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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิใน 4 ดา้น คือ  1) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) ดา้น
การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 4) ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
และระดบัการบริหารทีมงาน ใน 12 ดา้น คือ 1) ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์ 2) ดา้นบรรยากาศใน
การท างาน   3) ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก 4) ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 5) ดา้นการบริหาร
ความขดัแยง้ 6) ดา้นการตดัสินใจ 7) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 8) ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน 
9) ดา้นภาวะผูน้ า 10) ดา้นแรงจูงใจ 11) ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม และ 12) ดา้นการประเมินผล
ตนเอง และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและระดบัการบริหาร
ทีมงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ านวน 
51 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน 
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ ใน 4 
ดา้น อยู่ในระดบัมาก  ส่วนระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดั
ชยัภูมิ ใน 12 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก และความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ
ระดบัการบริหารทีมงาน พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูง ใน 10 ดา้น คือ ดา้นการ
ก าหนดวตัถุประสงค ์ ดา้นบรรยากาศในการท างาน  ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ดา้นการบริหาร
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ความขดัแยง้ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทกัษะการ
ท างานเป็นทีม และ ด้านการประเมินผลตนเอง ส่วนด้านท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับ
ค่อนขา้งต ่า คือ ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก และดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน       
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of transformation leadership 

in 4 aspects namely 1) idealized influence or leadership, 2) creating motivation, 3) intellectual 
stimulation, and 4) considering individuality and the level of administration of team management 
in 12 aspects namely 1) specifying objectives, 2) working environment, 3) members’ 
participation, 4) mutual recognition, 5) conflict management, 6) making decision, 7) 
communication, 8) roles and assigning duties , 9) leadership, 10) motivation, 11) skills in working 
as a team, and 12) self-evaluation of administrators from Pechwittayakarn School, Chaiyaphum 
province, and to study the relationship between the level of transformation leadership and the 
level of administration of team management of administrators’ Phetwittayakarn school, 
Chaiyaphum province. The samples used in this research were administrators and teachers 
altogether 51 personnel from Pechwittayakarn School. The tools used in this research were the 
questionnaire with the reliability of 0.98. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson’s Correlation Coefficient.  

  
 The results of the research were as follows:  

The level of transformation leadership of administrators from Pechwittayakarn School 
was high in 4 aspects and the level of administration of team management was also high in 12 
aspects, and the relationship between the level of transformational leadership and the level of 
administration of team management revealed that 10 aspects: the aspect of specifying objectives, 



 ง 

working environment, mutual recognition, conflict management, making decision,  
communication, leadership, motivation, skills in working as a team, and self-evaluation were 
positively correlated at a slightly high level. In the aspect of members’ participation and roles and 
assigning duties, they were positively correlated at a slightly low level. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 10 สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆ
หลายประการเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีและระบบการส่ือสาร และด้านการ
ติดต่อสัมพนัธ์กบัประชาคมโลกอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน จึงไดย้ดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้
เกิดสังคมแห่งสุขอย่างย ัง่ยืน การพึ่ งตนเองและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ระบบการศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัยิ่งในการพฒันาคนให้มีคุณภาพและสามารถท่ีจะปรับตวัไดอ้ย่างรู้เท่าทนักบั
การเปล่ียนแปลงและเช่ือวา่การศึกษาเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ฉะนั้นจะตอ้งเร่งรัดการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบติัให้มากข้ึนและมุ่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้
หลุดพน้จากวิกฤติและมีความเขม้แข็งมีเสถียรภาพและมีภูมิคุม้กนั และควรจดัการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศ โดยจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงระบบการศึกษาทั้งในแง่ของหลกัการ ความมุ่งหมาย แนวนโยบาย และแนวการจดั
การศึกษา เพื่อให้การศึกษาเป็นกระบวนการ ในการท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงคเ์หมาะสมกบับริบทของสังคมไทย จะตอ้งให้ความส าคญัในล าดบั
ท่ีสูงกับการบริหารการเปล่ียนแปลง เพื่อสร้างภาวะผูน้ าร่วมกันในทุกระดับเพื่อท่ีจะสร้างพลัง
ร่วมกนัให้เกิดค่านิยมใหม่ในสังคม ท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการประเทศ
ใหม่ท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลก1 

ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคของการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา
วิชาชีพ อยู่เสมอ เน่ืองจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานแรกท่ีมีหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนแก่กุลบุตร
กุลธิดา โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูน้ า (Leader) จ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาในทุกๆ ด้านให้
สามารถบริหารจดัการโรงเรียนท่ามกลางกระแสท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้น
วตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรม ซ่ึง ประยุทธ ชูสอน ได้กล่าวไว ้ว่าภาวะผูน้ าท่ีเขม้แข็ง 
(Strong leadership) ของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นปัจจยัส าคญัของโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ 
                                                 

1ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักนายกรัฐมนตรี, 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554, (กรุงเทพมหานคร  :  
ส านกัพิมพสู์ตรไพศาล, 2550), หนา้ 48. 
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(Successful school) และส าหรับการบริหารทีมงาน (Team management behavior) ก็เป็นอีก
องค์ประกอบหน่ึงท่ีจะแสดงให้เห็นศกัยภาพของผูบ้ริหารมืออาชีพ (Principal ship)ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิมีนโยบายท่ีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยผา่น
โรงเรียนในสังกดัจ านวน 27 โรงเรียนในดา้นต่างๆคือ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ 
และดา้นบริหารงานทัว่ไป โดยเฉพาะ ดา้นบุคลากร ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีการพฒันาภาวะผูน้ า 
เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างๆ โดยทางโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา ครูและผูบ้ริหาร ให้เป็นผูมี้ความรู้ รู้จกัการเรียนรู้ตลอดเวลา และเก่ง
การบริหารจดัการภายในโรงเรียน3 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบั
มัธยมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตัวบ่งช้ีท่ี 7 
ประสิทธิภาพของการจดัการและพฒันาสถานศึกษาไดแ้ตม้ดี (3.80 คะแนน)โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารจดัการแนวใหม่เพื่อสร้างความพร้อมให้สอดคลอ้ง
สภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก บุคคลท่ีมีความส าคญัและเป็นผูน้ าท่ี
จะร่วมรับผิดชอบและอ านวยการระบบบริหารโรงเ รียน คือ ผู ้บริหารโรงเรียน (School 
Administrator) ซ่ึงระบบการไดม้าของผูบ้ริหารโรงเรียนมีกระบวนการคดักรองและสรรหาอยา่งมี
ระบบพร้อมท่ีจะพฒันางานอย่างมืออาชีพ จึงเห็นวา่ การศึกภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุค
การเปล่ียนแปลงโดยการบ่งช้ีถึงระดบัการแสดงออกพฤติกรรมภาวะผูน้ าการ เปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงท่ีผ่านมายงัขาดขอ้มูลส าคญัท่ีระบุถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชร
วิทยาคารว่าจะมีผลหรือมีความสัมพนัธ์กับการบริหารทีมงานมากหรือน้อยและอยู่ในระดบัใด 
ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนต่อไป 
 
 
 

                                                 
2ประยุทธ ชูสอน, “พฤติกรรมภาวะผูน้ าและแนวทางการพฒันาสู่ความเป็นผูบ้ริหารมือ

อาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
ศึกษำศำสตรดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, หนา้. 

3โรงเรียนเพชรวิทยาคาร, คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีกำรศึกษำ 2553, (สมุทรสาคร :    
เมง้ฮวดการพิมพ,์ 2553), หนา้ 11-12. 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ 2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 3) ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 4) ดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล และระดบัการบริหารทีมงาน ใน 12 ดา้น คือ     1) ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์
2) ดา้นบรรยากาศในการท างาน 3) ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก 4) ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
5) ดา้นการบริหารความขดัแยง้ 6) ดา้นการตดัสินใจ 7) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 8) ดา้นบทบาทและ
การมอบหมายงาน 9) ดา้นภาวะผูน้ า 10) ดา้นแรงจูงใจ 11) ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม และ 12) 
ด้านการประเมินผลตนเอง ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวดัชัยภูมิ และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและระดบัการบริหารทีมงาน 

 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
จากผลการวิจยัของ อังคณำ ทีภูเวียง ซ่ึงศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น 
และ สุวัฒน์ อินทวงศ์ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็นทีม
ตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย มีค่า
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ ความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชยัภูมิ มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 51 คน 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
   1.4.2.1 ตัวแปร X คือ ระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ประกอบดว้ยพฤติกรรม ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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       1.4.2.2 ตัวแปร Y คือ ระดบัการด าเนินการการบริหารทีมงาน ประกอบดว้ย 12 
ดา้น ได้แก่ ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ ดา้นบรรยากาศในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ดา้นการบริหารความขดัแยง้ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน ดา้นภาวะผูน้ า ดา้น แรงจูงใจ ดา้นทกัษะการ
ท างานเป็นทีม และดา้นการประเมินผลตนเอง 
   1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ไดแ้ก่ โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าและกระบวนการซ่ึงผูน้ าและผูต้ามต่างยกระดบัซ่ึงกนัและกนัในดา้น
ศีลธรรม และแรงจูงใจใหสู้งข้ึน โดยผูน้ าจะกระตุน้จูงใจผูต้ามให้กระท ามากกวา่ท่ีผูต้ามคาดหวงัไว้
 ด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์  (Idealized Influence or Charisma Leadership: II 
or CL) หมายถึง การท่ีผูน้ าประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียก
ยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั ผูต้ามจะ
พยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา 

ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การท่ีผูน้ าจะ
ประพฤติในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้
ความหมายและทา้ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้ าจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มี
ชีวติและชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น 
  ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การท่ีผูน้ ามีการ
กระตุ้นผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผูต้ามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่ๆมาแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่เดิม เพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่และ
สร้างสรรค ์โดยผูน้ ามีการคิดและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
  ด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) หมำยถึง 
ผูน้  าจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล
และท าให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผูน้ าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา 
(Advisor) ของผูต้ามแต่ละคน เพื่อการพฒันาผูต้าม 

กำรบริหำรทีมงำน (Team Management) หมายถึง กระบวนการบริหารการท างาน 
ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มโดยมีเป้าหมายร่วมกนัและมุ่งมัน่เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนดไวต้ามก าหนดเวลาและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
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  ด้ำนกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง การอธิบายภาพอนาคตขององค์การ ซ่ึงผูบ้ริหาร
และทีมงานต้องการให้เป็น ท าให้สามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัซ่ึงเหมาะสมท่ีสุด และจะท า
ประโยชน์สูงสุดใหอ้งคก์ารในสภาพแวดลอ้มท่ีคาดการณ์ 
 ด้ำนบรรยำกำศในกำรท ำงำน หมายถึง สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป เช่นอาคารสถานท่ี ห้อง
ท างาน วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีสภาพท่ีสบายกายสบายใจในการท างาน 
การท างานก็จะมีความสุข 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่เป็นการแสดงออก
ทางวาจา หรือท่าทาง เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการท างาน  

ด้ำนกำรยอมรับซ่ึงกันและกัน หมายถึง สมาชิกตั้งใจฟังการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
คนอ่ืนอยา่งตั้งใจ คิดพิจารณาไตร่ตรองส่ิงท่ีไดรั้บฟัง และสงวนท่าทีท่ีจะวิพากษว์ิจารณ์ พฤติกรรม
ท่ีแสดงความตดัสินใจใหก้บัคู่สนทนา  

ด้ำนกำรบริหำรควำมขัดแย้ง หมายถึง กลวิธีการจดัการ ให้เกิดความขดัแยง้ต ่าท่ีสุด 
สะทอ้นให้เห็นบรรยากาศการท างานท่ีสมาชิกทุกคนมีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็น แมเ้ป็นความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างจากสมาชิกคนอ่ืนๆ 

ด้ำนกำรตัดสินใจ หมายถึง เป็นเทคนิคการหาข้อยุติเก่ียวกบัปัญหา ความคิดหรือการ
ตดัสินใจซ่ึงแสดงออกการมีความสมานฉนัทแ์ละเอกภาพของทีมงาน 

ด้ำนกำรติดต่อส่ือสำร หมายถึง เป็นการเจราจาติดต่อระหวา่งทีมงาน แลกเปล่ียนขอ้มูล 
แลกเปล่ียนเชิงธุรกิจ มีความเช่ือมัน่และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
 ด้ำนบทบำทและกำรมอบหมำยงำน หมายถึง เป็นการมอบหมายงานท่ีระบุไวใ้นค า
พรรณนาลกัษณะงาน บทบาทในท่ีน้ีไม่จ  ากดัค าเฉพาะภารกิจของงานเท่านั้น แต่จะรวมถึงความ
คาดหวงัของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่องานนั้นดว้ย เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาของความขดัแยง้ดา้นบทบาท 

ด้ำนภำวะผู้น ำ หมายถึง การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการท างาน และพฤติกรรมท่ี 
ธ ารงรักษาความสัมพนัธ์ของทีมงาน ซ่ึงพฤติกรรมทั้งสองดา้นจะช่วยให้การท างานของทีมประสบ
ความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคห์รือสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    ด้ำนแรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความตอ้งการ 
พลงักดดนั หรือ ความปรารถนา ท่ีจะพยายามด้ินรนเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ซ่ึง
อาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได ้

ด้ำนทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม หมายถึง การท่ีบุคคลหลายคนท างานร่วมกนัโดยมีความพึง
พอใจในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ด้ำนกำรประเมินตนเอง หมายถึง การตรวจสอบวา่ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัใด และมี
อะไรบา้งท่ีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของงาน 

โรงเรียนเพชรวิทยำคำร  หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี ต าบลบา้นเพชร 
อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 
    ผู้บริหำรโรงเรียน หมายถึง ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
    ครู หมายถึง ครูผูส้อน ครูผูช่้วย สังกดัโรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ 

 
1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
   1.6.1 ในเชิงวชิาการ จะไดห้ลกัการและวธีิการพฒันาพฤติกรรมภาวะผูน้ าผูบ้ริหารโรงเรียน 
อนัเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางการบริหาร งานพฒันาบุคลากร (Staff Development) ตลอดทั้ง
การบริหารทีมงานซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการบริหารการศึกษา เพื่อจะไดเ้ป็นพื้นฐานและแนวทาง
ในการศึกษาใหก้วา้งขวางต่อไป 
   1.6.2 ในเชิงการน าไปประยกุตใ์ช ้จะไดป้ระโยชน์ดงัน้ี 
     1. ได้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการ
บริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 
     2. ไดข้อ้มูลเชิงอา้งอิงและความสัมพนัธ์ทางตรงระหวา่งพฤติกรรมภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงและการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ ดงัน้ี 
 2.1 ความหมายและทฤษฎีของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

2.2 ความหมายและทฤษฎีของการบริหารทีมงาน 
2.3 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 ความหมายและทฤษฎขีองภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
      2.1.1 ความหมายของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง   
          ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  มีคนใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

ชนะ พงศ์สุวรรณ กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารมี
อิทธิพลต่อผูร่้วมงานโดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ี
คาดหวงั พฒันาระดบัความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน และ มีศกัยภาพมากข้ึน1 
  
  
  
 

                                                 
1ชนะ พงศ์สุวรรณ, “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการกระจาย

อ านาจบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอปากท่อ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต 1”, สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวโิรฒ), 2548, 105 หนา้. 
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 วรรณี หิรัญญากร กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหมายถึง การกระท าของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กร อย่างมีศิลปะในการโน้มน้าวผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูร่้วมงานเกิดความตอ้งการ และแรงบนัดาลใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จตามจุดมุ่งหมาย2 

วันชัย ธงชัย  กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหมายถึง เป็นผูน้ ากระตุน้ให้เกิดความ
สนใจ ระหวา่งผูร่้วมงานและผูต้ามท าให้ตะหนกัรู้ในเร่ืองภารกิจ และวิสัยทศัน์ของทีม โดยผูน้ าจะ
ยกระดบัวฒิุภาวะ และ อุดมการณ์ของผูร่้วมงานในองคก์าร3 

ตวงรัตน์ จินตชาติ กล่าววา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหมายถึง การท่ีผูบ้ริหารมีอิทธิพลจูง
ใจและเปล่ียนแปลงให้พนกังานท างานไดม้ากข้ึน รวมทั้งพฒันาตวัเองเพื่อน าไปสู่ประโยชน์ของ
องคก์าร4 
 บัณฑิต แท่นพิทักษ์ กล่าววา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ี
ใชว้ธีิต่างๆ ในการยกระดบัความตอ้งการ ความตะหนกัและความส านึกของครู ท าให้ผูต้ามกา้วพน้
จากความสนใจในตวัเองมาเป็นการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียน และมุ่งมัน่ใชค้วาม
พยายามอยา่งสูง ในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ5 
 
 

                                                 
2วรรณี หิรัญญากร, “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบั

สุขภาพองค์การโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
เขตการศึกษาท่ี 12”, วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2546, 215 หนา้. 

3วนัชัย ธงชัย , “ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการ
บริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2547, 189 หนา้. 

4ตวงรัตน์ จินตชาติ, “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงานองค์การค้าของคุรุสภา ศึกษาเฉพาะภาคการค้า”, สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2546, 139 หนา้. 

5บณัฑิต แท่นพิทกัษ,์ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า อ านาจ ความศรัทธา และความพึง
พอใจในงานของครู โรงเรียนมธัยมศึกษา”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2540, 244 หนา้. 
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สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าและกระบวนการซ่ึงผูน้ า
และผูต้ามต่างยกระดบัซ่ึงกนัและกนัในดา้นศีลธรรม และแรงจูงใจให้สูงข้ึน โดยผูน้ าจะกระตุน้จูง
ใจผูต้ามใหก้ระท ามากกวา่ท่ีผูต้ามคาดหวงัไว ้สร้างความผกูพนัต่อจุดประสงคข์ององคก์าร โดยผูน้ า
กระตุน้ใหผู้ต้ามด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ขององคก์ารและผูน้ า
แสดงคุณลกัษณะท่ีเป็นตวัแบบหรือแบบอยา่งในการปฏิบติัแก่ผูต้าม ตลอดจนการเพิ่มอ านาจ  เพิ่ม
พลงัอ านาจ และใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือแก่ผูต้าม  

2.1.2 ทฤษฎภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
แบส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio) อา้งใน ประยุทธ ชูสอน ไดก้ล่าวว่า ในช่วง 2 

ทศวรรษท่ีผา่นมา ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational  Leadership Theory) ได้
พฒันาเป็นรูปเป็นร่างข้ึน โดยการศึกษาวิจยัรวบรวมขอ้มูลพฒันาและฝึกอบรมจากทุกระดบัใน
องค์การและในสังคม ทั้งกับผูน้ าทุกระดับและไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีกิจกรรม จนถึงผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้น ทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการทหาร โรงพยาบาล 
สถาบนัการศึกษา  ในต่างเช้ือชาติ และขา้มวฒันธรรม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ท่ีว ัดโดยเคร่ืองมือวดัภาวะผู ้น าพหุองค์ประกอบ  (Multifactor Leadership 
Questionnaire: MLQ เป็นภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และให้ความพึงพอใจมากกวา่ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน (Transactional Leadership) และมีงานวิจยัเชิงประจกัษแ์ละการศึกษาเชิงทฤษฎีจ านวน
มาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) มีอิทธิพลอยา่งมี
นยัส าคญั ต่อการเพิ่มผลการปฏิบติังานของบุคคลและขององคก์าร)  

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational  Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามี
อิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้าม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงข้ึน
กว่าความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและ
ศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของทีมและขององคก์าร จูงใจให้
ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การ
หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามน้ี กระท าโดยผา่นองคป์ระกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือเรียกวา่ 4I (Four I’s) คือ 

1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership: II or CL) 
หมายถึง การท่ีผูน้ าประพฤติตวัเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียกย่อง 
เคารพนับถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้ร่วมงานกนั ผูต้ามจะ
พยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา ส่ิงท่ีผูน้  าตอ้งปฏิบติัเพื่อ
บรรลุถึงลักษณะน้ี คือผูน้ าจะต้องมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้ าจะมีความ



