
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) 
 



 
 

111

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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

117

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 
 
 




