงานใหทุ้่มเท          
ความพยายามในการทาํงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

    

32. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานทาํงาน     
เป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

33. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วม
ในการวางแผนปฏิบติังานดว้ยตนเอง 

    

34. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเพิ�มค่าตอบแทนที�สูงขึ-น      
สาํหรับผูร่้วมงานที�อุทิศตนใหก้บังาน 

    

35. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตั-งใจแน่วแน่ที�จะทาํงาน
ใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดเป้าหมายไว ้
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ตอนที�  3  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษามี 5 ดา้น คือ การติดต่อ     
สื� อสาร  การร่วมมือ การประสานงาน การมีความคิดสร้างสรรค์  และการปรับปรุง     
อยา่งต่อเนื�อง 

 
 

ขอ้ 
 

การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

การติดต่อสื�อสาร     
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดต่อสื�อสารกบับุคลากร           

ในสถานศึกษาอยา่งสมํ�าเสมอ 
    

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาชี-แจงให้ผูร่้วมงานเขา้ใจวธีิการ
ทาํงานอยา่งชดัเจน 

    

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา        

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที�รวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
    

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดเผยขอ้มูลที�แทจ้ริงใหแ้ก่

บุคลากรในสถานศึกษา 

    

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงาน                 
มีการแลกเปลี�ยนความคิดซึ�งกนัและกนั 

    

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังปัญหาการทาํงาน            
ของผูร่้วมงานที�เกิดขึ-น 

    

การร่วมมือ     
7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจบุคลากรในสถานศึกษา      

ใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั 
    

8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาดาํเนินการภายใตค้วามคิดเห็น
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

    

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาลดความขดัแยง้ในการทาํงาน   
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

    

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมกนั
แกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน 

    

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากร               
ในสถานศึกษาแสดงศกัยภาพการทาํงานอยา่งเตม็ที� 
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ขอ้ 
 

การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนการปฏิบติังานของ       

ผูร่้วมงานโดยไม่มีอคติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก 
    

การประสานงาน     

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพนัธ์และสร้างขวญั
กาํลงัใจที�ดีแก่บุคลากร 

    

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรช่วยเหลือ
ซึ�งกนัและกนั 

    

15. ผูบ้ริหารสถานศึกษากาํหนดบทบาทหนา้ที�ของ
บุคลากรอยา่งชดัเจน 

    

16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนที�เหมาะสมในการ
ปฏิบติังาน 

    

17. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการกาํหนดแนวทางการ     
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

    

18. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประชุมเกี�ยวกบัความกา้วหนา้
หรือปัญหาในการปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ 

    

การมีความคิดสร้างสรรค์     

19. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรคิดแกไ้ข
ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

    

20. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นที�แตกต่าง   
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

    

21. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการสร้าง
นวตักรรมเพื�อแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน 

    

22. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้แนวคิดใหม่ๆ ใหแ้ก่
บุคลากรอยูเ่สมอ 

    

23. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไปศึกษา  
ดูงานหรือร่วมประชุมสัมมนาเพื�อรับการถ่ายทอด  
ความคิดใหม่ ๆ 
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ขอ้ 
 

การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
24. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานทาํงาน  

ดว้ยวธีิที�หลากหลายเพื�อใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
    

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการออกแบบงานใหม่ที�สร้าง   
มูลค่าเพิ�มอยูเ่สมอ 

    

การปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง     

26. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานคิด      
นอกกรอบ 

    

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจูงใจใหบุ้คลากรใฝ่เรียนรู้     
ตลอดชีวิต 

    

28. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรยดึคุณภาพ
ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

    

29. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหมี้การนาํความรู้จากการ 
อบรมศึกษา ดูงานไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพงาน 

    

30. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา     
หมั�นตรวจสอบขอ้บกพร่องในการทาํงานของตนเอง
อยูเ่สมอ 

    

31. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถานศึกษา
ยกระดบัประสิทธิภาพการทาํงานใหสู้งขึ-น 
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ตาราง 31  ผลการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

ขอ้ที� 
คะแนนผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

∑R  

IOC =
N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

ตอนที� 1  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน        
ในสังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

1. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
7. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
8. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
9. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
11. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
12. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
13. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
14. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
15. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
16. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
17. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
18. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
19. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
20. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 31  (ต่อ) 
 

ขอ้ที� 
คะแนนผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

∑R  

IOC 

=
N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

21. 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
22. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
23. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
24. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
25. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
26. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
27. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
28. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
29. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
30. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
31. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
32. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
33. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
34. 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
35. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ตอนที� 3  การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 5 ดา้น คือ การติดต่อสื�อสาร  การร่วมมือ  
การประสานงาน  การมีความคิดสร้างสรรค ์ และการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