 10 

สม ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต เป็นผูมี้
ศีลธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้  านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ผูน้ าจะแสดงให้เห็นถึง
ความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเช่ือมัน่ในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ 
ความเช่ือและค่านิยมของเขาจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดี และความมัน่ใจของผูต้าม 
และท าให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้ า โดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหน้าท่ีของ
องคก์าร 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การท่ีผูน้ าจะประพฤติ
ในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและ
ทา้ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้ าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มีชีวิตและชีวา มี
การแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าจะท าให้ผู ้
ตามสัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูน้ าจะสร้างและส่ือความหวงัท่ีผูน้  าตอ้งการอย่างชดัเจน 
ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน จะช่วยให้ผูต้าม
มองขา้มผลประโยชน์ของตนเพื่อวสิัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผกูพนั
ของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยคร้ังพบวา่การสร้างแรงบนัดาลใจน้ีเกิดข้ึนผ่านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญา ท าใหผู้ต้ามรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ให้
สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเผชิญได ้ส่วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยใหผู้ต้ามจดัการกบัอุปสรรคของ
ตนเอง และเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึงการท่ีผูน้ ามีการกระตุน้ผู ้
ตามใหต้ระหนกัถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผูต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆ
มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่เดิม เพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์โดย
ผูน้ ามีการคิดและการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการตั้งสมมติฐาน การ
เปล่ียนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่าๆ ดว้ยวิถีทางแบบใหม่ๆ 
มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มี
การให้ก าลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ ผูน้ ามีการกระตุน้ให้ผูต้ามแสดง
ความคิดและเหตุผลและไม่วิจารณ์แมว้่าจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้ า ท าให้ผูต้ามรู้สึกว่า
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท้าทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผูน้ าจะสร้างความ
เช่ือมัน่ใหผู้ต้ามวา่ปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ าจะพิสูจน์
ใหเ้ห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้จากการร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงาน
ทุกคน ผูต้ามจะได้รับการกระตุน้ให้ตั้งค  าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเช่ือ และประเพณี การ
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กระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนท่ีส าคญัของการพฒันาความสามารถของผูต้าม ในการท่ีจะตระหนัก 
เขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) หมายถึง ผูน้ าจะ
มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและท า
ใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ าจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา (Advisor) ของผู ้
ตามแต่ละคน เพื่อการพฒันาผูต้าม ผูน้ าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อ
ความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพื่อนร่วมงานให้สูงข้ึน  
นอกจากน้ีผูน้ าจะมีการปฏิบติัต่อผูต้ามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สร้างบรรยากาศ
ของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความ
ตอ้งการ การประพฤติของผูน้ าแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่นบางคนไดรั้บก าลงัใจมากกว่า บางคนไดรั้บอ านาจการตดัสินใจดว้ยตนเองมากกว่า บางคนมี
มาตรฐานท่ีเคร่งครัดกวา่ บางคนมีโครงสร้างงานท่ีมากกว่า ผูน้  ามีการส่งเสริมการส่ือสารสองทาง
และมีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบ (Management by walking around) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็น
การส่วนตวั ผูน้ ามีสนใจในความกงัวลของแต่ละบุคคล ผูน้ าจะมีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้ าจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูต้าม 
เปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเตม็ท่ีและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  ท่ีทา้ทายความสามารถ 
ผูน้ าจะดูแลผูต้ามว่าตอ้งการค าแนะน า การสนับสนุน และการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานท่ี
รับผดิชอบอยูห่รือไม่ โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกวา่เขาก าลงัถูกตรวจสอบ6 

จากแนวคิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาในโรงเรียนท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความเหมาะสมอยา่งยิ่ง เน่ืองจากภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นภาวะ
ผูน้ าแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีมุ่งเน้นภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทัศน์ และการถ่ายทอด
วิสัยทศัน์ไปยงัเพื่อนร่วมงาน มีเป้าหมายอย่างชดัเจน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผูต้ามยอมรับ เช่ือมัน่
ศรัทธา และภาคภูมิใจในตวัผูน้ า (Idealized   influence) ผูน้ าจะเห็นคุณค่าและศกัยภาพของผูต้าม จึง
มีการมอบหมายงาน มีการกระจายอ านาจ มีการพฒันาความสามารถผูร่้วมงานเปิดโอกาสให้
ผูร่้วมงานใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ี และไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆท่ีทา้ทายความสามารถ (Individualized  
consideration) ผูน้ ามีการจูงใจให้ผูร่้วมงานมีแรงจูงใจภายใน เห็นความหมายและคุณค่าของงาน 

                                                 
6ประยุทธ  ชูสอน, “พฤติกรรมภาวะผูน้ าและแนวทางการพฒันาสู่ความเป็นผูบ้ริหารมือ

อาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, 126 หนา้. 
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(Inspirational  motivation) และผูน้ าจะชกัน าให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินกวา่ความสนใจตนเองไปสู่
อุดมการณ์เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) การบรรลุสัจธรรมแห่งตน (Self-actualization) และ
ความเป็นอยู่ท่ีดี (Well-being) ทั้งของตนเอง ผูอ่ื้น องค์การ และของสังคม ซ่ึงภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพผูบ้ริหารโรงเรียนจนกลายเป็นผูบ้ริหารมือ
อาชีพในล าดบัต่อไป 
 

2.2 ความหมายและทฤษฎขีองการบริหารทมีงาน 
       2.2.1 ความหมายของการบริหารและทมีงาน 
        การบริหาร มีคนใหค้วามหมายไวด้งัน้ี  

อรุณ รักธรรม กล่าววา่  การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมมือร่วมใจกระท าการ
ท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัให้ส าเร็จผล ท าให้พนกังานแต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบแตกต่าง
กนัไปข้ึนอยู ่กบัลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบ โดยบุคลากรหรือพนกังานเหล่าน้ีจะเป็นผูก่้อให้เกิด
ผลงานท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์าร7  

ยงยุทธ เกษสาคร ไดก้ล่าวไวว้่า หลกัของผูบ้ริหาร หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมการ
ท างานอย่างเป็นระบบ โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย ์เงินทุน วสัดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งประสิทธิภาพ8  

ติณ ปรัชญพฤทธ์ิ กล่าววา่ กระบวนการบริหาร หมายถึง กระบวนการน าเอาการตดัสินใจ 
และน านโยบายไปปฏิบติั9  

จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ คือการบริหารเป็น
สาขาวชิาท่ีมีการจดัระเบียบแบบเป็นระบบ โดยมีหลกัการและ ทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้10 

                                                 

 7อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร :   
ไทยวฒันาพานิช, 2527), หนา้ 16. 
 8ยงยทุธ เกษสาคร, ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทมี, (กรุงเทพมหานคร: ปัณณรันต,์ 2547), 
 หนา้ 23. 
 9ติณ ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2535), หนา้ 8. 
 10จนัทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาข้ันสูง, 
(กรุงเทพมหานคร : ชุติมา, 2536), หนา้ 4. 
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ประพันธ์ สุริหาร กล่าวว่า การบริหารเป็นกิจกรรมของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ซ่ึงกลุ่ม 
บุคคลร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการและทรัพยากรท่ี
เหมาะสม11 

สรุปไดว้า่ การบริหารคือ กิจกรรมของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมมือร่วมใจกระท าการท่ีมีเป้าหมาย
ร่วมกนัให้ส าเร็จผล โดยใชก้ระบวนการจดัการรูปแบบต่างๆ และทรัพยากรทีมี ปฏิบติังานดว้ยจิต
รับผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ทมีงาน มีคนใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg and Baron ) กล่าวถึงความหมายของทีมวา่ ทีมอาจจะ
ถูกก าหนดวา่เป็นเสมือนกลุ่มก็ได ้ซ่ึงสมาชิกของทีมมีทกัษะในการปฏิบติัท่ีผสมผสานกนัเป็นอยา่ง
ดี มีการก าหนดวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายในการปฏิบติังานร่วมกนั12 

บัญชร แก้วส่อง ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ทีมงานไวว้า่ กลุ่มคนของบุคคลท่ีท างานร่วมกนั 
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั โดยสมาชิกตอ้งเสียสละความเป็นส่วนตวัเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าว13 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้ให้ความหมายของ ทีม (Team) หรือทีมงาน (Teamwork)       
หมายถึง กลุ่มคนท่ีตอ้งมาท างานร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค์เดียวกนั และเป็นการรวมตวัท่ีจะตอ้ง
อาศยัความเขา้ใจ ความผกูพนัและความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อท่ีสมาชิกแต่
ละคนจะสามารถท างานร่วมกนั จนประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้14 

                                                 

 11ประพนัธ์ สุริหาร, รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมแม่บ้านเพื่อ
เพิ่มสมรรถภาพในการหารายได้ให้แก่ครอบครัว , (ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2539),     
หนา้ 26.    
 12Greenberg, Jerald and Baron, Robert A., Behavior in Organizations, Sixth edition, 
(New Jersy : Prentice Hall Inc., 1997), page 297. 
 13บญัชร แกว้ส่อง, องค์การ : การจัดการและการพัฒนา, (ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2543), หนา้ 45. 
 14ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ , การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ , (กรุงเทพมหานคร :          
เอก็ซเปอร์เน็ท, 2545), หนา้ 10. 
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สุนันทา เลาหนันท์ กล่าววา่ทีม หมายถึง กลุ่มของบุคคลท่ีท างานร่วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์กนั
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ช่วยกนัท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และผู ้
ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการท างานนั้น15 

ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี  กล่าววา่ทีม หมายถึง การท่ีบุคคลหลายๆ คน มาร่วมกนัท างานดว้ยกนั 
โดยมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคไ์ปในทิศทางเดียวกนั16  

สรุป ทีมงาน หมายถึง การท่ีบุคคลหลายคนไดร่้วมกนัท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั 
หรือปฏิบติังานร่วมกนั โดยมีการวางแผนร่วมกนั มีการก าหนดวตัถุประสงคร่์วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์
กนั มีการประสานงานกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไว ้
  กล่าวสรุปได้ว่า การบริหารทีมงาน หมายถึง กระบวนการบริหารการท างาน ระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่มโดยมีเป้าหมายร่วมกันและมุ่งมัน่เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวต้ามก าหนดเวลาและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 2.2.2 ทฤษฎกีารบริหารทมีงาน  
 ภิญโญ  มนูศิลป์   ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อน าไปสู่การให้ความหมายและก าหนด
องค์ประกอบของประสิทธิผลของทีมและการบริหารทีมงานโดยการสร้างตัวแบบเชิงทฤษฎี
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม องคป์ระกอบของประสิทธิผลของทีมอาจพิจารณาได้
เป็นหลายมิติ จากการรวบรวมขอ้เสนอ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ของนกัวชิาการสามารถสรุปไดว้า่ 
 ความมีประสิทธิผลของทีม หมายถึง ระดับการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของทีมท่ี
ก าหนดไว ้บรรลุความตอ้งการของสมาชิกในทีมและสามารถผดุงความเป็นทีมให้คงอยู่ได้ และ
จ าแนกหมวดหมู่ความมีประสิทธิผลของทีมโดยจ าแนกองคป์ระกอบยอ่ยออกเป็น 3 ดา้น คือ ผล
การปฏิบติังานของทีม เจตคติ และประสิทธิผลดา้นพฤติกรรมการธ ารงความเป็นทีมของสมาชิก17   
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิแสดงองคป์ระกอบของความมีประสิทธิผลของทีมดงัแผนภาพท่ี 2.1 

                                                 

 15สุนนัทา เลาหนนัท,์ การสร้างทมีงาน, (กรุงเทพมหานคร : ดีดีบุคสโตร์, 2540), หนา้ 62. 
 16ศิริศกัด์ิ ศุภมนตรี, ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ, (ม.ป.ท. : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2540),    
หนา้ 38. 

17ภิญโญ มนูศิลป์, “การพฒันาตวัแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมี ประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 2551, 
293 หนา้. 
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แผนภาพที ่2.1 แสดงองค์ประกอบของความมีประสิทธิผลของทมี 
 

 การน าแนวคิดเก่ียวกบัทีมมาใชใ้นการบริหารองคก์ารเป็นส่ิงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่ง
แพร่หลายในปัจจุบนั ส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในองคก์ารจะตอ้งให้ความสนใจก็คือ
แนวคิดในการบริหารดงักล่าวประสบความส าเร็จหรือไม่ ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์
หรือมีคุณค่าต่อองคก์ารมากนอ้ยเพียงใด นัน่หมายถึงวา่การค านึงถึงความมีประสิทธิผลของทีมเป็น
ส่ิงท่ีทุกฝ่ายตอ้งให้ความส าคญั แมว้่านกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง
องคป์ระกอบหรือคุณลกัษณะของความมีประสิทธิผลของทีมในหลายแง่มุมและอาจมีความแตกต่าง
กนัในรายละเอียดดงัท่ีไดเ้สนอไวแ้ลว้ในหวัขอ้ท่ีผา่นมา แต่หากพิจารณาในเชิงสังเคราะห์จะพบวา่ 
ความมีประสิทธิผลของทีมมีองค์ประกอบอยู่ 3 มิติ คือ ผลการปฏิบัติงาน เจตคติ และด้าน 
พฤติกรรมการธ ารงรักษาทีม ในหวัขอ้ต่อไป ผูศึ้กษาจะไดเ้สนอรายละเอียดในแต่ละประเด็นอนัจะ
เป็นส่ิงน าไปสู่การศึกษาถึงระดบัของความมีประสิทธิผลของทีม 
 ผลการปฏิบติังาน หมายถึง การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวข้องทีม ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นในรูป
ผลผลิตและบริการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพท่ีตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐาน การก่อเกิด
นวตักรรม การใช้เวลาในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดความผิดพลาดและการ
สร้างความปลอดภยัในกระบวนการท างาน 

เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของสมาชิกของทีม ซ่ึง
พิจารณาไดจ้ากความพึงพอใจของสมาชิก  โดยหมายความรวมถึงความพึงพอใจต่องาน ความพึงพอใจ
ต่อทีม  ความพึงพอใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งสมาชิกภายในทีม และความพึงพอใจ
ต่อการได้รับโอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้า ความพึงพอใจในงานของสมาชิกในทีมเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัอย่างยิ่งเพราะระดบัของความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความมีประสิทธิผล

ความมีประสิทธิผล 
ของทีม 
Team 

Effectiveness 

            ผลการปฏิบติังาน (performance) 
      

                     เจตคติ (attitude) 

     

     พฤติกรรมการธ ารงความเป็นทีม (behavior)    



 16 

ของทีม ดงันั้นการออกแบบงานอยา่งเหมาะสมและการใช้ภาวะผูน้ าในการบริหารจดัการของผูน้ า
ทีมจึงตอ้งเป็นไปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเกิดความมุ่งมัน่พากเพียรท่ีจะท าให้การท างานบรรลุ
จุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 พฤติกรรมการธ ารงความเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของสมาชิกในการร่วมกนัสร้าง
ทีมใหเ้จริญกา้วหนา้เพื่อธ ารงรักษาทีมให้คงอยูต่่อไปในอนาคต ซ่ึงสะทอ้นจากพฤติกรรมการถอน
ตวัออกจากทีม โดยพิจารณาจากอตัราท่ีลดต ่าลงของการลางาน ขาดงานและการลาออกจากทีมของ
สมาชิก 
 2.2.3 รูปแบบการบริหารทมีงาน 

  ปาร์คเกอร์ (Parker) อา้งใน สุนนัทา เลาหนันทน์ ไดอ้ธิบายถึงองค์ประกอบส าคญั 12 
ประการของการบริหารทีมงาน ไดแ้ก่ 
     1. การก าหนดวตัถุประสงค ์หมายถึง การอธิบายภาพอนาคตขององคก์าร ซ่ึงผูบ้ริหารและ
ทีมงานตอ้งการใหเ้ป็น ท าใหส้ามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัซ่ึงเหมาะสมท่ีสุด  และจะท าประโยชน์
สูงสุดให้องค์การในสภาพแวดล้อมท่ีคาดการณ์วตัถุประสงค์ในท่ีน้ีอาจใช้ค  าหลายค าแทน เช่น 
พนัธกิจ เป้าหมาย หรือภารกิจ สมาชิกของทีมงานจะตอ้งก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision)  
เป็นการอธิบายภาพอนาคตขององค์การ ซ่ึงผูบ้ริหารและทีมงานตอ้งการให้เป็น ท าให้สามารถ
ก าหนดแนวทางปฏิบติัซ่ึงเหมาะสมท่ีสุด และจะท าประโยชน์สูงสุดให้องคก์ารในสภาพแวดลอ้มท่ี
คาดการณ์ วิสัยทศัน์จะแตกต่างจาการพยากรณ์ในอนาคตซ่ึงเป็นการคาดคะเนวา่จะเป็นอย่างไรใน
อนาคต สมาชิกทีมงานมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนร่วมกนัโดย 
       1.1 เร่งรัดให้สมาชิกทีมงานก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนั รวมถึงการก าหนดพนัธกิจ 
เตรียมวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย และหมัน่ทบทวนเป็นระยะๆ 
                    1.2 จดัท าตารางกิจกรรมและภารกิจหลกั 
                    1.3 ท  าใหม้ัน่ใจวา่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงคข์องทีมงาน 
                    1.4 จูงใจและผลกัดนัใหที้มงานปฏิบติังานมุ่งสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
 2. บรรยากาศในการท างาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป เช่นอาคารสถานท่ี ห้อง
ท างาน วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีสภาพท่ีสบายกายสบายใจในการท างาน 
การท างานก็จะมีความสุขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่อไปน้ี 
   2.1 สถานท่ีท างาน เป็นส่ิงประกอบท่ีท าให้การท างานมีความสุข เพราะสถานท่ี
ท างานสามารถบ่งบอกถึงภารกิจและความมัน่คงของหน่วยงานการจดัและตกแต่งสถานท่ีท างานให ้
สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม จะเป็นการสร้างบรรยากาศให้คนในหน่วยงานมีความสบายใจ อยากท างาน 
โดยเฉพาะงานธุรกิจเอกชนมกัจะเนน้หนกัในเร่ืองอาคารส านกังาน เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
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ความมัน่คงอนัดบัแรกของหน่วยงาน ลูกคา้หรือผูม้าใช้บริการก็จะเกิดความมัน่ใจและเต็มใจใช้
บริการสถานท่ีท างานจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยเสริมบรรยากาศในหน่วยงาน 

 2.2 เพื่อนร่วมงาน เป็นส่ิงประกอบท่ีส าคญัในการท างานให้มีความสุข โดยเฉพาะ
บรรยากาศในการท างานร่วมกนั จะบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์อนัดีหรือความขดัแยง้ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
การสร้างบรรยากาศในหน่วยงานเร่ืองของเพื่อนร่วมงานจึงควรมีวธีิการ ดงัน้ี  

  2.2.1 การจดักิจกรรมนนัทนาการ  
  2.2.2 การทศันศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
  2.2.3 การเยีย่มครอบครัว  
  2.2.4 การประชุมสัมมนา  
  2.2.5 กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  
  2.2.6 การสรุปผลงาน  

 3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่เป็นการแสดงออก
ทางวาจา หรือท่าทาง เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการท างาน การมีส่วน
ร่วมไม่จ  ากดัอยูเ่ฉพาะการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยา่งกวา้งขวาง อาจมีส่วนร่วมดา้นภาษา
ก็ได้ เช่น การพยกัหน้า การจดบนัทึก ตวัอย่างเช่น ในการจดัประชุม สมาชิกบางคนอาจเตรียม
รายงาน เอกสาร การเสนอผลงาน ขณะท่ีบางคนจดัห้องประชุม เตรียมเคร่ืองมือ ไมโครโฟน และ
เทปบนัทึกเสียงเป็นตน้ การมีส่วนร่วมสามารถปรับปรุงได ้โดย 
  3.1 จ ากดัการมีส่วนร่วมเฉพาะกิจกรรมหรือเร่ืองทีก าลงัพิจารณาเท่านั้น 
  3.2 แทรกแซงเม่ือการมีส่วนร่วมไม่เก่ียวขอ้งกบัการท่ีด าเนินการ 
  3.3 สนบัสนุนและย ัว่ยใุหส้มาชิกท่ีเงียบไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น 
  3.4 กลา้พดูและกลา้แสดงออกเม่ือมีความคิดเห็นท่ีต่างจากสมาชิกส่วนใหญ่ 
 4. การยอมรับซ่ึงกนัและกนั หมายถึง สมาชิกตั้งใจฟังการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกคน
อ่ืนอย่างตั้งใจ คิดพิจารณาไตร่ตรองส่ิงท่ีไดรั้บฟัง และสงวนท่าทีท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์ พฤติกรรมท่ี
แสดงความตดัสินใจให้กบัคู่สนทนา สมาชิกของทีมงานช่วยส่งเสริมการรับฟังซ่ึงกนัและกนัของ
กลุ่มอยา่งตั้งใจ 

4.1 สงวนขอ้วพิากษว์จิารณ์และความคิดเห็นต่างๆ จนกระทัง่ไดมี้การน าเสนอและ
วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดแลว้ 
  4.2 เตม็ใจท่ีจะรับขอ้มูลและความเห็นต่างๆ ซ่ึงอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจและ
พนัธกิจของทีมงาน 
  4.3 อธิบายความหมายหรือแปลความหมายเร่ืองท่ีรับฟังใหส้มาชิกไดเ้ขา้ใจ 
  4.4 สรุปและยอมรับขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างของสมาชิกบางคน 



