
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       
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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        



 
 

133

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  



 
 

137

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั0งต่อไป 

 1. ควรให้มีการศึกษาเรื� องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี� ยนแปลงกับ            
การทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาในสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษาอื�นหรือสถานศึกษาสังกดัหน่วยงานอื�นเพิ�มเติม 
 2. ควรศึกษารูปแบบการทาํงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