1. 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
2. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
7. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
8. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 31  (ต่อ) 
 

ขอ้ที� 
คะแนนผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

∑R  

IOC =
N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา 
คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
คนที� 

4 
คนที� 

5 
9. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
11. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
12. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
13. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
14. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
15. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
16. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
17. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
18. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
19. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
20. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
21. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
22. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
23. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
24. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
25. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
26. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
27. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
28. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
29. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
30. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
31. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง  32  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการ      
เปลี%ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน    
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื0นที%การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านภาวะผูน้ําการ  
เปลี%ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

 ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

การเป็นแบบอย่างที�เหมาะสม    
 1. 0.56 
 2. 0.72 
 3. 0.65 
 4. 0.57 
 5. 0.58 
 6. 0.58 
 7. 0.70 
การกระตุ้นทางปัญญา 

 8. 0.56 
 9. 0.31 
 10. 0.76 
 11. 0.31 
 12. 0.66 
 13. 0.30 
 14. 0.37 
การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
 15. 0.35 
 16. 0.53 
 17. 0.59 
 18. 0.58 
 19. 0.71 
 20. 0.71 
 21. 0.62 
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ตาราง  32  (ต่อ) 
   

 ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

การคํานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล  
 22. 0.53 
 23. 0.42 
 24. 0.74 
 25. 0.73 
 26. 0.63 
 27. 0.50 
 28. 0.59 
การสร้างแรงบันดาลใจ  
 29. 0.81 
 30. 0.59 
 31. 0.84 
 32. 0.76 
 33. 0.69 
 34. 0.51 
 35. 0.53 

 
 ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อของแบบสอบถามเรื% องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการ  
เปลี%ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน           
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื0นที%การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านภาวะผูน้ําการ        
เปลี%ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีค่าระหวา่ง 0.30 - 0.84 
 ค่าความเชื%อมนัของแบบสอบถามเรื%องความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี%ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา   
สังกดัสาํนกังานเขตพื0นที%การศึกษาประถมศึกษาตราด เท่ากบั 0.96 
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ตาราง 33  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้และค่าความเชื%อมั%นของแบบสอบถาม ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้าํการเปลี%ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็น  
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื0นที%การศึกษาประถมศึกษาตราด  ดา้นการทาํงาน
เป็นทีม 

  

 ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 
การติดต่อสื�อสาร  
 1. 0.44 
 2. 0.51 
 3. 0.48 
 4. 0.66 
 5. 0.38 
 6. 0.35 
การร่วมมือ 

 7. 0.44 
 8. 0.47 
 9. 0.71 
 10. 0.36 
 11. 0.51 
 12. 0.38 
การประสานงาน  
 13. 0.61 
 14. 0.56 
 15. 0.68 
 16. 0.45 
 17. 0.54 
  18. 0.71 
การมีความคิดสร้างสรรค์  

 19. 0.72 
 20. 0.54 
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ตาราง  33  (ต่อ)  
  

 ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 
 21. 0.62 
 22. 0.42 
 23. 0.61 
 24. 0.67 
 25. 0.72 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง 

 26. 0.52 
 27. 0.44 
 28. 0.42 
 29. 0.44 
 30. 0.44 
 31. 0.72 

 
 ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อของแบบสอบถามเรื% องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการ 
เปลี%ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน           
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื0นที%การศึกษาประถมศึกษาตราด  ด้านการทาํงานเป็นทีม              
อยูร่ะหวา่ง 0.35 - 0.72 
 ค่าความเชื%อมนัของแบบสอบถามเรื% องความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่าง    
ภาวะผูน้าํการเปลี%ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของ    
ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื0นที%การศึกษาประถมศึกษาตราด  ดา้นการทาํงาน    
เป็นทีมเท่ากบั 0.96 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล  นางธนณัฎา  ประจงใจ  
วนั เดือน ปีเกดิ  4 มีนาคม 2524 
สถานที�เกดิ  อาํเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 
สถานที�อยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขที* 43/1 หมู่ 9 ตาํบลทบัชา้ง อาํเภอสอยดาว 
 จงัหวดัจนัทบุรี 
ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน  ครู คศ.1 โรงเรียนบา้นคลองมะขาม  
 สาํนกังานเขตพื5นที*การศึกษาประถมศึกษาตราด 
สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนบา้นคลองมะขาม  
 จงัหวดัตราด  
ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2540 มธัยมศึกษาปีที* 3 โรงเรียนวงัสมบูรณ์วทิยาคม  
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  จงัหวดัจนัทบุรี 
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