 18 

 5. การบริหารความขดัแยง้ หมายถึง กลวิธีการจดัการ ให้เกิดความขดัแยง้ต ่าท่ีสุด สะทอ้น
ให้เห็นบรรยากาศการท างานท่ีสมาชิกทุกคนมีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็น แมเ้ป็นความคิดเห็นท่ี
แตกต่างจากสมาชิกคนอ่ืนๆทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งการใหมี้การส่ือสารความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กัน สมาชิกร่วมทีมตั้ งใจรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความเข้าใจเบ้ืองต้น เร่ือง
เหล่านั้นการรับรู้ของสมาชิกเป็นลกัษณะการยอมรับจุดต่าง และแสวงหาจุดร่วม การมองว่าความ
หลากหลายต่างๆเป็นจุดแขง็ของทีมงาน สมาชิกตอ้งการแลกเปล่ียนความเห็นในทางบวก ทุกคนคิด
ตรงกนัวา่การมีโอกาสแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั จะน าไปสู่ความเป็นปึกแผน่ของทีมงานได้
ในท่ีสุด สมาชิกทีมงานสามารถสร้างบรรยากาศของการแสดงความไม่เห็นดว้ยในทางบวกไดโ้ดย
วธีิดงัต่อไปน้ี 
  5.1 ใชว้ธีิการวเิคราะห์ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระบบ 
  5.2 สมาชิกมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นทุกประเด็น 
  5.3 ใชอ้ารมณ์ขนัแทรกแซงการแสดงปฏิกิริยาท่ีเป็นศตัรู 
  5.4 ยอมรับดว้ยท่าทีท่ีสงบ ถ้าความคิดเห็นท่ีน าเสนอไม่ได้รับการยอมรับจาก
ทีมงาน 
 6. การตดัสินใจ เป็นเทคนิคการหาข้อยุติเก่ียวกับปัญหา ความคิดหรือการตดัสินใจซ่ึง
แสดงออกการมีความสมานฉนัทแ์ละเอกภาพของทีมงาน แต่ตอ้งไม่ไดม้าจากการออกคะแนนเสียง 
(Vote) สมาชิกไม่จ  าเป็นจะตอ้งเห็นดว้ยกบัเร่ืองต่างๆ อย่างเป็นเอกฉนัท์ อาจมีสมาชิกบางคนอาจ
ไม่เห็นด้วยกบัข้อสรุปสุดทา้ย แต่สามารถยอมรับได้และเต็มใจท่ีจะรับกติกาปฏิบติัตามมติของ
ทีมงาน  
 ตวัอยา่งเช่นในการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการจดัสัมมนา คุณสุรวิชญย์ืนยนัอยา่ง
หนกัแน่นวา่การคา้งคืนนอกสถานท่ีจะช่วยใหส้มาชิกมีความคุน้เคยกนัมากข้ึน เป็นการช่วยส่งเสริม
มนุษยส์ัมพนัธ์และการประสานงานระหวา่งทีมงานคณะกรรมการคนอ่ืนๆ เห็นดว้ยกบัความจ าเป็น
ของการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ระหวา่งทีมงาน แต่คิดวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงอาจไม่เห็นดว้ย เพราะวา่ตอ้ง
จ่ายค่าท่ีพกัเป็นเงินค่อนขา้งมาก จึงได้เสนอแนะทางเลือกโดยจดัให้มีการประชุมและเลิกเวลา 
16.00 น. ต่อจากนั้นมีการเล้ียงอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเพื่อสังสรรค์จนกระทั่งถึง 18.00 น.            
คุณสุรวิชญ์ยงัคิดว่าการไปคา้งคืนยงัมีความจ าเป็นแต่สามารถยอมรับว่าทางเลือกท่ีเสนอนั้นเป็น
ทางออกท่ีเหมาะสมและอยู่ในวงเงินท่ีด าเนินการได ้ในท่ีสุดทีมงานสามารถแสวงหาทางเลือกท่ี
เห็นพอ้งตอ้งกนัได ้ 
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  6.1 ขอ้โตแ้ยง้ประการหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี คือ ตอ้งใชเ้วลานานในการด าเนินการ 
การหาความเห็นพอ้งกนัควรใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 
   6.1.1 เม่ือไม่มีค  าตอบท่ีชดัเจน 
   6.1.2 เม่ือไม่มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในกลุ่ม 
   6.1.3 ความผกูพนัและการยอมรับการตดัสินใจเป็นส่ิงจ าเป็น 
   6.1.4 มีเวลาพอเพียงส าหรับการด าเนินการ 
  6.2 นอกจากน้ีการแสวงหาความเห็นกนัจะท าไดง่้ายข้ึน ถา้สมาชิกทีมงาน 
   6.2.1 รับฟังเหตุผลและแสวงหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 
   6.2.2 ไม่สนบัสนุนการใชเ้สียงขา้งมากโดยวธีิลงคะแนนเสียง 
   6.2.3 สรุปและทดสอบการตดัสินใจของกลุ่มเป็นระยะๆ 
   6.2.4 เต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามความเห็นพอ้งกนัของทีมงาน ถึงแมว้่าจะไม่
เห็นดว้ยก็ตาม 
 7. การติดต่อส่ือสาร เป็นการเจราจาติดต่อระหวา่งทีมงาน แลกเปล่ียนขอ้มูล แลกเปล่ียนเชิง
ธุรกิจ มีความเช่ือมัน่และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั สมาชิกทีมงานสามารถสนบัสนุนให้มีการส่ือสารท่ี
เปิดเผย โดย 
  7.1 แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัดว้ยความจริงใจและเปิดเผย 
  7.2 เตม็ใจและพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ 
  7.3 รับรู้ความรู้สึกอึดอดัใจของสมาชิก และตอบสนองความรู้สึกนั้นในทางบวก 
  7.4 มีการพึ่งพาอาศยักนั และสมาชิกมีความผกูพนัและรับผดิชอบต่องาน 
 บทบาทของผูน้ าทีมมีความส าคญัต่อการสร้างความไวว้างใจในการส่ือสารหลายประการ
คือ ประการแรกผูน้ าตอ้งสนบัสนุนให้มีการอภิปรายปัญหาและเร่ืองส าคญัต่างๆ อย่างกวา้งขวาง 
บางคร้ังอาจตอ้งขอค าแนะน าจากสมาชิกของทีมงาน ประการท่ีสองผูน้ าเห็นดว้ยกบัแนวคิดท่ีว่า
สมาชิกทีมงานตอ้งร่วมมือกนัท างาน มีความรับผดิชอบร่วมกนั 
 8. บทบาทและการมอบหมายงาน หมายถึง เป็นการมอบหมายงานท่ีระบุไวใ้นค าพรรณนา
ลกัษณะงาน บทบาทในท่ีน้ีไม่จ  ากดัค าเฉพาะภารกิจของงานเท่านั้น แต่จะรวมถึงความคาดหวงัของ
บุคคลอ่ืนท่ีมีต่องานนั้นดว้ย เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาของความขดัแยง้ดา้นบทบาท การก าหนดบทบาท
และการมอบหมายงานท่ีชดัเจนท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึน เม่ือสมาชิก 
  8.1 ผลกัดนัทีมงานใหก้ าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง 
  8.2 มีความเต็มใจปฏิบติังานท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทท่ีก าหนดไวใ้นบางโอกาสเม่ือ
มีความจ าเป็น 
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  8.3 มัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่ทีมงานอยา่งเสมอภาค 
  8.4 มีการอภิปรายและต่อรองดา้นบทบาทท่ีคาดหวงัของสมาชิกแต่ละคนอย่าง
เปิดเผย 
 9. ภาวะผูน้ า หมายถึง การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการท างาน และพฤติกรรมท่ี 
ธ ารงรักษาความสัมพนัธ์ของทีมงาน ซ่ึงพฤติกรรมทั้งสองดา้นจะช่วยให้การท างานของทีมประสบ
ความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคห์รือสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 10. แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความตอ้งการ พลงั
กดดนัหรือความปรารถนา ท่ีจะพยายามด้ินรนเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะเกิด
มาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได ้แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกตวับุคคล
นั้นๆ เอง ภายใน ไดแ้ก่ ความรู้สึกตอ้งการ หรือขาดอะไรบางอยา่ง จึงเป็นพลงัชกัจูง หรือกระตุน้ให้
มนุษยป์ระกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือตอ้งการนั้น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดก็ตามท่ีมา
เร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย์ ซ่ึง
แรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอยา่งพร้อมกนัได ้
อาจกล่าวไดว้า่ แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการ
เป็นส่ิงเร้าภายในท่ีส าคญักบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียงัมีส่ิงเร้าอ่ืน ๆ เช่น การยอมรับของ
สังคม สภาพบรรยากาศท่ีเป็นมิตร การบงัคบัขู่เข็ญ การให้รางวลัหรือก าลงัใจหรือการท าให้เกิด
ความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดแรงจูงใจได ้
 11. ทกัษะการท างานเป็นทีม หมายถึง การท่ีบุคคลหลายคนท างานร่วมกนัโดยมีความพึง
พอใจในการท างาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเดียวกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพควรประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถ แนวคิดในการท างานแตกต่างกนัออกไป
อยา่งนอ้ย 4 รูปแบบ คือ มีสมาชิกท่ียดึการท างานเป็นหลกั สมาชิกท่ียึดเป้าหมายเป็นหลกั สมาชิกท่ี
ยดึกระบวนการเป็นหลกั และสมาชิกท่ีมุ่งวธีิการเป็นหลกั จุดเนน้ท่ีหลากหลายช่วยเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งต่อทีม 
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 12. การประเมินตนเอง หมายถึง การตรวจสอบวา่ผลการปฏิบติังานอยู่ในระดบัใด และมี
อะไรบา้งท่ีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของงานตรวจสอบวา่ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัใด และ
มีอะไรบา้งท่ีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของงาน อาจด าเนินการโดยแบบท่ีเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการก็ได ้เป้าหมายหลกัเพื่อคน้หาจุดแข็ง จุดอ่อน และแสวงหาแนวทางปรับปรุงหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน18 

สรุปจากแนวคิดเบ้ืองตน้องค์ประกอบทุกส่วนของการบริหารทีมงานมีความส าคญัยิ่งใน
การบริหารจดัการ สามารถพฒันาประสิทธิภาพขององคก์รในดา้นความพร้อม และการใชท้รัพยากร
มนุษยใ์หเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ดงัแผนภาพท่ี 2.2 
 

                                                 
18สุนนัทา เลาหนนัท์, การสร้างทีมงาน, (กรุงเทพมหานคร : ดีดีบุคสโตร์,2540), หนา้ 114-

122. 
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 แผนภาพที ่2.2 แสดงองค์ประกอบการบริหารทมีงาน 

การบริหารทมีงาน 
 

การประเมินตนเอง 
บรรยากาศในการ

ท างาน 

การตดัสินใจ 

การติดต่อส่ือสาร 

บทบาทและการ
มอบหมายงาน 

การก าหนด
วตัถุประสงค ์

การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 

การยอมรับซ่ึงกนั 
และกนั 

การบริหารความ
ขดัแยง้ 

ภาวะผูน้ า 

แรงจูงใจ 

ทกัษะการท างาน 
เป็นทีม 
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2.3 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
    ประวตัิโรงเรียนเพชรวทิยาคาร 

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
กระทรวงมหาดไทย ในปีการศึกษา 2552 จดัการเรียนการสอนตาม หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ช่วงชั้นท่ี 3 ใน
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2,3 และ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ช่วงชั้นท่ี 4 ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5,6 โดยจดัแบบ
สหศึกษา ไป-กลบั ตั้งอยู่ท่ีต  าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ มีท่ีดินทั้งหมด 38 ไร่ 60 
ตารางวา เดิมเป็นท่ีดินของประชาชนชาวบา้นเพชร และต าบลบา้นเพชร ซ้ือบริจาคให้กรมสามญั
ศึกษา เพื่อสร้างโรงเรียนมธัยมศึกษาประจ าต าบล พ .ศ. 2520 ไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งโรงเรียนเพชร
วิทยาคาร ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2520 โดยมีนายอนงค์ พรม
เมตตา วฒิุ กศ.บ. เป็นอาจารยใ์หญ่คนแรก 
 วสัิยทศัน์ 

โรงเรียนเพชรวิทยาคารเน้นการจดัการศึกษาให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข เต็มตามศกัยภาพมี
พื้นฐานการศึกษาต่อ มีทกัษะในการประกอบอาชีพประสานสัมพนัธ์ชุมชน ก้าวทนัเทคโนโลย ี
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พร้อมสู่อาเซียน19 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเพชรวิทยาคารตัวบ่งช้ีท่ี 7 
ประสิทธิภาพของการจดัการและพฒันาสถานศึกษาไดแ้ตม้ดี (3.80 คะแนน) มีขอ้เสนอแนะ เพื่อ
การพฒันาด้านการบริหารจดัการศึกษาโดยสถานศึกษาควรพฒันาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในด้าน
กระบวนการท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ และ พฒันาสถานศึกษา โดย
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและทิศทางการพฒันา ก าหนดกระบวนการบริหารจดัการ 
เนน้การบริหารอยา่งมีส่วนร่วม และยดึหลกัธรรมาภิบาลตามระบบการบริหารจดัการบา้นเมือง และ
ด าเนินการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรมการประชุม กิจกรรมการดูงานจากหน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ 
กิจกรรมการจดัระบบเทคโนโลยี กิจกรรมพฒันาอาคารสถานท่ี งานวิชาการ งานพฒันาบุคลากร

                                                 
19โรงเรียนเพชรวิทยาคาร,  คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553, อ้างแล้ว,        

หนา้ 11. 
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เป็นต้น และด าเนินอย่างจริงจัง ด าเนินการจัดโครงสร้างวิจัยและสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจาก
กระบวนการจดักิจกรรมพฒันาการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษา พร้อมทั้งด าเนินการ
เผยแพร่ใหเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางเพื่อใหส่้งผลสู่ความเป็นเลิศต่อไป20 
 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

1. นกัเรียนเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
2. ครูและผูบ้ริหาร เป็นผูมี้ความรู้ รู้จกัการเรียนรู้ตลอดเวลา เก่งงาน เก่งคน และเก่งการ

บริหารจดัการภายในโรงเรียน 
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีดี  
4. สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้งภูมิทศัน์ สภาพทางกายภาพ 
5. สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่ือนวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา 
6. สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทกัษะศิลปหัตถกรรม ทางวิชาการ วิชาชีพ ระดบัจงัหวดั 

ระดบัชาติ 
7. ใหส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์ารพฒันาชุมชน  

 พนัธกจิ 
1. ส่งเสริม พฒันาระบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3. ส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนกัเรียน 

 4. ส่งเสริม สนบัสนุนให้นกัเรียนมีพื้นฐานในการศึกษาต่อ และมีทกัษะในการประกอบ
อาชีพ 

5. ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาร่วมกบัชุมชน 
6. ส่งเสริม พฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
7. ส่งเสริม สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษา 
8. ส่งเสริม สนบัสนุนการใชท้รัพยากรและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
9. ส่งเสริม สนบัสนุน กระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน 

 
 

                                                 
20ส านกังานรับรองมาตรฐานและปรเมินคุณภาพการศึกษา , การประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิ, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จ ากดั, 2554), หนา้ 13-15. 



 25 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
อังคณา ทีภูเวียง วิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

กบัทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ใน 5 ด้าน คือ 1. การระบุวิสัยทศัน์ 2. การเก้ือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม    
3. การสนับสนุนเป็นรายบุคคล 4. การกระตุน้ทางปัญญา 5. การเป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสม และ
ทีมงานท่ีมีประสิทธิผล 12 ประการ 1. ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ 2. บรรยากาศการท างานท่ี
ปราศจาก พิธีรีตรอง 3. การมีส่วนร่วม 4. การรับฟังซ่ึงกนัและกนั 5. ความไม่เห็นด้วยทางบวก       
6. ความเห็นพอ้งกนั 7. การส่ือสารท่ีเปิดเผย 8. บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชดัเจน 9. ภาวะผูน้ า
รวม 10. ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 11. รูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย 12. การประเมินผลตนเอง 
ผลการวิจยัพบว่า 1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดั
ขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การระบุวิสัยทศัน์ 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการเป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสม 2. ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน
อนุบาลเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือความเห็น
พอ้งกนั ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ รูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย 3. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดั
ขอนแก่นในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.0121 
 สุวฒัน์ อินทวงศ์ วิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างาน
เป็นทีมตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 4 ด้าน คือ 1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ 2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 4.ดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล และ การท างานเป็นทีม 5 ดา้น คือ 1. การติดต่อส่ือสาร 2. การร่วมมือ 3. การ
ประสานงาน 4. การมีความคิดสร้างสรรค ์5. การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ผลการวิจยั พบวา่ 1. ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูผู ้สอนทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์อยู่
ในอนัดบัแรก 2. การท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนทุก
กลุ่มประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 3.ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการ

                                                 
21องัคณา ทีภูเวียง, “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกับ

ทีมงานท่ีมี ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น”, ปริญญาครุศาสตร-
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2551, 103 หนา้. 
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ท างานเป็นทีมของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรู้ของครูผู ้สอน  โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.122 

กอบศักดิ์ มูลมัย วิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 4 ดา้น คือ 1. การสร้างบารมี 2 ดา้น ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ 3.ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ ประสิทธิภาพ
ของครูผูส้อน 5 ดา้น คือ 1. การสร้างความชดัเจนในบทเรียน 2. การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 3. การแสดงความใส่ใจงานการสอน 4. การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมี
ประสิทธิภาพ 5. การส่งเสริมให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จพบวา่ 1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูส้อนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 2. ประสิทธิภาพการสอนของครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ ภาพรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0123 

พรพมิล ชูสอน วจิยัเร่ือง พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่นแสดงพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงทั้งรายรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก รายข้อท่ีมีพฤติกรรมภาวะผูน้ าระดับมากมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ความสนใจของตวัเอง รองลงมาซ่ึงอยูใ่นระดบัมากคือ การแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นถึงความ
เช่ือมัน่และศรัทธาในโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง และการเนน้ความส าคญัเร่ืองวิสัยทศัน์ (Vision) และพร้อม 
ถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงานเป็นจุดร่วมกนั   ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก รายขอ้ท่ี

                                                 
22สุวฒัน์ อินทวงศ,์ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็นทีม

ตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย”,
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2550, 131 หนา้. 

23กอบศกัด์ิ มูลมยั, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
กบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1”, ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี), 2554,     
172 หนา้. 
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มีพฤติกรรมภาวะผูน้ าระดบัมากมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การแสดงความกระตือรือร้นเม่ือพูดถึงเป้าหมาย
ท่ีจ าเป็นต้องท าให้เสร็จ รองลงมาซ่ึงอยู่ในระดับมากคือ การมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปได้
ทางเลือกใหม่ๆ และการท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม ประจ าโรงเรียน  ตั้งใจ
แน่วแน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามท่ีก าหนด  ส าหรับดา้นการกระตุน้ทางปัญญาพบวา่ อยู่ในระดบั
มาก  รายข้อท่ีมีพฤติกรรมภาวะผูน้ าระดับมากมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การใช้แผนเชิงกลยุทธ์เป็น
เคร่ืองมือในการบริหาร รองลงมาซ่ึงอยูใ่นระดบัมากคือ การน าภาพรวมท่ีเป็นจุดเด่นของโรงเรียนมา
เป็นจุดเนน้ในการพฒันาโรงเรียน และสุดทา้ยดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลพบวา่ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง24 

รุ่งนภา วิจิตรวงศ์ วิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 4 ดา้นคือ 
1. ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 3.ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา     
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการวิจยัพบวา่ 1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยู่
ในระดบัมาก เรียงค่าล าดบั เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้น
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 2. การ
เปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ ยกเวน้ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจและด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .05 3. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและราย
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้น การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

                                                 
24พรพิมล   ชูสอน , “ภาวะผู ้น าก าร เป ล่ี ยนแปลงของผู ้บ ริหารโรง เ รี ยนสา ธิต

มหาวิทยาลยัขอนแก่น”, ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
รามค าแหง), 2549, 45 หนา้. 
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สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ25 

สมควร ไกลพน วิจัยเ ร่ือง แบบภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการ
ครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือคือ
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ รองลงมาคือดา้นการสร้างบารมี และดา้นดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือดา้น ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล26  

ประยุทธ ชูสอน วจิยัเร่ือง พฤติกรรมภาวะผูน้ าและแนวทางการพฒันาสู่ความเป็นผูบ้ริหาร
มืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดข้อ้สรุปจากงานวิจยั
ว่าผูน้  าจะเห็นคุณค่าและศกัยภาพของผูต้าม และมีการมอบหมายงาน มีการกระจายอ านาจ มีการ
พฒันาความสามารถผูร่้วมงานเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานใชค้วามสามารถอยา่งเต็มท่ี และไดเ้รียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆท่ีทา้ทายความสามารถ ผูน้ ามีการจูงใจให้ผูร่้วมงานมีแรงจูงใจภายใน เห็นความหมายและ
คุณค่าของงาน และผูน้ าจะชกัน าให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจตนเองไปสู่อุดมการณ์
เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) การบรรลุสัจธรรมแห่งตน และความเป็นอยูท่ี่ดี ทั้งของตนเอง 
ผูอ่ื้น องค์การ และของสังคม ซ่ึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
อาชีพผูบ้ริหารโรงเรียนจนกลายเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพในล าดบัต่อไป27 

 
 
 

                                                 
25รุ่งนภา วิจิตรวงศ,์ “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”, วทิยาพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2551, 112 หนา้. 

26สมควร ไกลพน, “แบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัเลย), 2546, 94 หนา้. 

