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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.  

 

 

 