27ประยุทธ  ชูสอน, “พฤติกรรมภาวะผูน้ าและแนวทางการพฒันาสู่ความเป็นผูบ้ริหารมือ
อาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต, อา้งแลว้, 126 หนา้. 
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เตือนใจ โพธ์ิทอง วจิยัเร่ือง การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ประกอบดว้ย การสร้างทีมงาน 12 ด้าน คือ 1. ความ
ชดัเจนของวตัถุประสงค ์2. บรรยากาศการท างานท่ีปราศจากพิธีรีตรอง 3. การมีส่วนร่วม 4. การรับ
ฟังซ่ึงกนัและกนั 5. ความไม่เห็นดว้ยในทางบวก 6. ความเห็นพอ้งกนั 7. การส่ือสารท่ีเปิดเผย        
8. บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชดัเจน 9. ภาวะผูน้ าร่วม 10. ความสัมพนัธ์กบัภายนอก           
11. รูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย 12. การประเมินผลงานของตนเอง ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี      
1. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก        
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นความชดัเจนของวตัถุประสงค ์ดา้นการมีส่วนร่วม 
ดา้นการส่ือสารท่ีเปิดเผย และดา้นการประเมินผลงานของตนเอง ไม่แตกต่างกนั 3. เปรียบเทียบการ
สร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี   
เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั28 

ไมตรี งามวงษ์วาน วจิยัเร่ือง การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ประกอบด้วย การสร้างทีมงาน 11 ด้าน คือ 1. บทบาทสมดุล                 
2. วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั 3. ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหน้า
เพื่อแกปั้ญหา 4. การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั 5. ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์6. กระบวนการท างานและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  7. ภาวะผูน้ าท่ี
เหมาะสม 8. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิการท างาน 9. การพฒันาตนเอง 10. ความสัมพนัธ์
ระหวา่งกลุ่ม 11. การส่ือสารท่ีดี ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ต่อการ
สร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั คือ ดา้นบทบาทท่ีสมดุล ดา้นวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั 
และดา้น กระบวนการท างานและดา้นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 2. การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 ต่อ

                                                 
28เตือนใจ โพธ์ิทอง, “การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1”, วิทยาพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ,           
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2551, 130 หนา้ . 
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การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามต าแหน่งโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ29 
 ประสงค์ เกสรสุคนธ์ วจิยัเร่ือง การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู ้บริหารและครูผู ้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 2. เปรียบเทียบการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ30 

ภิญโญ มนูศิลป์ วิจยัเร่ือง การพฒันาตวัแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา่องคป์ระกอบย่อยของการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นคุณลกัษณะของ
ทีมเก่ียวกับบทบาทของทีมและเป้าหมายของทีมมีความเหมาะสมในระดับมาก รวมทั้ ง
องคป์ระกอบยอ่ยดา้นบทบาทของทีมท่ีมีความเหมาะสมในระดบัมากและอยูใ่นระดบัแรกคือ ภาวะ
ผูน้ าทีม การมีส่วนร่วมและการติดต่อส่ือสาร31 

 

                                                 
29ไมตรี งามวงษว์าน, “การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี    

การศึกษาชลบุรี เขต 1”, วิทยาพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์), 2549, 154 หนา้. 

30ประสงค ์เกสรสุคนธ์, “การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, วิทยาพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2550,        
118 หนา้. 

31ภิญโญ มนูศิลป์, “การพฒันาตวัแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”,  
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 2551,  
293 หนา้. 
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ช่อฉัตร์ บุญเฉลมิ วจิยัเร่ือง พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบดว้ย การท างานเป็นทีม 9 ดา้นคือ 1. ดา้น
การก าหนดวตัถุประสงค ์2. ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน 3.ดา้นการมีส่วนร่วม 4. ดา้น
การส่ือสารแบบเปิด 5. ดา้นการสร้างความไวว้างใจและเคารพนบัถือ 6. ดา้นการก าหนดบทบาท
หน้าท่ี 7. ด้านภาวะผูน้ าในทีมงาน 8. ด้านการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 9. ด้านการประเมินตนเอง 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2. เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน และ ขนาดโรงเรียน พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ32 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกับการ
บริหารทีมงาน สามารถสรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง จะส่งผลต่อการท างาน
ของสมาชิกท่ีจะท าให้การปฏิบติังานส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย โดยข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของ
สภาพแวดล้อมและบุคลากรในหน่วยงาน และ ผูบ้ริหารท่ีมีหลักการบริหารทีมงาน จะรู้จกัใช้
ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุ้มค่า มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการพฒันา
โรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32ช่อฉัตร์ บุญเฉลิม, “พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”, วิทยาพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2552, 147 หนา้. 
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2.5 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
    จากการได้ ศึ กษา เอกสารงานวิ จัย ท่ี เ ก่ี ย วข้องของ  แบสและอโว ลิโอ  อ้า ง ใน                      
ประยทุธ ชูสอน33 และ ปาร์คเกอร์ อา้งใน สุนนัทา เลาหนนัทน์34  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ ดงัน้ี 
      
           ตัวแปร X                                          ตัวแปร Y                             

 
 

แผนภาพที ่2.3 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

                                                 
33ประยุทธ  ชูสอน, “พฤติกรรมภาวะผูน้ าและแนวทางการพฒันาสู่ความเป็นผูบ้ริหารมือ

อาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต, อา้งแลว้, 126 หนา้. 

34สุนนัทา เลาหนนัท,์ การสร้างทมีงาน, อา้งแลว้, หนา้ 114-122. 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
 2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
 3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
 4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 

การบริหารทมีงาน 
1. ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์
2. ดา้นบรรยากาศในการท างาน 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
4. ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
5. ดา้นการบริหารความขดัแยง้ 
6. ดา้นการตดัสินใจ 
7. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
8. ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน 
9. ดา้นภาวะผูน้ า 
10. ดา้นแรงจูงใจ 
11. ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม 
12. ดา้นการประเมินตนเอง 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหาร
ทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชัยภูมิ  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใชแ้บบสอบถามเคร่ืองมือในการวจิยัเพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัมี
วธีิการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู สังกดัโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชยัภูมิ รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1  
 
ตารางที ่3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 

โรงเรียนเพชรวิทยำคำร จังหวดัชัยภูมิ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 4 
ครู 47 

รวม 51 
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3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
ประสบการณ์การท างาน และวุฒิทางการศึกษา ลักษณะค าถามเป็นเชิงตรวจสอบรายการ       
(Check list) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัประกอบดว้ย  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) มี 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 
  มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  5  
  มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระดบั มาก  มีค่าเท่ากบั  4 
  มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระดบั ปานกลาง มีค่าเท่ากบั  3  
  มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระดบั นอ้ย  มีค่าเท่ากบั  2  
  มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระดบั นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  1  

ตอนที่  3  แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการบริหารทีมงานของผู ้บ ริหารโรงเ รียน 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัประกอบดว้ย  12 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์ดา้น
บรรยากาศในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ดา้นการ
บริหารความขดัแยง้ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน 
ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม และดา้นการประเมินผลตนเอง ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert)       
มี 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 
  มีการบริหารทีมงานในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  5  
  มีการบริหารทีมงานในระดบั มาก  มีค่าเท่ากบั  4 
  มีการบริหารทีมงานในระดบั ปานกลาง มีค่าเท่ากบั  3  
  มีการบริหารทีมงานในระดบั นอ้ย  มีค่าเท่ากบั  2  
  มีการบริหารทีมงานในระดบั นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  1 
 

 



35 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. คน้ควา้ต ารา เอกสาร วารสาร บทความ ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 2. ก าหนดกรอบแบบสอบถามเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert)  
 4. สร้างแบบสอบถามและประเด็นย่อยรายขอ้  โดยพฒันาจากกรอบแนวคิด แบส และ  
อโวลิโอ อา้งใน ประยุทธ ชูสอน และ ปาร์คเกอร์  อา้งใน สุนนัทา เลาหนันทน์ มาพฒันาให้
ครอบคลุมถึงเน้ือหาตามกรอบแนวคิดของการศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ
การบริหารทีมงาน 
 5. น าผลการศึกษาวเิคราะห์และสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศ ประสบการณ์การท างาน และวฒิุทางการศึกษา  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัประกอบดว้ย  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการกระตุน้ทางปัญญา และด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการด าเนินการการบริหารทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัประกอบดว้ย  12 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนด
วตัถุประสงค์ ดา้นบรรยากาศในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ดา้นการยอมรับซ่ึงกนั
และกนั ดา้นการบริหารความขดัแยง้ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นบทบาทและการ
มอบหมายงาน ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม และดา้นการประเมินผล
ตนเอง  
 6. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยป์รึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 
 7. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของขอ้ค าถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ
ของข้อค าถามโดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ          
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(Item-Objective Congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยรวม
เท่ากบั 0.96 แยกเป็นระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีค่าเท่ากบั 1.00 ส่วนระดบัการ
ด าเนินการการบริหารทีมงาน มีค่าเท่ากบั 0.94 ซ่ึงค่า IOC ของรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 แสดง
ให้เห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัมีค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สรุปได ้วา่ขอ้
ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2  
 
ตำรำงที่ 3.2 กำรหำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) รำยด้ำน

และโดยรวมของแบบสอบถำม 
 

ระดับภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง ค่ำ IOC (Index of Item Objective Congruence) 
1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 1.00 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 1.00 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 1.00 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 1.00 

ระดับกำรบริหำรทมีงำน  
1. ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์  0.67 
2. ดา้นบรรยากาศในการท างาน 1.00 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก   0.67 
4. ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 1.00 
5. ดา้นการบริหารความขดัแยง้ 1.00 
6. ดา้นการตดัสินใจ 1.00 
7. ดา้นการติดต่อส่ือสาร   1.00 
8. ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน   1.00 
9. ดา้นภาวะผูน้ า   1.00 
10. ดา้นแรงจูงใจ 1.00 
11. ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม 1.00 
12. ดา้นการประเมินตนเอง 1.00 

รวม 0.96 
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 7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกสารนิพนธ์ พิจารณาเสนอแนะอีกคร้ังหน่ึง 
  8. ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try-out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวั
เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนบา้นแท่นวทิยา จ านวน 30 ชุด 
 9. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้น
และโดยรวม ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.88-0.96 โดยเกณฑ์
ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหวา่ง 0.60-1.00 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมี
ค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.3 
 
ตำรำงที ่ 3.3 ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม 

 

ระดับภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) 
1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.91 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.90 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.93 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.90 

ระดับกำรบริหำรทมีงำน  
1. ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์  0.91 
2. ดา้นบรรยากาศในการท างาน 0.91 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก   0.95 
4. ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 0.96 
5. ดา้นการบริหารความขดัแยง้ 0.90 
6. ดา้นการตดัสินใจ 0.96 
7. ดา้นการติดต่อส่ือสาร   0.90 
8. ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน   0.89 
9. ดา้นภาวะผูน้ า   0.88 
10. ดา้นแรงจูงใจ 0.94 
11. ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม 0.90 
12. ดา้นการประเมินตนเอง 0.93 

รวม 0.98 
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 9. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมาย 
10. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัต่อไป 
ส าหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีวดัระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงและการด าเนินการการบริหารทีมงาน ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย  ดงัน้ี 
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผูน้ าทางการเปล่ียนแปลงหรือการบริหารทีมงานในระดบั มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ าทางการเปล่ียนแปลงหรือการบริหารทีมงานในระดบั มาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ าทางการเปล่ียนแปลงหรือการบริหารทีมงานในระดบั ปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ าทางการเปล่ียนแปลงหรือการบริหารทีมงานในระดบั นอ้ย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ าทางการเปล่ียนแปลงหรือการบริหารทีมงานในระดบั นอ้ยท่ีสุด1 

ส่วนการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและทีมงานท่ีมีประสิทธิผล ไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลผลดงัน้ี 
 1.00    หมายถึง มีความสัมพนัธ์สูงสุด 
 0.71 – 0.99   หมายถึง มีความสัมพนัธ์สูง 
 0.41 – 0.70   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
 0.21 – 0.40   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.20  หมายถึง มีความสัมพนัธ์ต ่า2 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนพฤษภาคม  2556 
ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน    
ถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนเพชรวิทยาคาร เพื่อขอความร่วมมือให้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวจิยั ไดต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี 

                                                        
1กลัยา วานิชยบ์ญัชา, กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล, พิมพค์ร้ังท่ี 6,      

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), หนา้ 35.   
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 35. 
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 2. จดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะตอบแบบสอบถามในแต่
ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนพฤษภาคม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยั
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 51 ชุด 
 3. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กบัผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครู ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนเพชรวทิยาคาร ซ่ึงไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และใชแ้บบสอบถาม
ทั้งหมด 51 ชุด ไดรั้บคืน 51 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ใชเ้วลา 15 วนั 
 4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์
ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 51 ชุด 
 5. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวิเคราะห์ และสรุปผลการวจิยั  
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
 2. ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการด าเนินการการบริหารทีมงาน ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. ทดสอบสมมติฐานการหาค่าความสัมพนัธ์ดว้ยการใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล   
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับบรรยาย
ขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)3 

                                                        
 3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 35. 



 

  

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ 2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 3) ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 4) ดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล และระดบัการบริหารทีมงาน ใน 12 ดา้น คือ  1) ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์   
2) ดา้นบรรยากาศในการท างาน 3) ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก 4) ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
5) ดา้นการบริหารความขดัแยง้ 6) ดา้นการตดัสินใจ 7) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 8) ดา้นบทบาทและ
การมอบหมายงาน 9) ด้านภาวะผูน้ า 10) ดา้นแรงจูงใจ 11) ด้านทกัษะการท างานเป็นทีม และ      
12) ด้านการประเมินผลตนเอง ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชัยภูมิ และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและระดบัการบริหารทีมงาน 
 ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือวจิยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียน
และครู โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ และเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 
51 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมี
ล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

  4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้ก าหนด
ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n    แทน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
N   แทน จ านวนประชากร 
r แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
X แทน ระดบัภาวะผูน้ า 
X1 แทน ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
X2 แทน ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
X3 แทน ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
X4 แทน ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
Y แทน ระดบัการบริหารทีมงาน 
Y1 แทน ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์
Y2 แทน ดา้นบรรยากาศในการท างาน 
Y3 แทน  ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
Y4 แทน ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
Y5 แทน ดา้นการบริหารความขดัแยง้ 
Y6 แทน ดา้นการตดัสินใจ 
Y7 แทน ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
Y8 แทน ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน 
Y9 แทน ดา้นภาวะผูน้ า 
Y10 แทน ดา้นแรงจูงใจ 
Y11 แทน ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม 
Y12 แทน ดา้นการประเมินตนเอง 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 51 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 51 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าข้อมูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของบุคลากรท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตาราง
ท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 

       

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

         1.1 ชาย 
         1.2 หญิง 

 
 23 
28 

 
45.10 
54.90 

2. ประสบการณ์การท างาน 
         2.1 นอ้ยกวา่ 10 ปี  
         2.2 10 – 20 ปี 
         2.3 21 ปีข้ึนไป  

 
31 
10 
10 

 
60.80 
19.60 
19.60 

3. วุฒิทางการศึกษา 
3.1 ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาโท 

 
47 
4 

 
92.20 
7.80 

  

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู เม่ือจ าแนกตามเพศ 
พบวา่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.90) มากกวา่ เพศชาย (ร้อยละ 45.10) จ  าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน พบว่า ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 60.80) รองลงมา คือ 
ประสบการณ์การท างาน 10 – 20 ปี และประสบการณ์การท างาน 21 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 19.60 
เท่ากนั) และจ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า ปริญญาตรี (ร้อยละ 92.20) มากกว่า ปริญญาโท 
(ร้อยละ 7.80)   
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ระดับความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงานของผู้บริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมของภาวะ
ผู้น าการเปลีย่นแปลงและระดับการด าเนินการของการบริหารทมีงาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   
1) ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดับการด าเนินการของความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกับการ
บริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวดัชัยภูมิ  3) ผลการศึกษาระดับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและระดบัการบริหารทีมงาน ดงัน้ี 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จังหวดัชัยภูมิ ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ โดยรวม ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเพชร-     

วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ โดยรวม 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ระดับภาวะผู้น า 

   แปลความ 
1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 3.83 0.60 มาก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 3.77 0.66 มาก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 3.64 0.71 มาก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.59 0.47 มาก 

รวม 3.68 0.61 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.2 พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร มีระดบัภาวะผูน้ าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.68) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
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 มีขอ้สังเกตว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( = 3.83)   
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( = 3.59) 
  4.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เพชรวทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยา
คาร จงัหวดัชัยภูมิ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเพชร-     

วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

 

ข้อที่ ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ระดับภาวะผู้น า 

   แปลความ 
1. ผู ้บ ริหารประพฤติตัวให้ เ ป็นแบบอย่าง ท่ี ดีให้ เ กิด

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในการท างาน 
3.92 0.74 มาก 

2. ผูบ้ริหารควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤติ 3.88 0.81 มาก 
3. ผูบ้ริหารเน้นความส าคัญเร่ืองวิสัยทศัน์ (Vision) และ 

พร้อมถ่ายทอดถ่ายทอดไปยงัจุดเดียวกนั 
3.90 0.72 มาก 

4. ผูบ้ริหารค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ความ 
สนใจของตวัเอง 

3.73 0.82 มาก 

5. ผูบ้ริหารแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นถึงความศรัทธาในโรงเรียน 3.75 0.82 มาก 
รวม 3.83 0.60 มาก 

 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.3 พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ มีระดบัภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารประพฤติตวัให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในการท างาน ( = 3.92)   และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ความสนใจของตวัเอง ( =3.73) 
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  4.3.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เพชรวทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยา
คาร จงัหวดัชัยภูมิ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเพชร-

วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 

ข้อที่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดับภาวะผู้น า 

   แปลความ 
1. ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปได้ทางเลือก

ใหม่ๆ 
3.86 0.80 มาก 

2. ผูบ้ริหารมองปัญหาในแง่ดี เชิงบวก ใชว้กิฤติเป็นโอกาส 3.84 0.75 มาก 
3. ผูบ้ริหารใหก้ าลงัใจผูร่้วมงาน 3.59 0.96 มาก 
4. ผูบ้ริหารแสดงความกระตือรือร้นเม่ือพดูถึงเป้าหมายท่ี 

จ าเป็นตอ้งท าใหส้ าเร็จ 
3.78 0.75 มาก 

5. ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าท่ีเป่ียมด้วยคุณธรรมประจ า
โรงเรียน 

3.80 0.98 มาก 

รวม 3.77 0.66 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มีระดบัภาวะผูน้ าโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปไดท้างเลือก
ใหม่ๆ ( =3.86)   และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารใหก้ าลงัใจผูร่้วมงาน ( =3.59) 
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  4.3.1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เพชรวทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการการกระตุ้นทางปัญญา 
  ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชร- 
วิทยาคาร จงัหวดัชัยภูมิ ด้านการการกระตุน้ทางปัญญา มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที ่4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเพชร-    

วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการการกระตุ้นทางปัญญา 

 

ข้อที่ ด้านการการกระตุ้นทางปัญญา 
ระดับภาวะผู้น า 

   แปลความ 
1. ผู ้บริหารแสวงหามุมมองท่ีแตกต่างกันเม่ือต้องการ

แกปั้ญหา 
3.61 0.77 มาก 

2. ผูบ้ริหารใชแ้ผนเชิงกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 3.67 0.84 มาก 
3. ผูบ้ริหารวนิิจฉยัปัญหาต่างๆอยา่งรอบคอบ และเป็นเอก

ฉนัทก่์อนตดัสินใจสั่งการ 
3.57 0.94 มาก 

4. ผู้บ ริหารสนับสนุนให้ มีการเป ล่ียนกรอบและคิด
แกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ 

3.71 0.92 มาก 

5. ผูบ้ริหารน าภาพรวมท่ีเป็นจุดเด่นของโรงเรียนมาเป็น
จุดเนน้ในการบริหารโรงเรียน 

3.69 0.88 มาก 

รวม 3.64 0.71 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นการการกระตุน้ทางปัญญา มีระดบัภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้มีการเปล่ียนกรอบและคิด
แกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ ( =3.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารวินิจฉัยปัญหาต่างๆ
อยา่งรอบคอบและเป็นเอกฉนัทก่์อนตดัสินใจสั่งการ ( =3.57) 
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  4.3.1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เพชรวทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยา
คาร จงัหวดัชัยภูมิ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6  
 
ตารางที ่4.6  ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเพชร-     

วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 

 

ข้อที่ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
ระดับภาวะผู้น า 

   แปลความ 
1. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูร่้วมงานในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีมี

ความส าคญัมากกวา่ในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของกลุ่ม 
3.62 0.82 มาก 

2. ผูบ้ริหารฟังเร่ืองราวต่างๆ และความคิดเห็นขอผูร่้วมงาน
อยา่งตั้งใจ 

3.52 1.00 มาก 

3. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ผูร่้วมงานได้พฒันาจุดเด่นของ
ตนเอง 

3.60 0.87 มาก 

4. ผู้บ ริหารให้ เวลาในการสอนงานและแนะน า เป็ น
รายบุคคล 

3.56 0.94 มาก 

5. ผูบ้ริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ผูร่้วมงานซ่ึงไม่ได้
รับความสนใจเท่าท่ีควร 

3.62 0.74 มาก 

รวม 3.59 0.47 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีระดบัภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ผูร่้วมงานซ่ึง
ไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร ( =3.62) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารฟังเร่ืองราวต่างๆ 
และความคิดเห็นของผูร่้วมงานอยา่งตั้งใจ ( =3.52) 
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 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ผลการ
วเิคราะห์มีดงัน้ี 

  4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร- 
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ โดยรวม ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ โดยรวม 

 

ข้อที่ การบริหารทมีงาน 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์ 3.66 0.74 มาก 
2. ดา้นบรรยากาศในการท างาน 3.63 0.77 มาก 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก 3.69 0.75 มาก 
4. ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 3.66 0.85 มาก 
5. ดา้นการบริหารความขดัแยง้ 3.59 0.64 มาก 
6. ดา้นการตดัสินใจ 3.68 0.86 มาก 
7. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 3.79 0.76 มาก 
8. ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน 3.69 0.80 มาก 
9. ดา้นภาวะผูน้ า 3.79 0.66 มาก 
10. ดา้นแรงจูงใจ 3.74 0.79 มาก 
11. ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม 3.70 0.72 มาก 
12. ดา้นการประเมินตนเอง 3.70 0.82 มาก 

รวม 3.69 0.64 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวทิยาคาร มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.69) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
 มีขอ้สังเกตวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นภาวะผูน้ า ( = 3.79) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ ดา้นการบริหารความขดัแยง้ ( = 3.59) 
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  4.3.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยา
คาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชัยภูมิ ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8  
 
ตารางที ่4.8  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ 

 

ข้อที่ ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. ในทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่การก าหนดวตัถุประสงค์

ท่ีชดัเจน 
3.63 0.77 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของทีมงานท่ีท่านปฏิบัติงานมีความ
เฉพาะเจาะจงสามารถท่ีจะประเมินได ้

3.69 0.86 มาก 

3. ทีมงานของท่านมีการก าหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนั 3.71 0.90 มาก 
4. วัตถุประสงค์ของทีมงานท่ีท่านปฏิบัติงานอยู่ ช่วย

สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกทีมงานใช้ความ
พยายามในการท างานอยา่งดีท่ีสุด 

3.63 0.84 มาก 

5. ทีมงานของท่านใช้วตัถุประสงค์เป็นตวัควบคุมเวลาใน
การท างาน 

3.67 0.93 มาก 

รวม 3.66 0.74 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานของท่านมีการก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกัน     
( =3.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ วตัถุประสงคข์องทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูช่่วยสนบัสนุน
และส่งเสริมใหส้มาชิกทีมงานใชค้วามพยายามในการท างานอยา่งดีท่ีสุด ( =3.63 เท่ากนั) 
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  4.3.2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร- 
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านบรรยากาศในการท างาน 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จังหวดัชัยภูมิ ด้านบรรยากาศในการท างาน มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9  
 
ตารางที ่4.9  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านบรรยากาศในการท างาน 

 

ข้อที่ ด้านบรรยากาศในการท างาน 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. บรรยากาศของทีมงานท่ีท่านปฏิบัติงานมีความเป็น

กนัเอง 
3.45 1.00 ปานกลาง 

2. สมาชิกในทีมงานมีส่วนร่วมในการอธิปรายเม่ือมีการ
ประชุมหรือวางแผน 

3.67 0.93 มาก 

3. หวัหนา้ทีมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทีม 3.76 0.86 มาก 
4. สมาชิกในทีมงานช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การ

ท างานประสบผลส าเร็จ 
3.71 0.90 มาก 

5. สมาชิกในทีมงานช่วยกนั ก ากบัดูแลและตรวจสอบการ
ท างานของทีม 

3.67 0.93 มาก 

รวม 3.63 0.77 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นบรรยากาศในการท างาน มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หัวหน้าทีมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทีม       
( = 3.76) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ บรรยากาศของทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานมีความเป็นกนัเอง 
( = 3.45) 
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  4.3.2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร- 
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10  
 
ตารางที ่4.10  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

 

ข้อที่ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. สมาชิกในทีมงานช่วยกันก าหนดเป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
3.65 0.84 มาก 

2. สมาชิกในทีมงานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั
เพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 

3.71 0.94 มาก 

3. การแก้ปัญหาของทีม เป็นความรับผิดชอบของสมาชิก
ทุกคนในทีมงาน 

3.57 0.92 มาก 

4. หัวหน้าทีมใช้การตัดสินใจทีมงานเม่ือต้องการความ
ยอมรับของทีมงาน 

3.76 0.83 มาก 

5. สมาชิกในทีมงานไดมี้โอกาสแสดงออกและใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการท างาน 

3.78 0.85 มาก 

รวม 3.69 0.75 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีระดบัการบริหารทีมงานอยู่ในระดบัมาก    
ทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานได้มีโอกาสแสดงออกและใช้
ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน ( =3.78) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การแกปั้ญหาของทีม เป็น
ความรับผดิชอบของสมาชิกทุกคนในทีมงาน ( =3.57) 
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  4.3.2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยา
คาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชัยภูมิ ด้านการยอมรับซ่ึงกันและกัน มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11  
 
ตารางที ่4.11  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

 

ข้อที่ ด้านการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. สมาชิกในทีมงานของท่านมีการเปิดใจท่ีจะรับฟังความ

คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
3.69 0.96 มาก 

2. ในทีมงานของท่านมีการน าความคิดเห็นของสมาชิกมา
ก าหนดแนวทางปฏิบติั 

3.69 0.99 มาก 

3. สมาชิกในทีมงานยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 3.71 0.92 มาก 
4. ทีมงานของท่านร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนาการ

ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 
3.63 0.84 มาก 

5. ในการท างานสมาชิกในทีมงานสนบัสนุนและช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั 

3.63 0.95 มาก 

รวม 3.66 0.85 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ( =3.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ในการท างานสมาชิกในทีมงานสนับสนุนและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ( =3.63) 
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  4.3.2.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร- 
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารความขัดแย้ง 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการบริหารความขดัแยง้ มีผลการวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12  
 
ตารางที ่4.12  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารความขัดแย้ง 

 

ข้อที่ ด้านการบริหารความขัดแย้ง 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. ทีมงานของท่านถือว่าความขัดแยง้ในการท างานเป็น

เร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ 
3.67 0.97 มาก 

2. ในทีมงานแกไ้ขความขดัแยง้โดยทุกฝ่ายไดรั้บชยัชนะ 3.54 0.85 มาก 
3. หัวหน้าทีมจะระงับความขัดแย้งหากเม่ือเห็นว่าอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการท างาน 
3.71 0.83 มาก 

4. ทีมงานบริหารความขดัแยง้โดยวิธีหลีกเล่ียงปัญหาเม่ือ
เห็นวา่อาจเสียผลประโยชน์ 

3.61 0.91 มาก 

5. หวัหนา้ทีมใชค้วามขดัแยง้ เสริมสร้างการเรียนรู้และการ
แกปั้ญหาของทีมงาน 

3.58 0.80 มาก 

รวม 3.59 0.64 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.12 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวทิยาคาร ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีระดบัการบริหารทีมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หวัหนา้ทีมจะระงบัความขดัแยง้หากเม่ือเห็นวา่ อาจ
ก่อให้เกิดความ  เสียหายต่อการท างาน ( =3.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ในทีมงานแกไ้ข
ความขดัแยง้โดยทุกฝ่ายไดรั้บชยัชนะ ( =3.54) 
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  4.3.2.7 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร- 
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการตัดสินใจ 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการตดัสินใจ มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวม
และรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13  
 
ตารางที ่4.13  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านการตัดสินใจ 

 

ข้อที่ ด้านการตัดสินใจ 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. สมาชิกในทีมงานได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ 
3.69 1.01 มาก 

2. การตัดสินใจเกิดจากความเห็นท่ีเป็นเอกฉันท์ และ 
สมาชิกปฏิบติัตามการตดัสินใจนั้น 

3.75 0.89 มาก 

3. หัวหน้าทีมและสมาชิกทีมประชุมร่วมกนัเพื่อตดัสินใจ
แกปั้ญหาของทีมงาน 

3.59 1.04 มาก 

4. ทีมงานใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แกไ้ขปัญหา 3.69 0.96 มาก 
5. สมาชิกในทีมงานยอมรับการตดัสินใจโดยทีมงาน 3.73 0.89 มาก 

รวม 3.68 0.86 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.13 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นการตดัสินใจ มีระดบัการบริหารทีมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 
3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การตดัสินใจเกิดจากความเห็นท่ีเป็นเอกฉันท์ และ 
สมาชิกปฏิบติัตาม การตดัสินใจนั้น ( =3.75) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ หวัหนา้ทีมและสมาชิก
ทีมประชุมร่วมกนัเพื่อตดัสินใจแกปั้ญหาของทีมงาน ( =3.59) 
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  4.3.2.7 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร- 
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการติดต่อส่ือสาร 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชัยภูมิ ด้านการติดต่อส่ือสาร มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14  
 
ตารางที ่4.14  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านการติดต่อส่ือสาร 

 

ข้อที่ ด้านการติดต่อส่ือสาร 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. สมาชิกในทีมงานติดต่อส่ือสารเพื่อบอกกล่าวเร่ืองท่ีควร

รู้และมีความส าคญัต่อการท างาน 
3.98 0.83 มาก 

2. ทีมงานใช้การติดต่อส่ือสารแบบสองทางเพื่อช่วยให้
สมาชิกตรวจสอบขอ้สงสัย 

3.78 0.85 มาก 

3. สมาชิกในทีมงานติดต่อส่ือสารกันด้วยความตั้ งใจ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลข่าวสารท่ีครบถว้น 

3.78 0.87 มาก 

4. การติดต่อส่ือสารของทีมงานช่วยให้การตดัสินใจเป็นไป
ดว้ยความแม่นย  า 

3.73 0.94 มาก 

5. สมาชิกในทีมงานมีความสามารถและทักษะในการ
ติดต่อส่ือสาร 

3.71 0.92 มาก 

รวม 3.79 0.76 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.14 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีระดบัการบริหารทีมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานติดต่อส่ือสารเพื่อบอกกล่าวเร่ืองท่ี
ควรรู้และมีความส าคญัต่อการท างาน ( =3.98) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สมาชิกในทีมงานมี
ความสามารถและทกัษะในการติดต่อส่ือสา ( =3.71) 
 
 



56 

  4.3.2.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร- 
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านบทบาทและการมอบหมายงาน 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15  
 
ตารางที ่4.15  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านบทบาทและการมอบหมายงาน 

 

ข้อที่ ด้านบทบาทและการมอบหมายงาน 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. สมาชิกในทีมงานทุกคนรู้และเขา้ใจบทบาทของตนเอง

เป็นอยา่งดี 
3.63 1.03 มาก 

2. สมาชิกในทีมงานรู้และเขา้ใจวา่มีสิทธิและหนา้ท่ีอยา่งไร
ในบทบาทนั้นเพื่อให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่าง
บรรลุผล 

3.75 0.77 มาก 

3. สมาชิกในทีมงานหาทางแก้ไข ปรับปรุงบทบาทของ
ตนเองใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้ม 

3.73 0.98 มาก 

4. หัวหน้าทีมมีการแบ่งงาน มอบหมายงานตามความ
เหมาะสมไดรั้บค าช้ีแจงเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

3.71 0.94 มาก 

5. ทีมงานมีการทบทวนบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่
เสมอ 

3.67 0.95 มาก 

รวม 3.69 0.80 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.15 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน มีระดบัการบริหารทีมงาน โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมาก   
ทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานรู้และเขา้ใจว่ามีสิทธิและหน้าท่ี
อยา่งไรในบทบาทนั้นเพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งบรรลุผล ( =3.75) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ สมาชิกในทีมงานทุกคนรู้และเขา้ใจบทบาทของตนเองเป็นอยา่งดี ( =3.63) 
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  4.3.2.9 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร- 
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านภาวะผู้น า 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นภาวะผูน้ า มีผลการวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและ
รายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที ่4.16  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านภาวะผู้น า 

 

ข้อที่ ด้านภาวะผู้น า 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. หัวหน้าทีมมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้

สมาชิกอยา่งเหมาะสม 
3.86 0.72 มาก 

2. หัวหน้าทีมส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกทีมงานมี
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

3.76 0.79 มาก 

3. หัวหน้าทีมสามารถรวมทักษะและความสามารถของ
สมาชิกทีมเพื่อน าไปใชใ้นการท างานใหส้ าเร็จ 

3.82 0.76 มาก 

4. หวัหนา้ทีมไม่ครอบง าความคิดและการท างานของทีม 3.69 0.88 มาก 
5. ทุ ก คนใน ทีม ง าน มี โอก าส เ ป็นหั วหน้ า ที มถ้ า มี

ความสามารถเป็นท่ียอมรับของสมาชิก 
3.82 0.84 มาก 

รวม 3.79 0.66 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.16 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวทิยาคาร ดา้นภาวะผูน้ า มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.79) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หัวหน้าทีมมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ให้สมาชิกอยา่งเหมาะสม ( =3.86) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ หัวหนา้ทีมไม่ครอบง าความคิด
และการท างานของทีม ( =3.69) 
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  4.3.2.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร-
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านแรงจูงใจ 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นแรงจูงใจ มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและ
รายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านแรงจูงใจ 

 

ข้อที่ ด้านแรงจูงใจ 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. หัวหน้าทีมส่งเสริมสมาชิกในทีมงานทุกระดับให้มี

โอกาสกา้วหนา้โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
3.71 0.90 มาก 

2. สมาชิกทุกคนรู้และเข้าใจชัดเจนตรงกันในระบบและ
หลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บรางวลั 

3.69 0.90 มาก 

3. ในกรณีท่ีทีมงานของท่านปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ
หวัหนา้ทีมไดช้มเชยทีมงานของท่าน 

3.75 1.07 มาก 

4. ทีมงานของท่านจัดหรือส่งเสริมให้ทีมแข่งขันกับทีม
อ่ืนๆหรือส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสังคมภายในทีม 

3.84 0.88 มาก 

5. สมาชิกในทีมงานไดรั้บการยกย่องส่งเสริมเม่ือสามารถ
ริเร่ิมพฒันางานดว้ยวธีิใหม่ๆ ได ้

3.73 0.94 มาก 

รวม 3.74 0.79 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.17 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นแรงจูงใจ มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานของท่านจดัหรือส่งเสริมให้ทีมแข่งขนักบัทีม
อ่ืนๆ หรือส่งเสริมให้มีกิจกรรมสังคมภายในทีม ( =3.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สมาชิกทุก
คนรู้และเขา้ใจชดัเจนตรงกนัในระบบและหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บรางวลั ( =3.69) 
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  4.3.2.11 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร-
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการท างานเป็นทมี 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชัยภูมิ ด้านการท างานเป็นทีม มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านการท างานเป็นทมี 

 

ข้อที่ ด้านการท างานเป็นทมี 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. สมาชิกในทีมงานกระตือรือร้นท่ีจะท างานร่วมกนั 3.82 0.74 มาก 
2. สมาชิกในทีมงานน าเสนอความคิดเห็นขดัแยง้กบัทีมงาน 

โดยไม่คุกคามสมาชิกในทีมงานคนอ่ืนๆ 
3.61 0.85 มาก 

3. ทีมงานก าหนดกฎเกณฑต่์างๆ จากการประชุม 3.86 0.80 มาก 
4. สมาชิกในทีมงานสามารถใชว้ิธีระดมความคิดแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
3.65 0.97 มาก 

5. สมาชิกในทีมงานใช้การติดต่อส่ือสารแบบเปิดเผย 
ซ่ือสัตย์ตรงไปตรงมา  เพื่ อให้การท างานประสบ
ผลส าเร็จ 

3.59 0.93 มาก 

รวม 3.70 0.72 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.18 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นการท างานเป็นทีม มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ จากการประชุม     
( =3.86) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สมาชิกในทีมงานใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบเปิดเผย ซ่ือสัตย์
ตรงไปตรงมา เพื่อใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จ ( =3.59) 
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  4.3.2.12 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชร-
วทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ด้านการประเมินตนเอง 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
จงัหวดัชัยภูมิ ดา้นการประเมินตนเอง มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที ่4.19  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

จังหวดัชัยภูมิ ด้านการประเมินตนเอง 

 

ข้อที่ ด้านการประเมินตนเอง 
ระดับการบริหารทมีงาน 

   แปลความ 
1. ทีมงานตรวจสอบการด าเนินงานของตนและแสวงหา

แนวทางปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
3.80 0.89 มาก 

2. หวัหนา้ทีมจูงใจให้สมาชิกทีมงานยอมรับความบกพร่อง 
จุดอ่อนเพื่อปรับปรุงการท างานของทีมให้ดีข้ึน 

3.65 0.97 มาก 

3. ทีมงานของท่านมีการจดัท าแผนการนิเทศติดตามงาน 
และ การประเมินผล 

3.71 0.94 มาก 

4. ทีมงานใช้การก าหนดมาตรฐานคุณภาพของงานเป็น
เกณฑใ์นการประเมินความกา้วหนา้ 

3.76 0.95 มาก 

5. การประเมินผลมีการรวบรวมปัญหา สรุปผล การ
วเิคราะห์ และน าเสนอท่ีชดัเจน ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

3.61 1.04 มาก 

รวม 3.70 0.82 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.19 พบว่า ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดา้นการประเมินตนเอง มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานตรวจสอบการด าเนินงานของตนและ
แสวงหาแนวทางปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง ( =3.80) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การ
ประเมินผลมีการรวบรวมปัญหา สรุปผล การวิเคราะห์ และน าเสนอท่ีชัดเจน ถูกต้องตามหลัก
วชิาการ ( =3.61) 
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 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
ระดับการบริหารทมีงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

  4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง โดยรวมกับการบริหารทีมงานรายด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัด
ชัยภูมิ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

โดยรวมกับการบริหารทีมงานรายด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร  
จังหวดัชัยภูมิ 

 

ข้อที่ การบริหารทมีงานรายด้าน (Y) 
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์(Y1) 0.59** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
2. ดา้นบรรยากาศในการท างาน (Y2) 0.48** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Y3) 0.40** 0.00 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
4. ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั (Y4) 0.43** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
5. ดา้นการบริหารความขดัแยง้ (Y5) 0.58** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
6. ดา้นการตดัสินใจ (Y6) 0.56** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
7. ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Y7) 0.45** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
8. ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน (Y8) 0.33* 0.01 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
9. ดา้นภาวะผูน้ า (Y9) 0.56** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
10. ดา้นแรงจูงใจ (Y10) 0.52** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
11. ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม (Y11) 0.47** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
12. ดา้นการประเมินตนเอง (Y12) 0.48** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 

รวม 0.59** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.20 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน (Y) ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร มีค่าความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.59) เม่ือพิจารณาการบริหารทีมงานรายดา้น
ท่ีมีความสัมพนัธ์กับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยรวม (X) เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ (r= 0.59) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการบริหารความ
ขดัแยง้ (r = 0.58) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการตดัสินใจ (r = 0.56) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้ง
สูง ดา้นภาวะผูน้ า (r = 0.56) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นแรงจูงใจ (r= 0.52) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูง ดา้นการประเมินตนเอง (r = 0.48) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นบรรยากาศในการ
ท างาน (r = 0.48) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม ( r= 0.47) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการติดต่อส่ือสาร (r= 0.45) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั (r= 0.43) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก           
(r= 0.40) มีความสัมพนัธ์ค่อนข้างต ่า และด้านบทบาทและการมอบหมายงาน (r= 0.33) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั 
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  4.3.3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ (Y1) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.41** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.45** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.62** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.28* 0.04 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 

รวม 0.59** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.21 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์(Y1) ของผูบ้ริหารโรงเรียน    
เพชรวทิยาคาร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.59) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์สามารถ
เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.62) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจ (r = 0.45) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r = 0.41) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.28) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้าน
บรรยากาศในการท างาน ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที ่4.22  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้าน
บรรยากาศในการท างาน 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านบรรยากาศในการท างาน (Y2) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.24 0.07 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.33* 0.01 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.47** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.05 0.72 ต ่า ทางบวก 

รวม 0.48** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.22 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นบรรยากาศในการท างาน (Y2) ของผูบ้ริหารโรงเรียน    
เพชรวทิยาคาร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.48) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นบรรยากาศในการท างาน สามารถ
เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.47) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจ (r = 0.33) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r =0.24) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.05) มีความสัมพนัธ์ต ่า
ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.23 
 
ตารางที ่4.23  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Y3) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.23 0.10 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.28* 0.04 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.42** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.20 0.16 ต ่า ทางบวก 

รวม 0.40** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.23 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Y3) ของผูบ้ริหารโรงเรียน    
เพชรวทิยาคาร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.40) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงรายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการบริหารทีมงาน ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก
สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.42) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจ (r = 0.28) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r = 0.23) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.20) มีความสัมพนัธ์ต ่า
ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.4 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการยอมรับซ่ึงกัน
และกนั ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.24 
 
ตารางที ่4.24  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการยอมรับซ่ึงกันและกัน (Y4) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  0.33* 0.01 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  0.34* 0.01 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  0.35* 0.01 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.06 0.64 ต ่า ทางบวก 

รวม 0.43** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.24 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั (Y4) ของผูบ้ริหารโรงเรียน    
เพชรวทิยาคาร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.43) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั สามารถ
เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.35) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
(r = 0.34) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r =0.33) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งต ่า และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r =0.06) มีความสัมพนัธ์ต ่าตามล าดบั ซ่ึง
โดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
บริหารความขัดแย้ง ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
บริหารความขัดแย้ง 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการบริหารความขัดแย้ง (Y5) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.42** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.50** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.55** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.25 0.07 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 

รวม 0.58** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.25 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการบริหารความขดัแยง้ (Y5) ของผูบ้ริหารโรงเรียน     
เพชรวทิยาคาร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.58) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการบริหารความขดัแยง้สามารถ
เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.55) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
(r = 0.50) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r = 0.42) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.25) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งต ่า ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
ตัดสินใจ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.26 
 
ตารางที ่4.26  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
ตัดสินใจ 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการตัดสินใจ (Y6) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.50** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.45** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.55** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.15 0.26 ต ่า ทางบวก 

รวม 0.56** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.26 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการตดัสินใจ (Y6) ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร     
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.56) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
รายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการบริหารทีมงาน ด้านการตัดสินใจสามารถเรียงตามล าดับค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.55) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ (r = 0.50) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.45) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.15) มีความสัมพนัธ์ต ่า 
ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.27 
 
ตารางที ่4.27  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการติดต่อส่ือสาร (Y7) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.42** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.38** 0.00 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.36** 0.00 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.14 0.31 ต ่า ทางบวก 

รวม 0.45** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.27 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Y7) ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร     
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.45) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
รายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการติดต่อส่ือสาร สามารถเรียงตามล าดบัค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.42) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ (r = 0.38) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.36) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.14) มีความสัมพนัธ์ต ่า 
ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ  ด้าน
บทบาทและการมอบหมายงาน ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.28 
 
ตารางที ่4.28  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทมีงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านบทบาท
และการมอบหมายงาน 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านบทบาทและการมอบหมายงาน (Y8) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.27 0.05 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.26 0.06 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.36** 0.00 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.33* 0.01 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 

รวม 0.33** 0.01 ค่อนข้างต ่า ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.28 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน (Y8) ของผูบ้ริหารโรงเรียน
เพชรวทิยาคาร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งต ่า (r = 0.33) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน 
สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.36) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (r =0.33) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์             
(r =0.27) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.26) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.9 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านภาวะ
ผู้น า ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.29 
 
ตารางที ่4.29  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านภาวะ
ผู้น า 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านภาวะผู้น า (Y9) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.44** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.46** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.53** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.16 0.25 ต ่า ทางบวก 

รวม 0.56** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.29 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นภาวะผูน้ า (Y9) ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.56) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงราย
ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นภาวะผูน้ า สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.53) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจ (r = 0.46) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r = 0.44) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.16)  มีความสัมพนัธ์ต ่า 
ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.10 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้าน
แรงจูงใจ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.30 
 
ตารางที ่4.30  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้าน
แรงจูงใจ 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านแรงจูงใจ (Y10) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.31* 0.02 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.53** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.46** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.17 0.20 ต ่า ทางบวก 

รวม 0.52** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.30 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นแรงจูงใจ (Y10) ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.52) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงราย
ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นแรงจูงใจ สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.53) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา (r = 0.46) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.31) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.17) มีความสัมพนัธ์ต ่า 
ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.11 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านทักษะ
การท างานเป็นทมี ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.31 
 
ตารางที ่4.31  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านทักษะ
การท างานเป็นทมี 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านทกัษะการท างานเป็นทมี (Y11) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.34* 0.01 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.43** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.41** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.23 0.10 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 

รวม 0.47** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.31 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม (Y11) ของผูบ้ริหารโรงเรียน   
เพชรวทิยาคาร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.52) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม สามารถ
เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.43) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา (r = 0.41) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.34) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.23) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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  4.3.3.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
ประเมินตนเอง ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.32 
 
ตารางที ่4.32  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารทีมงาน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
ประเมินตนเอง 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงโดยรวม (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการประเมินตนเอง (Y12) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 0.31* 0.02 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.32* 0.01 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 0.52** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.26 0.06 ค่อนขา้งต ่า ทางบวก 

รวม 0.48** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.32 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โดยรวม (X) กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการประเมินตนเอง (Y12) ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชร-  
วิทยาคาร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.48) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นการประเมินตนเอง สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.52) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจ (r = 0.32) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r = 0.31) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.26) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 



  

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชัยภูมิ  เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ใน 4 
ดา้น คือ 1) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  3) ดา้นการกระตุน้
ทางปัญญา 4) ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  และระดบัการบริหารทีมงาน ใน 12 ดา้น   
คือ 1) ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ 2) ดา้นบรรยากาศในการท างาน 3) ดา้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 4) ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 5) ดา้นการบริหารความขดัแยง้ 6) ดา้นการตดัสินใจ        
7) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 8) ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน  9) ดา้นภาวะผูน้ า 10) ดา้นแรงจูงใจ 
11) ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม และ 12) ดา้นการประเมินผลตนเอง ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชร-
วทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและระดบั
การบริหารทีมงาน 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูใน
โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จ านวน 51 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 51 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์การ
ท างาน และวุฒิทางการศึกษา ลักษณะค าถามเป็นเชิงตรวจสอบรายการ  (Check list) ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน แบบสอบถามท่ีใชใ้น
การศึกษาวิจยัประกอบดว้ย  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ ด้านการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ระดบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียน แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัประกอบดว้ย  12 
ดา้น ได้แก่ ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ ดา้นบรรยากาศในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ดา้นการบริหารความขดัแยง้ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน ดา้นภาวะผูน้ า  ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทกัษะการ
ท างานเป็นทีม และด้านการประเมินผลตนเอง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.98 
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การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถาม และการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยั ตามขอ้คน้พบ (fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 
  

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน 

ต่อไปน้ี 
  5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถาม
ตอบกลบัคืนมา จ านวน 51 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 54.90) มากกว่า เพศชาย (ร้อยละ  45.10) จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า 
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 60.80) รองลงมา คือ ประสบการณ์การ
ท างาน 10 – 20 ปี และประสบการณ์การท างาน 21 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 19.60 เท่ากนั) และจ าแนกตาม
วฒิุทางการศึกษา พบวา่ ปริญญาตรี (ร้อยละ 92.20) มากกวา่ ปริญญาโท (ร้อยละ 7.80)  
  5.1.2 ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ผลการ
วเิคราะห์มีดงัน้ี  

ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
(  = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีระดบัภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยมี
ขอ้สังเกตวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ( = 3.83) และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( = 3.59)  

  ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า มีระดบัภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมาก ( =3.83) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารประพฤติตวัให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในการท างาน   
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( =3.92) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าความ
สนใจของตวัเอง ( =3.73) 
  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบว่า มีระดบัภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัมาก ( =3.77) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปไดท้างเลือกใหม่ๆ ( =3.86) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารใหก้ าลงัใจผูร่้วมงาน ( =3.59)  
  ดา้นการการกระตุน้ทางปัญญา พบว่า มีระดบัภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัมาก ( =3.64) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสนับสนุนให้มีการเปล่ียนกรอบและคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ           
( =3.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารวินิจฉัยปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและเป็นเอก
ฉนัทก่์อนตดัสินใจสั่งการ ( =3.57)  
  ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่า มีระดบัภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัมาก ( =3.59) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ผูร่้วมงานซ่ึงไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร     
( =3.62) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารฟังเร่ืองราวต่างๆและความคิดเห็นของผูร่้วมงาน
อยา่งตั้งใจ ( =3.52) 
 5.1.3 ระดับการบริหารทมีงานของความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารทมีงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

ระดบัการบริหารทีมงาน มีอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น โดยมีขอ้สังเกตวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นภาวะผูน้ า (  = 3.79) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ ดา้นการบริหารความขดัแยง้ (  = 3.59) 

ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ พบว่า มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก            
( =3.66)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานของท่านมีการก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนั ( =3.71) และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ วตัถุประสงคข์องทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูช่่วยสนบัสนุนและส่งเสริมให้
สมาชิกทีมงานใชค้วามพยายามในการท างานอยา่งดีท่ีสุด ( =3.63) 
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ดา้นบรรยากาศในการท างาน พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก            
( = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง 
โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หวัหนา้ทีมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทีม ( = 3.76) 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ บรรยากาศของทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานมีความเป็นกนัเอง ( = 3.45)  

 ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก        
( = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานได้มีโอกาสแสดงออกและใช้ความคิด
สร้างสรรคใ์นการท างาน ( =3.78) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การแกปั้ญหาของทีม เป็นความ
รับผดิชอบของสมาชิกทุกคนในทีมงาน ( =3.57)  

ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั พบว่า มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก           
( = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (
=3.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ในการท างานสมาชิกในทีมงานสนบัสนุนและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ( =3.63)  

ด้านการบริหารความขดัแยง้ พบว่า มีระดับการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก             
( = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หวัหนา้ทีมจะระงบัความขดัแยง้หากเม่ือเห็นวา่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการท างาน ( =3.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ในทีมงานแกไ้ขความขดัแยง้
โดยทุกฝ่ายไดรั้บชยัชนะ ( =3.54)  

ดา้นการตดัสินใจ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.68) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การตดัสินใจเกิดจากความเห็นท่ีเป็นเอกฉนัท ์และ สมาชิกปฏิบติัตามการ
ตดัสินใจนั้น ( =3.75) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ หวัหนา้ทีมและสมาชิกทีมประชุมร่วมกนัเพื่อ
ตดัสินใจแกปั้ญหาของทีมงาน ( =3.59)  

ดา้นการติดต่อส่ือสาร พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.79) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานติดต่อส่ือสารเพื่อบอกกล่าวเร่ืองท่ีควรรู้และมีความส าคญั
ต่อการท างาน ( =3.98) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สมาชิกในทีมงานมีความสามารถและทกัษะ
ในการติดต่อส่ือสาร ( =3.71)  
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 ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( =3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานรู้และเขา้ใจวา่มีสิทธิและหนา้ท่ีอยา่งไร
ในบทบาทนั้นเพื่อให้สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งบรรลุผล ( =3.75) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ สมาชิกในทีมงานทุกคนรู้และเขา้ใจบทบาทของตนเองเป็นอยา่งดี ( =3.63) 

ดา้นภาวะผูน้ า พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.79) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หัวหน้าทีมมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้สมาชิกอย่างเหมาะสม          
( =3.86) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ หัวหน้าทีมไม่ครอบง าความคิดและการท างานของทีม          
( =3.69)  

 ดา้นแรงจูงใจ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารทีมงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานของท่านจดัหรือส่งเสริมให้ทีมแข่งขนักบัทีมอ่ืนๆ หรือส่งเสริมให้มี
กิจกรรมสังคมภายในทีม ( =3.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สมาชิกทุกคนรู้และเขา้ใจชดัเจน
ตรงกนัในระบบและหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บรางวลั ( =3.69) 

 ดา้นการท างานเป็นทีม พบว่า มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (
=3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการบริหารทีมงานอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ จากการประชุม ( =3.86) และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สมาชิกในทีมงานใช้การติดต่อส่ือสารแบบเปิดเผย ซ่ือสัตยต์รงไปตรงมา
เพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จ  ( =3.59) ใช้การติดต่อส่ือสารแบบเปิดเผย ซ่ือสัตย์
ตรงไปตรงมา เพื่อใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จ  

ดา้นการประเมินตนเอง พบว่า มีระดบัการบริหารทีมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (
=3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการบริหารทีมงานอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานตรวจสอบการด าเนินงานของตนและแสวงหาแนวทาง
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง ( =3.80) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การประเมินผลมีการ
รวบรวมปัญหา สรุปผล การวเิคราะห์ และน าเสนอท่ีชดัเจน ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ( =3.61) 
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 5.1.4 ระดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมกับการ
บริหารทมีงานรายด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวดัชัยภูมิ 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโดยรวม  (X) กบัการบริหารทีมงาน (Y) ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร มีค่าความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 (r = 0.59) เม่ือพิจารณาการบริหารทีมงานรายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง โดยรวม (X) เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์(r= 0.59) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการบริหารความ
ขดัแยง้ (r = 0.58) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการตดัสินใจ (r = 0.56) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้ง
สูง ดา้นภาวะผูน้ า (r = 0.56) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นแรงจูงใจ (r= 0.52) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูง ดา้นการประเมินตนเอง (r = 0.48) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นบรรยากาศในการ
ท างาน (r = 0.48) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม ( r= 0.47) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการติดต่อส่ือสาร (r= 0.45) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั (r= 0.43) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก           
(r= 0.40) มีความสัมพนัธ์ค่อนข้างต ่า และด้านบทบาทและการมอบหมายงาน (r= 0.33) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั 
 ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ใน 4 
ดา้น กบัการบริหารทีมงาน ใน 12 ดา้น ผลวเิคราะห์มีดงัน้ี 

ด้านภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกับการบริหารทีมงาน ด้านการก าหนด
วตัถุประสงค์ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.59) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน 
ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นการ
กระตุน้ทางปัญญา (r  = 0.62) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.45) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r  = 0.41) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้ง
สูง และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r  = 0.28) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั ซ่ึง
มีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 

ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกบัการบริหารทีมงาน ดา้นบรรยากาศในการท างาน 
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.48) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการบริหารทีมงาน ด้าน
บรรยากาศในการท างาน สามารถเรียงตามล าดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ได้ดังน้ี ด้านการ
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กระตุน้ทางปัญญา (r = 0.47) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.33) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.24) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า 
ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.05) มีความสัมพนัธ์ต ่าตามล าดบั ซ่ึงมีระดบั
ความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น         

ด้านภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกบัการบริหารทีมงาน ด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกมีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.40) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้น
การมีส่วนร่วมของสมาชิก สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ได้ดงัน้ี ด้านการ
กระตุน้ทางปัญญา (r = 0.42) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.28) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.23) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า 
และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.20) มีความสัมพนัธ์ต ่าตามล าดบั ซ่ึงมีระดบั
ความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 

ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกบัการบริหารทีมงาน ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและ
กนัมีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.43) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั    
0.01 เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้น
การยอมรับซ่ึงกนัและกนั สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ได้ดงัน้ี ด้านการ
กระตุน้ทางปัญญา (r = 0.35) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.34) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.33) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า 
และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.06) มีความสัมพนัธ์ต ่าตามล าดบั ซ่ึงมีระดบั
ความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น         

ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกบัการบริหารทีมงาน ดา้นการบริหารความขดัแยง้
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.58) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ด้านการ
บริหารความขดัแยง้ สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา(r = 0.55) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.50) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.42) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง และดา้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.25) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั ซ่ึงมีระดบั
ความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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ด้านภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกับการบริหารทีมงาน ด้านการตัดสินใจมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.56) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการบริหารทีมงาน ด้านการ
ตดัสินใจ สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา     
(r = 0.55) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r = 0.50) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.45) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง และ
ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.15) มีความสัมพนัธ์ต ่าตามล าดบั ซ่ึงมีระดบั
ความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น         

ด้านภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกบัการบริหารทีมงาน ด้านการติดต่อส่ือสารมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.45) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการบริหารทีมงาน ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ (r = 0.42) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.38) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา(r = 0.36) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.14) มีความสัมพนัธ์ต ่าตามล าดบั ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกทุกดา้น         

ด้านภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกับการบริหารทีมงาน ด้านบทบาทและการ
มอบหมายงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งต ่า (r = 0.33) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน
ด้านบทบาทและการมอบหมายงาน สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ได้ดงัน้ี   
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.36) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (r = 0.15) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.27) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = 0.26) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า
ตามล าดบั ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น         

ด้านภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกับการบริหารทีมงาน ด้านภาวะผู ้น า  มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.56) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01      
เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นภาวะ
ผูน้ า สามารถเรียงตามล าดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ได้ดังน้ี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา             
(r = 0.53) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ(r = 0.46) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.44) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง และดา้นการ
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ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.16) มีความสัมพนัธ์ต ่าตามล าดบั ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกทุกดา้น         

ด้านภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกับการบริหารทีมงาน ด้านแรงจูงใจ  มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.52) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01     
เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการบริหารทีมงาน ด้าน
แรงจูงใจ สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ    
(r = 0.53) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.46) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.31) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และดา้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(r = 0.17) มีความสัมพนัธ์ต ่าตามล าดบั ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกทุกดา้น  

ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกบัการบริหารทีมงาน ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.47) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ดา้นทกัษะ
การท างานเป็นทีม สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ได้ดงัน้ี ด้านการสร้างแรง
บนัดาลใจ(r = 0.43) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (r = 0.41) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.34) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า 
และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.23) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั ซ่ึงมี
ระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 

ด้านภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมกับการบริหารทีมงาน ด้านการประเมินตนเอง       
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.48) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทีมงาน ด้านการ
ประเมินตนเอง สามารถเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ได้ดงัน้ี ด้านการกระตุน้ทาง
ปัญญา (r = 0.52) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ(r = 0.32) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งต ่า ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (r = 0.31) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และดา้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.26) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่าตามล าดบั ซ่ึงมีระดบั
ความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
  การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลจาก
การศึกษาตามกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 5.2.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ มี
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีระดบัภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากในยุคปัจจุบนัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดั
การศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอ่ืนๆต่างก็ให้ความส าคญัท่ีการพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ไดก้ าหนดให้มีแผนการพฒันาผูบ้ริหารสู่ความเปล่ียนแปลง พฒันาโรงเรียนผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ตลอดทั้ งก าหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานผูบ้ริหารด้านภาวะผูน้ าอย่าง
สม ่าเสมอทั้งในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะเป็น
ตน้ ท าให้ผูบ้ริหารโรงเรียนจ าเป็นตอ้งศึกษาคน้ควา้และหาแนวทางท่ีดี (Best Practice) ดา้นภาวะ
ผูน้ าใหเ้กิดผลงานอยา่งเด่นชดัอยูต่ลอดเวลา ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีไดเ้พิ่มภารกิจดา้น
การจดัการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ินโดยการรับโอนโรงเรียนท่ีมีความพร้อมเขา้มาอยูใ่นสังกดั จึงเป็น
ภาวะการณ์ท่ีจะตอ้งพฒันางานดา้นน้ีให้ปรากฏเด่นชดัวา่ผลการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนใน
สังกดัจะตอ้งมีผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับสามารถเทียบเคียงกบัสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกดัเดิม
คือกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นการทา้ทายงานบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยเฉพาะ
โรงเรียนเพชรวทิยาคารท่ีมีผูบ้ริหารยคุใหม่ซ่ึงอยูใ่นช่วงการปรับเปล่ียนและพร้อมท่ีจะเป็นผูบ้ริหาร
การเปล่ียนแปลงพฒันางานโรงเรียนให้เขา้สู่มาตรฐานทุกๆ ดา้นทั้งงานวิชาการ งานงบประมาณ 
งานบริหารบุคคลและงานบริหารทัว่ไป  ในช่วงระยะเวลา 20  ปีท่ีผา่นมามีนกัวิจยัไดก้ล่าวถึงและ
ได้พิสูจน์ยืนยนัได้ว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีดีมีประสิทธิผลมีความเช่ือมสัมพนัธ์กนักบัโรงเรียนท่ี
ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกบัค ากล่าวของ ประยุทธ  ชูสอน  ว่าภาวะผูน้ าท่ีเขม้แข็ง ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบส าคญัของโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ  

ขณะเดียวกนัจากขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนไดแ้สดงพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ าดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ในล าดบัแรก และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พรพิมล ชูสอน  ท่ีศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
สุวัฒน์  อินทวงศ์ ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของครูผูส้อน
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โรงเรียนมธัยมศึกษาดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีการแสดงออกในระดบัมากและอยู่ใน
อนัดบัแรกเช่นกนั 

ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ทั้ง 4 ดา้นของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจากผลการศึกษา
คร้ังน้ีประกอบดว้ย 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบั
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารประพฤติตวัให้
เป็นแบบอยา่งท่ีดี ให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในการท างาน  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจุบนัน้ี
ผูบ้ริหารโรงเรียนโดยเฉพาะในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ส่วนใหญ่ไดรั้บการอบรมและ
ประชุมเชิงปฏิบติัการด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเป็นผูน้ าทั้ งในโรงเรียนและในชุมชนเขต
บริการ โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั    
รุ่งนภา วจิิตรวงศ์  ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์มีการแสดงออกในระดบัมาก 

และสอดคล้องกบั พรพิมล ชูสอน ท่ีพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์มีการแสดงออกในระดบัมาก
และสอดคลอ้งกบั สุวัฒน์ อินทวงศ์  ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตามการรับรู้
ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ดา้นการมีอิทธิพล
อยา่งมีอุดมการณ์มีการแสดงออกในระดบัมาก 
 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการสร้างแรงบนัดาล 
ใจมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ มีขอ้สังเกตว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปไดท้างเลือก
ใหม่ๆ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหารสถานศึกษาสมยัใหม่ตอ้งยึดหลกัการบริหารเชิงรุก 
สร้างวิสัยทศัน์ร่วมโดยเฉพาะการท างานกบัทีมงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงบุคคลากร
ส่วนใหญ่ไดผ้า่นระบบการคดัเลือกอยา่งเขม้งวดจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กบั สุวัฒน์ อินทวงศ์  ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของครูผูส้อน
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจอยู่
ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั สมควร ไกลพน ท่ีพบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือคือดา้น
การสร้างแรงบนัดาลใจ และสอดคลอ้งกบั พรพิมล ชูสอน ท่ีพบว่า  พฤติกรรมภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ อยูใ่น
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ระดับมากและรายข้อท่ีมีพฤติกรรมภาวะผู ้น าระดับมากมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การแสดงความ
กระตือรือร้นเม่ือพดูถึงเป้าหมายท่ีจ าเป็นตอ้งท าให้เสร็จ        
 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดา้นการการกระตุน้ทาง
ปัญญามีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้มีการเปล่ียนกรอบและคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบการบริหารการศึกษาตั้ งแต่
ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและในระดบัโรงเรียน หากผูบ้ริหารให้ความส าคญัของแผนกลยุทธ์ 
โดยเฉพาะใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารก็จะสามารถบริหารสถานศึกษาไดเ้ป็นผลส าเร็จและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
สุวัฒน์ อินทวงศ์  ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของครูผูส้อน
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา มีการ
แสดงออกในระดบัมากและสอดคลอ้งกบักอบศักดิ์ มูลมัย ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
มีการแสดงออกในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั พรพิมล ชูสอน ท่ีพบวา่ พฤติกรรมภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา มีการ
แสดงออกในระดบัมาก รายขอ้ท่ีมีพฤติกรรมภาวะผูน้ าระดับมากมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การใช้แผน
เชิงกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 

ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการค านึงถึงปัจเจก
บุคคลมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ผูร่้วมงานซ่ึง
ไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหารงานบุคคลก็เป็นภารกิจส าคญั
ประการหน่ึงเพราะครูคือบุคคลท่ีจะน านโยบายสู่การปฏิบติัโดยเฉพาะในชั้นเรียนซ่ึงจะส่งผล
โดยตรงต่อนกัเรียนเพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
ดงันั้นหากผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อการสร้างแรงจูงใจส าหรับครูอยา่งทัว่ถึง มีความยุติธรรม ไม่
สร้างความขดัแยง้แลว้การบริหารงานดา้นอ่ืนๆเช่น ดา้นวิชาการ งบประมาณและบริหารทัว่ไปก็จะ
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ สุวัฒน์ อินทวงศ์  ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีการแสดงออกในระดบัมากและ สอดคลอ้งกบั 
รุ่งนภา วจิิตรวงศ์ ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดบัมากและ
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สอดคลอ้งกบั กอบศักดิ์ มูลมัย ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.2 การบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ มีการ
ด าเนินการการบริหารทีมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่  
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ภาวะผูน้ า ซ่ึงผลการศึกษาได้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวคิดของนัก
การศึกษาท่ีผ่านมาดังน้ี ภิญโญ  มนูศิลป์ พบว่าองค์ประกอบย่อยของการบริหารทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านคุณลกัษณะของทีมเก่ียวกับบทบาทของทีมและเป้าหมายของทีมมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก รวมทั้งองค์ประกอบย่อยดา้นบทบาทของทีมท่ีมีความเหมาะสมในระดบั
มากและอยูใ่นระดบัแรกคือ ภาวะผูน้ าทีม การมีส่วนร่วมและการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้   

นอกจากน้ี เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีวิจยัเร่ือง การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก และ สอดคลอ้งกบั ไมตรี งามวงษ์วาน ท่ีวิจยัเร่ือง การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ต่อการ
สร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ทั้ง 12 ดา้นของการบริหารทีมงาน จากผลการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย 

ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ทีมงานของโรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากตามหลักการท างาน 
โครงการต่างๆ ในโรงเรียนต่างก็ให้ความส าคญัท่ีวตัถุประสงค์เป็นส าคญัท่ีมีความสอดคลอ้งและ
แกปั้ญหาท่ีแทจ้ริง ซ่ึงตรวจสอบจากกิจกรรมและผลท่ีไดรั้บภายหลงัเสร็จส้ินโครงการ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการบริหารโครงการท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิ (Result – Based Management: RBM) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั อังคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบว่า ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นความชดัเจนของวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดบัมากและ สอดคลอ้งกบั 
เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบว่า การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดา้นความชดัเจนของวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก และ 



88 
  

สอดคลอ้งกบั ช่อฉัตร์ บุญท่ีพบว่า พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นบรรยากาศในการท างาน มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ หวัหนา้ทีมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทีม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวฒันธรรมองคก์รในการท างาน
ร่วมภายในโรงเรียนท่ีผ่านมาจะเน้นทีมงานโดยใช้ค  าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทั้งท่ีเป็นงานวิชาการ 
กิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา ดงันั้นบุคลากรทั้งท่ีเป็นหัวหน้าและทีมงานจึงมีความคุน้เคยกบั
การท างานเป็นทีมในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อังคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบวา่ ทีมงานท่ีมีประสิทธิผล
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นบรรยากาศในการท างานท่ีขาดพิธีรีตอง อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง
กบั เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบว่า การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านบรรยากาศการท างานท่ีปราศจากพิธีรีตอง อยู่ใน
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ช่อฉัตร์ บุญเฉลิม ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศใน
การท างาน อยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีระดับการด าเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการด าเนินการอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานไดมี้โอกาสแสดงออกและใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน  
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากตามนโยบายการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งในระดับจงัหวดัและระดับ
โรงเรียนใชแ้ผนกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์และให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ ซ่ึงหลักการส าคัญคือการมีส่วนร่วม 
(Participation) ช่วยกนัท างานตลอดทั้งการร่วมพิจารณา ร่วมสร้างสรรคแ์ละร่วมกนัประเมินผลดว้ย
อย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อังคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบว่า ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ดา้นการมีส่วนร่วม อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบว่า การ
สร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
1ดา้นการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ช่อฉัตร์ บุญเฉลิม ท่ีพบว่า พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้น
การมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สมาชิกในทีมงานยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้
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ส าหรับนกัเรียน ฝ่ายวิชาการมีนโยบายการบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระท่ีมีความสอดคลอ้งกนัเป็น
การสร้างระบบงานของคณาจารยท่ี์จะท างานร่วมกนัซ่ึงจะมีทั้งอาจารยเ์ก่าและอาจารยใ์หม่มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานกนัอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบั องัคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบวา่ ทีมงานท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการรับฟังซ่ึงกนัและกนั อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั 
เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบว่า การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้าน การรับฟังซ่ึงกันและกัน อยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบั ช่อฉัตร์ บุญเฉลิม ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการสร้างความไวว้างใจและเคารพนบัถือ 
อยูใ่นระดบัมาก  
 ดา้นการบริหารความขดัแยง้ มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ หวัหนา้ทีมจะระงบัความขดัแยง้หากเม่ือเห็นวา่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท างานทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการแต่งตั้งประธานในคณะท างานด้านต่างๆ ในโรงเรียนซ่ึงท าหน้าท่ีหัวหน้าทีม 
ผูบ้ริหารจะใชห้ลกัการพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในทีมนั้นๆ ดงันั้นเม่ือ
เกิดความขดัแยง้ข้ึนหัวหน้าทีมจึงสามารถด าเนินการเพื่อยุติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั อังคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบว่า ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นความไม่เห็นดว้ย
ทางบวก อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบว่า การสร้างทีมงานท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1ดา้นความไม่
เห็นดว้ยทางบวก อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ไมตรี งามวงษ์วาน ท่ีพบวา่ การสร้างทีมงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดา้นความร่วมมือและการ
ใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นการตดัสินใจ มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า มีระดบัการด าเนินการอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การ
ตดัสินใจเกิดจากความเห็นท่ีเป็นเอกฉนัท ์และสมาชิกปฏิบติัตาม การตดัสินใจนั้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ทั้งคณะผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจและท างานร่วมกนัโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
เม่ือเป็นการร่วมกนัพิจารณาและเป็นมติในทีมงานสมาชิกก็ยอมรับและเคารพในกติกานั้นๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับ อังคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบว่า ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้าน 
ความเห็นพอ้งกนั อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบวา่ การสร้างทีมงานท่ี
มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1ด้าน 
ความเห็นพอ้งกนั อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ไมตรี งามวงษ์วาน ท่ีพบวา่ การสร้างทีมงาน
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ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1ดา้น กระบวนการท างาน
และการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า มีระดบัการด าเนินการอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สมาชิกในทีมงานติดต่อส่ือสารเพื่อบอกกล่าวเร่ืองท่ีควรรู้และมีความส าคญัต่อการท างาน ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากโรงเรียนไดจ้ดับริหารอาคารสถานท่ีแต่ละกลุ่มสาระภายในอาคารวิชาการเพียงอาคาร
เดียว ดังนั้นระบบการส่ือสารระหว่างคณาจารยจึ์งสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงตอ้งระมดัระวงัให้ถูกตอ้ง
สมบูรณ์และรวดเร็วตามก าหนดเวลา ทั้ งด้านวิชาการและการติดตามพฤติกรรมนักเรียนทุก
ระดบัชั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อังคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบวา่ ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ดา้น การส่ือสารท่ีเปิดเผย อยู่ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบั เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบว่า การสร้าง
ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
ดา้น การส่ือสารท่ีเปิดเผย อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ช่อฉัตร์ บุญเฉลิม ท่ีพบวา่ พฤติกรรม
การท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ดา้นการส่ือสารแบบเปิด อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นบทบาทและการมอบหมายงาน มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัระดบัการด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมงานรู้และเขา้ใจว่ามีสิทธิและหน้าท่ีอย่างไรในบทบาทนั้นเพื่อให้
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างบรรลุผลทั้งน้ีเน่ืองมาจากการมอบหมายงานทั้งในระดบัโรงเรียน
และระดบักลุ่มสาระ โรงเรียนใชก้ารออกค าสั่งการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบตลอดทั้งระบุขอบข่าย
งาน หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน จึงท าให้สมาชิกทุกคนต่างมีความเขา้ใจและท างานใน
หน้าท่ีรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ อังคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบว่า ทีมงานท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้าน บทบาทและการมอบหมายงาน อยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบั เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบวา่ การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1ดา้น บทบาทและการมอบหมายงาน อยู่ในระดบั
มาก และสอดคล้องกับ ช่อฉัตร์ บุญเฉลิม ท่ีพบว่า พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 
อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นภาวะผูน้ า มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีระดบัการด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หวัหนา้
ทีมมอบอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหส้มาชิกอยา่งเหมาะสมทั้งน้ีเน่ืองมาจากการบริหารงาน
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บุคคลากรมีระบบการประเมินงานอยา่งชดัเจนจึงท าให้ผูบ้ริหารรู้และเขา้ใจศกัยภาพของคณาจารย์
อย่างชัดเจนตลอดทั้งใช้ระบบการมอบงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความสมามารถ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั อังคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบว่า ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้น ภาวะ
ผูน้ า อยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบั เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบวา่ การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดา้น ภาวะผูน้ า อยู่ใน
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ช่อฉัตร์ บุญเฉลิม ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นภาวะผูน้ าในทีมงาน อยูใ่น
ระดบัมาก 

ดา้นแรงจูงใจ มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ทีมงานส่งเสริมให้ทีมแข่งขันกับทีมอ่ืนๆหรือส่งเสริมให้มีกิจกรรมสังคมภายในทีม ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากการประเมินงานโรงเรียนใช้หลกัการกระจายงานรับผิดชอบตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม
และเพื่อเปรียบเทียบงานกลุ่มด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ อังคณา ทีภูเวียง  ท่ีพบว่า ทีมงานท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้น ความสัมพนัธ์กบัภายนอก อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง
กบั เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบว่า การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดา้น ความสัมพนัธ์กบัภายนอก อยู่ในระดบัมาก และ
สอดคล้องกับ สุวัฒน์ อินทวงศ์ ท่ีพบว่าการท างานเป็นทีมตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดบัมาก 

ดา้นการท างานเป็นทีม มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้ พบวา่ มีระดบัการด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ทีมงานก าหนดกฎเกณฑต่์างๆ จากการประชุมทั้งน้ีเน่ืองมาจากฝ่ายบริหารใชห้ลกัการมีส่วนร่วมจึง
มีการประชุมกนับ่อยๆ และยึดมติท่ีประชุมเป็นส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อังคณา ทีภูเวียง ท่ีพบว่า 
ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้น รูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก
และสอดคล้องกับ เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบว่า การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดา้นรูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย 
อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั สุวัฒน์ อินทวงศ์ ท่ีพบว่าการท างานเป็นทีมตามการรับรู้ของ
ครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ดา้น การร่วมมืออยูใ่น
ระดบัมาก 
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ดา้นการประเมินตนเอง มีระดบัการด าเนินการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีขอ้สังเกตวา่  
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานตรวจสอบการด าเนินงานของตนและแสวงหาแนวทางปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ีเน่ืองมาจากระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนใช้หลกัการบริหาร
คุณภาพ (PDCA) จึงท าให้คณาจารยต์อ้งด าเนินการประเมินผลงานและสังเคราะห์แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ 
อังคณา ทีภูเวียง ท่ีพบวา่ ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการประเมินตนเอง อยู่
ในระดบัมากและสอดคล้องกบั เตือนใจ โพธ์ิทอง ท่ีพบว่า การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดา้น การประเมินตนเอง อยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ช่อฉัตร์ บุญเฉลิม ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการประเมินตนเอง อยูใ่น
ระดบัมาก 
 5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารทีมงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และระดบัของการบริหารทีมงานรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงโดยรวม เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ดงัน้ี ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์
รองลงมาเป็น ดา้นการบริหารความขดัแยง้ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการ
ประเมินตนเอง ดา้นบรรยากาศในการท างาน ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม ดา้นการติดต่อส่ือสาร   
ดา้นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก  และดา้นบทบาทและการมอบหมาย
งาน เป็นล าดับสุดท้าย ทั้งน้ีเน่ืองจากตามหลักการบริหารยุคใหม่จะเป็นการบริหารโดยเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ (Result Base management: RBM) ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการบริหารของ
สหรัฐอเมริกาท่ีได้พฒันาจากหลักการบริหารโดยเน้นวตัถุประสงค์ (MBO) ซึงสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ ภิญโญ  มนูศิลป์ วา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติดา้นบทบาทของทีมท่ีมีความเหมาะสมในระดบัมากและอยูใ่นระดบัแรกคือ ภาวะผูน้ าทีม 
การมีส่วนร่วมและการติดต่อส่ือสารและในขณะเดียวกนั สุวัฒน์  อินทวงศ์  ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารกับการท างานเป็นทีมพบว่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็นทีมตามการรับรู้ของครูผูส้อน
โรงเรียนมธัยมศึกษาโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบั องัคณา ทภูีเวยีง ท่ีพบวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น
ในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารทีมงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 

จากผลการศึกษาท่ีไดส้รุปและอภิปรายมานั้น ผูศึ้กษามีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการใช ้
ดงัต่อไปน้ี 

 1. ในการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในเร่ือง
ปัจเจกบุคคล 

 2. ในการบริหารทีมงานควรบริหารจดัการความขดัแยง้ภายในโรงเรียน 
 3. ควรส่งเสริมพฒันาในด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ของทีมงานให้ชัดเจน

เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสูงสุด 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ควรจะศึกษารูปแบบการบริหารทีมงานท่ีมีประสิทธิผล โดย ใช้ภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงเป็นหลกัส าคญัในลกัษณะการศึกษาและพฒันาสู่โรงเรียนตน้แบบ 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหาร

ทีมงานในหน่วยงานอ่ืนๆ 
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แบบสอบถามการวจิัย 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงและการบริหารทมีงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชัยภูม ิ
 

 

ค าช้ีแจง     

1) แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
และระดบัการด าเนินการของการบริหารทีมงาน ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงและระดับการ
ด าเนินการการบริหารทีมงาน ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้จิยัจะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและ
น าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระทบแต่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน แต่
ในทางตรงกันข้ามข้อมูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้
ประกอบการพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการบริหารทีมงานของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร  
จงัหวดัชยัภูมิ ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
     2) แบบสอบถามน้ีใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดั
ชยัภูมิ แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน แบ่งเป็น 
  ตอนท่ี   1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี   2  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 
  ตอนท่ี   3  แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการด าเนินการการบริหารทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 

  
       ผูว้จิยัขอขอบคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
        ประมุข  ชูสอน 
                    นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

    เลขท่ีแบบสอบถาม 
.............  
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ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  และเติมขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงส าหรับตวัท่าน 
 

1. เพศ 
(   ) ชาย 
(   ) หญิง 
 

2. ประสบการณ์การท างาน 
(   ) นอ้ยกวา่ 10 ปี 
(   ) 10 – 20 ปี 

                            (   ) 21 ปีข้ึนไป 
 

3. วฒิุทางการศึกษา 
(   ) ปริญญาตรี 
(   ) ปริญญาโท 

                            (   ) ปริญญาเอก 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร      
โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ 

ค าช้ีแจง   แบบสอบถามตอนน้ีเป็นการบรรยายถึง ลกัษณะการท างานและปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูบ้ริหารมี
กบัผูร่้วมงาน โปรดพิจารณาตดัสินวา่ ผู้บริหารมีลกัษณะเป็นไปตามพฤติกรรมที่บรรยาย
ไว้มากน้อยเพียงใด  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงเพียง  1 
ค าตอบ โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 

  มีพฤติกรรมในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  5  
  มีพฤติกรรมในระดบั มาก มีค่าเท่ากบั  4 
  มีพฤติกรรมในระดบั ปานกลาง มีค่าเท่ากบั  3  
  มีพฤติกรรมในระดบั นอ้ย มีค่าเท่ากบั  2  
  มีพฤติกรรมในระดบั นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  1 
 

ข้อที่ พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์      
1. ผูบ้ริหารประพฤติตวัให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้เกิด

ประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้นในการท างาน 
     

2. ผูบ้ริหารควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤติ      
3. ผูบ้ริหารเน้นความส าคญัเร่ืองวิสัยทศัน์ (Vision) 

และพร้อมถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงานเป็นจุดร่วมกนั 
     

4. ผูบ้ริหารค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ 
ความสนใจของตวัเอง 

     

5. ผูบ้ริหารแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นถึงความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาในโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง 
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ข้อที่ พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ      
6. ผู้บ ริหารมองการณ์ไกลถึ งความ เ ป็นไปได้

ทางเลือกใหม่ๆ 
     

7. ผูบ้ริหารมองปัญหาในแง่ดี เชิงบวก ใช้วิกฤติเป็น
โอกาส 

     

8. ผูบ้ริหารให้ก าลังใจผูร่้วมงานเป็นการกระตุน้จิต
วญิญาณของทีม (Team Spirit) 

     

9. ผู้บ ริหารแสดงความกระตือรือร้นเ ม่ือพูดถึง
เป้าหมายท่ีจ าเป็นตอ้งท าใหเ้สร็จ 

     

10. ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าท่ีเป่ียมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมประจ าโรงเรียน ตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะท างาน
ใหส้ าเร็จตามท่ีก าหนด 

     

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา      
11. ผูบ้ริหารแสวงหามุมมองท่ีแตกต่างกนัเม่ือตอ้งการ

แกปั้ญหา 
     

12. ผูบ้ริหารใช้แผนเชิงกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหาร 

     

13. ผูบ้ริหารวินิจฉัยปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบและ
เป็นเอกฉนัทก่์อนตดัสินใจสั่งการ 

     

14. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้มีการเปล่ียนกรอบและคิด
แกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ (Reframing) 

     

15. ผูบ้ริหารน าภาพรวมท่ีเป็นจุดเด่นของโรงเรียนมา
เป็นจุดเนน้ในการพฒันาโรงเรียน 
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ข้อที่ พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล      
16. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูร่้วมงานในฐานะท่ีเป็นบุคคล

ท่ีมีความส าคญั  มากกว่าในฐานะสมาชิกคนหน่ึง
ของกลุ่ม 

     

17. ผูบ้ริหารฟังเร่ืองราวต่างๆ และความคิดเห็นของ
ผูร่้วมงานแต่ละบุคคลอยา่งตั้งใจ  (Good Listener) 

     

18. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานได้พฒันาจุดเด่น
ของตนเอง 

     

19. ผู้บริหารให้เวลาในการสอนงานและแนะน า 
(Coaching)แก่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล 

     

20. ผูบ้ริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ผูร่้วมงานซ่ึง
ไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควรเป็นการสร้างขวญั
ก าลงัใจท่ีดีในโรงเรียน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการด าเนินการการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียน    
เพชรวทิยาคาร จังหวดัชัยภูมิ 

ค าช้ีแจง   แบบสอบถามตอนน้ีเป็นการศึกษาระดบัความคิดเห็นตามองคป์ระกอบของการบริหาร
ทีมงาน โปรดพิจารณาตดัสินตามระดบัการด าเนินการ ในเร่ืองต่างๆ มากน้อยเพียงใด 
แล้วท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงเพียง 1 ค าตอบ โดย
ก าหนดค่า ดงัน้ี 

  มีการด าเนินการในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  5  
  มีการด าเนินการในระดบั มาก  มีค่าเท่ากบั  4 
  มีการด าเนินการในระดบั ปานกลาง มีค่าเท่ากบั  3  
  มีการด าเนินการในระดบั นอ้ย  มีค่าเท่ากบั  2  
  มีการด าเนินการในระดบั นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  1 
 

ข้อที่ การด าเนินการการบริหารทมีงาน 

ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์      
1. ในทีมงานท่ีท่านปฏิบัติงานอยู่ มีการก าหนด

วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 
     

2. วตัถุประสงค์ของทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานมีความ
เฉพาะเจาะจงสามารถวดัและประเมินผลได ้

     

3. ทีมงานของท่านมีการก าหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนั      
4. วตัถุประสงค์ของทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานอยู่ช่วย

สนบัสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกทีมงานใช้ความ
พยายามในการท างานอยา่งดีท่ีสุด 

     

5. ทีมงานของท่านใช้วตัถุประสงค์เป็นตวัควบคุม
เพื่อใหก้ารท างานส าเร็จในเวลาท่ีก าหนดไว ้
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ข้อที่ การด าเนินการการบริหารทมีงาน 

ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านบรรยากาศในการท างาน      
6. บรรยากาศของทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานมีลกัษณะ

เป็นกนัเอง ผอ่นคลาย 
     

7. สมาชิกในทีมงานมีการอธิปรายอยา่งกวา้งขวางใน
เร่ืองท่ีทุกคนมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

     

8. หวัหนา้ทีมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทีม      
9. สมาชิกในทีมงานช่วยกันแสดงความคิดเห็น

เพื่อใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ 
     

10. สมา ชิก ใน ทีมงาน ช่ วยกัน  ก า กับ ดู แลและ
ตรวจสอบการท างานของทีม 

     

ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก      
11. สมาชิกในทีมงานช่วยกนัก าหนดเป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
     

12. สมาชิกในทีมงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกนั
และกนัเพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

     

13. การแก้ปัญหาของทีม เป็นความรับผิดชอบของ
สมาชิกทุกคนในทีมงาน 

     

14. หวัหนา้ทีมใชก้ารตดัสินใจทีมงานเม่ือตอ้งการการ
ยอมรับและความเห็นพอ้งตอ้งกนัของทีมงาน 

     

15. สมาชิกในทีมงานได้มีโอกาสแสดงออกและใช้
ความคิดสร้างสรรคข์องตนในการท างาน 

     

 
 
 
 
 



107 

 

ข้อที่ การด าเนินการการบริหารทมีงาน 

ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านการยอมรับซ่ึงกันและกัน      
16. สมาชิกในทีมงานของท่านมีการเปิดใจท่ีจะรับฟัง

ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
     

17. ในทีมงานของท่านมีการน าความคิดเห็นของ
สมาชิกทีมมาก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติั 

     

18. สมาชิกในทีมงานยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

     

19. ที ม ง านของท่ าน ร่ วม มื อกันแก้ ปัญหาและ
พฒันาการปฏิบติังานดว้ยความจริงใจ 

     

20. ในการท างานสมาชิกในทีมงานสนับสนุนและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

     

ด้านการบริหารความขัดแย้ง      
21. ทีมงานของท่านถือว่าความขดัแยง้ในการท างาน

เป็นเร่ืองปกติ ท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ 
     

22. ในทีมงานแกไ้ขความขดัแยง้โดยทุกฝ่ายไดรั้บชยั
ชนะ 

     

23. หัวหน้าทีมจะระงับความขดัแยง้หากเม่ือเห็นว่า 
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการท างาน 

     

24. ทีมงานบริหารความขดัแยง้โดยวิธีหลีกเล่ียงปัญหา
เม่ือเห็นวา่อาจเสียผลประโยชน์ 

     

25. หัวหน้าทีมใช้ความขดัแยง้ เสริมสร้างการเรียนรู้
และการแกปั้ญหาของทีมงาน 
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ข้อที่ การด าเนินการการบริหารทมีงาน 

ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านการตัดสินใจ      
26. สมาชิกในทีมงานได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ 
     

27. การตดัสินใจเกิดจากความเห็นท่ีเป็นเอกฉนัท ์และ 
สมาชิกปฏิบติัตามการตดัสินใจนั้น 

     

28. หัวหน้าทีมและสมาชิกทีมประชุมร่วมกันเพื่อ
ตดัสินใจแกปั้ญหาของทีมงาน 

     

29. ทีมงานใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แกไ้ขปัญหา      
30. สมาชิกในทีมงานยอมรับการตดัสินใจโดยทีมงาน      
ด้านการติดต่อส่ือสาร      
31. สมาชิกในทีมงานติดต่อส่ือสารเพื่อบอกกล่าวเร่ือง

ท่ีควรรู้และมีความส าคญัต่อการท างาน 
     

32. ทีมงานใช้การติดต่อส่ือสารแบบสองทางเพื่อช่วย
ให้สมาชิกในทีมงานตรวจสอบขอ้สงสัยและส่ิงท่ี
ไม่แน่ใจ 

     

33. สมาชิกในทีมงานติดต่อส่ือสารกนัดว้ยความตั้งใจ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลข่าวสารท่ีครบถว้น 

     

34. การติดต่อส่ือสารของทีมงานช่วยให้การตดัสินใจ
เป็นไปดว้ยความแม่นย  า 

     

35. สมาชิกในทีมงานมีความสามารถและทกัษะใน
การติดต่อส่ือสาร 
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ข้อที่ การด าเนินการการบริหารทมีงาน 

ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านบทบาทและการมอบหมายงาน      
36. สมาชิกในทีมงานทุกคนรู้และเขา้ใจบทบาทของ

ตนเองเป็นอยา่งดี 
     

37. สมาชิกในทีมงานรู้และเขา้ใจว่ามีสิทธิและหน้าท่ี
อย่างไรในบทบาทนั้ นเพื่อให้สามารถท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งบรรลุผล 

     

38. สมาชิกในทีมงานหาทางแก้ไข ปรับปรุงบทบาท
ของตนเองใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ 

     

39. หวัหนา้ทีมมีการแบ่งงาน มอบหมายงานตามความ
เหมาะสมได้รับค าช้ีแจงเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ชดัเจน 

     

40. ที ม ง าน มี ก า รทบทวนบทบ าทแล ะหน้ า ท่ี
รับผดิชอบอยูเ่สมอ 

     

ด้านภาวะผู้น า      
41. หวัหนา้ทีมมอบอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ใหส้มาชิกในทีมงานอยา่งเหมาะสม 
     

42. หัวหน้าทีมส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก
ทีมงานมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

     

43. หัวหน้าทีมสามารถรวมทกัษะและความสามารถ
ของสมาชิกทีมเพื่อน าไปใชใ้นการท างานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

     

44. หวัหนา้ทีมไม่ครอบง าความคิดและการท างานของ
ทีม 

     

45. ทุกคนในทีมงานมีโอกาสเป็นหัวหน้าทีมถ้ามี
ความสามารถเป็นท่ียอมรับของสมาชิก 
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ข้อที่ การด าเนินการการบริหารทมีงาน 

ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านแรงจูงใจ      
46. หวัหน้าทีมส่งเสริมสมาชิกในทีมงานทุกระดบัให้

มีโอกาสกา้วหนา้ โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
     

47. สมาชิกทุกคนรู้และเขา้ใจชดัเจนตรงกนัในระบบ
และหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บรางวลั 

     

48. ในกรณีท่ีทีมงานของท่านปฏิบัติงานประสบ
ผลส าเร็จหวัหนา้ทีมไดช้มเชยทีมงานของท่าน 

     

49. ทีมงานของท่านจดัหรือส่งเสริมให้ทีมแข่งขนักบั
ทีมอ่ืนๆ หรือส่งเสริมให้มีกิจกรรมสังคมภายใน
ทีม 

     

50. สมาชิกในทีมงานได้รับการยกย่องส่งเริมเม่ือ
สามารถริเร่ิมพฒันางานดว้ยวธีิใหม่ๆ ได ้

     

ด้านทกัษะการท างานเป็นทมี      
51. สมาชิกในทีมงานกระตือรือร้นท่ีจะท างานร่วมกนั      
52. สมาชิกในทีมงานน าเสนอความคิดเห็นขดัแยง้กบั

ทีมงาน โดยไม่คุกคามสมาชิกในทีมงานคนอ่ืนๆ 
     

53. ทีมงานก าหนดกฎเกณฑต่์างๆ จากการประชุม      
54. สมาชิกในทีมงานสามารถใช้วิธีระดมความคิด

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
     

55. สมาชิกในทีมงานใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบเปิดเผย 
ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา เพื่อให้การท างานประสบ
ผลส าเร็จ 
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ข้อที่ การด าเนินการการบริหารทมีงาน 

ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านการประเมินตนเอง      
56. ทีมงานตรวจสอบการด าเนินงานของตนและ

แสวงหาแนวทางปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
     

57. หัวหน้าทีมจูงใจให้สมาชิกทีมงานยอมรับความ
บกพร่อง จุดอ่อน เพื่อปรับปรุงการท างานของทีม
ใหดี้ข้ึน 

     

58. ทีมงานของท่านมีการจดัท าแผนการนิเทศติดตาม
งาน และ การประเมินผล 

     

59. ทีมงานใช้การก าหนดมาตรฐานคุณภาพของงาน
เป็นเกณฑ์ในการประเมินความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของทีมงาน 

     

60. การประเมินผลมีการรวบรวมปัญหา สรุปผล การ
วิเคราะห์ และน าเสนอท่ีชดัเจน ถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ 

     

 
 

ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ด้สละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้                                                           
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพมิล ชูสอน   
       การศึกษา :  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา 
       ต าแหน่ง :  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
2. นายเชษฐา โพธ์ิประทบั 
       การศึกษา    :  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา 
       ต าแหน่ง :  กองแผนงาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
 
3. นางวไิลลกัษณ์ พูนประสิทธ์ิ 
       การศึกษา       :  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  การบริหารการศึกษา 
      ต าแหน่ง :  กองการศึกษา  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 
 
 

 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว208 
 

 มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ท่ี 12 ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

   26 เมษำยน 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      ผูช่้วยศำสตรำจำรยพ์รพิมล  ชูสอน 

  ด้วย นำยประมุข  ชูสอน นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันักศึกษำ 5514205076 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงภำวะผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงกบักำรบริหำรทีมงำนของผูบ้ริหำรโรงเรียนเพชรวิทยำคำร 
จงัหวดัชยัภูมิ” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
กำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว208 
 

 มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ท่ี 12 ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

   26 เมษำยน 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      นำยเชษฐำ  โพธ์ิประทบั 

  ด้วย นำยประมุข  ชูสอน นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันักศึกษำ 5514205076 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงภำวะผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงกบักำรบริหำรทีมงำนของผูบ้ริหำรโรงเรียนเพชรวิทยำคำร 
จงัหวดัชยัภูมิ” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
กำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว208 
 

 มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ท่ี 12 ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

   26 เมษำยน 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      นำงวไิลลกัษณ์  พนูประสิทธ์ิ 

  ด้วย นำยประมุข  ชูสอน นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันักศึกษำ 5514205076 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงภำวะผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงกบักำรบริหำรทีมงำนของผูบ้ริหำรโรงเรียนเพชรวิทยำคำร 
จงัหวดัชยัภูมิ” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
กำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจิัย 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงและการบริหารทมีงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชัยภูม ิ
 

 

ค าช้ีแจง     

1. แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
และระดบัการด าเนินการของการบริหารทีมงาน ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงและระดับการ
ด าเนินการการบริหารทีมงาน ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้จิยัจะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและ
น าเสนอผลการวิจยัเป็นลักษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระทบแต่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน แต่
ในทางตรงกันข้ามข้อมูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้
ประกอบการพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการบริหารทีมงานของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร  
จงัหวดัชยัภูมิ ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
     2. แบบสอบถามน้ีใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดั
ชยัภูมิ แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน แบ่งเป็น 
  ตอนท่ี   1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี   2  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 
  ตอนท่ี   3  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการด าเนินการการบริหารทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพชรวทิยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 

3. วธีิการประเมิน ใหท้  า   ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบัดงัน้ี 
  วดัได ้   (+1) หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  ไม่แน่ใจ  ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
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ด้าน ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

 คะแนนคนที่ รวม IOC 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 1 2 3 

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
1.ผูบ้ริหารประพฤติตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี ให้เกิด 
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในการท างาน 

1 1 1 3 1.00 

2.ผูบ้ริหารควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤติ 1 1 1 3 1.00 
3. ผูบ้ริหารเนน้ความส าคญัเร่ืองวสิัยทศัน์ (Vision) 
และพร้อมถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงานเป็นจุดร่วมกนั 

1 1 1 3 1.00 

4. ผูบ้ริหารค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่
ความสนใจของตวัเอง 

1 1 1 3 1.00 

5. ผูบ้ริหารแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นถึงความเช่ือมัน่และ
ศรัทธาในโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง 

1 1 1 3 1.00 

รวม 1.00 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
6. ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปได้
ทางเลือกใหม่ๆ 

1 1 1 3 1.00 

7. ผูบ้ริหารมองปัญหาในแง่ดี เชิงบวก ใชว้กิฤติเป็น
โอกาส 

1 1 1 3 1.00 

8. ผูบ้ริหารใหก้ าลงัใจผูร่้วมงานเป็นการกระตุน้จิต
วญิญาณของทีม (Team Spirit) 

1 1 1 3 1.00 

9. ผูบ้ริหารแสดงความกระตือรือร้นเม่ือพดูถึง
เป้าหมายท่ีจ าเป็นตอ้งท าให้เสร็จ 

1 1 1 3 1.00 

10. ผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรมประจ าโรงเรียน ตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะท างาน

ใหส้ าเร็จตามท่ีก าหนด 
1 1 1 3 1.00 

รวม 1.00 
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ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
11.ผูบ้ริหารแสวงหามุมมองท่ีแตกต่างกนัเม่ือ
ตอ้งการแกปั้ญหา 

1 1 1 3 1.00 

12.ผูบ้ริหารใชแ้ผนเชิงกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหาร 

1 1 1 3 1.00 

13.ผูบ้ริหารวนิิจฉยัปัญหาต่างๆอยา่งรอบคอบและ
เป็นเอกฉนัทก่์อนตดัสินใจสั่งการ 

1 1 1 3 1.00 

14.ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหมี้การเปล่ียนกรอบและคิด
แกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ (Reframing) 

1 1 1 3 1.00 

15.ผูบ้ริหารน าภาพรวมท่ีเป็นจุดเด่นของโรงเรียน
มาเป็นจุดเนน้ในการพฒันาโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 

รวม 1.00 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
16.ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูร่้วมงานในฐานะท่ีเป็น
บุคคลท่ีมีความส าคญั  มากกวา่ในฐานะสมาชิกคน
หน่ึงของกลุ่ม 

1 0 1 2 0.67 

17.ผูบ้ริหารฟังเร่ืองราวต่างๆและความคิดเห็นของ
ผูร่้วมงานแต่ละบุคคลอยา่งตั้งใจ  (Good Listener) 

1 1 1 3 1.00 

18.ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานไดพ้ฒันาจุดเด่น
ของตนเอง 

1 1 1 3 1.00 

19.ผูบ้ริหารใหเ้วลาในการสอนงานและแนะน า 
(Coaching)แก่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล 

1 1 1 3 1.00 

20.ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจเป็นพิเศษแก่ผูร่้วมงาน
ซ่ึงไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควรเป็นการสร้างขวญั
ก าลงัใจท่ีดีในโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 

รวม 0.93 
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ด้าน บริหารทมีงาน 

 คะแนนคนที่ รวม IOC 

บริหารทมีงาน 
 

1 2 3 

การก าหนดวตัถุประสงค์ 
1. ในทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่การก าหนด
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเพื่อช่วยก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของทีม 

1 1 1 3 1.00 

2. วตัถุประสงคข์องทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานมีความ
เฉพาะเจาะจงสามารถวดัและประเมินผลได ้

1 1 1 3 1.00 

3. ทีมงานของท่านมีการก าหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนั 1 1 1 3 1.00 
4. วตัถุประสงคข์องทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูช่่วย
สนบัสนุนและส่งเสริมใหส้มาชิกทีมงานใชค้วาม
พยายามในการท างานอยา่งดีท่ีสุด 

1 0 1 2 0.67 

5. ทีมงานของท่านใชว้ตัถุประสงคเ์ป็นตวัควบคุม
เพื่อใหก้ารท างานส าเร็จในเวลาท่ีก าหนดไว ้

1 1 1 3 1.00 

รวม 0.93 

บรรยากาศในการท างาน 
6. บรรยากาศของทีมงานท่ีท่านปฏิบติังานมี
ลกัษณะเป็นกนัเอง ผอ่นคลายและปราศจาก
ความเครียด 

1 1 1 3 1.00 

7. สมาชิกในทีมงานมีส่วนร่วมในการอธิปรายเม่ือมี
การประชุม หรือ วางแผนงาน 

1 1 1 3 1.00 

8. หวัหนา้ทีมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทีม 1 1 1 3 1.00 
9. สมาชิกในทีมงานช่วยกนัแสดงความคิดเห็น
เพื่อใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ 

1 1 1 3 1.00 

10. สมาชิกในทีมงานช่วยกนั ก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบการท างานของทีม 

1 1 1 3 1.00 

รวม 1.00 
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การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
11. สมาชิกในทีมงานช่วยกนัก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินงาน 

1 1 1 3 1.00 

12. สมาชิกในทีมงานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึง
กนัและกนัเพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ 

1 1 1 3 1.00 

13. การแกปั้ญหาของทีม เป็นความรับผิดชอบของ
สมาชิกทุกคนในทีมงาน 

1 1 1 3 1.00 

14. หวัหนา้ทีมใชก้ารตดัสินใจทีมงานเม่ือตอ้งการ
การยอมรับและความเห็นพอ้งตอ้งกนัของทีมงาน 

0 1 1 2 0.67 

15. สมาชิกในทีมงานไดมี้โอกาสแสดงออกและใช้
ความคิดสร้างสรรคข์องตนในการท างาน 

1 1 1 3 1.00 

รวม 0.93 

การยอมรับซ่ึงกันและกนั 
16. สมาชิกในทีมงานของท่านมีการเปิดใจท่ีจะรับ
ฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

1 1 1 3 1.00 

17. ในทีมงานของท่านมีการน าความคิดเห็นของ
สมาชิกทีมมาก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติั 

1 1 1 3 1.00 

18. สมาชิกในทีมงานยอมรับความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

1 1 1 3 1.00 

19. ทีมงานของท่านร่วมมือกนัแกปั้ญหาและ
พฒันาการปฏิบติังานดว้ยความจริงใจ 

1 1 1 3 1.00 

20. ในการท างานสมาชิกในทีมงานสนบัสนุนและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

1 1 1 3 1.00 

รวม 1.00 
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 คะแนนคนที่ รวม IOC 

บริหารทมีงาน 
 

1 2 3 

การบริหารความขัดแย้ง 
21. ทีมงานของท่านถือวา่ความขดัแยง้ในการ
ท างานเป็นเร่ืองปกติ ท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ 

1 1 1 3 1.00 

22. ในทีมงานแกไ้ขความขดัแยง้โดยทุกฝ่ายไดรั้บ
ชยัชนะ 

1 1 1 3 1.00 

23. หวัหนา้ทีมจะระงบัความขดัแยง้หากเม่ือเห็นวา่ 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท างาน 

1 1 1 3 1.00 

24. ทีมงานบริหารความขดัแยง้โดยวธีิหลีกเล่ียง
ปัญหาเม่ือเห็นวา่อาจเสียผลประโยชน์ 

1 1 1 3 1.00 

25. หวัหนา้ทีมใชค้วามขดัแยง้ เสริมสร้างการเรียนรู้
และการแกปั้ญหาของทีมงาน 

1 1 1 3 1.00 

รวม  

การตัดสินใจ 
26. สมาชิกในทีมงานไดรั้บอนุญาตใหมี้ส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

1 1 1 3 1.00 

27. การตดัสินใจเกิดจากความเห็นท่ีเป็นเอกฉนัท ์
และ สมาชิกปฏิบติัตามการตดัสินใจนั้น 

1 1 1 3 1.00 

28. หวัหนา้ทีมและสมาชิกทีมประชุมร่วมกนัเพื่อ
ตดัสินใจแกปั้ญหาของทีมงาน 

1 1 1 3 1.00 

29. ทีมงานใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แกไ้ขปัญหา 1 1 1 3 1.00 
30. สมาชิกในทีมงานยอมรับการตดัสินใจโดย
ทีมงาน 

1 1 1 3 1.00 

รวม  
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การติดต่อส่ือสาร 
31. สมาชิกในทีมงานติดต่อส่ือสารเพื่อบอกกล่าว
เร่ืองท่ีควรรู้และมีความส าคญัต่อการท างาน 

1 1 1 3 1.00 

32. ทีมงานใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบสองทางเพื่อ
ช่วยใหส้มาชิกในทีมงานตรวจสอบขอ้สงสัยและส่ิง
ท่ีไม่แน่ใจ 

1 1 1 3 1.00 

33. สมาชิกในทีมงานติดต่อส่ือสารกนัดว้ยความ
ตั้งใจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลข่าวสารท่ีครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 

34. การติดต่อส่ือสารของทีมงานช่วยใหก้าร
ตดัสินใจเป็นไปดว้ยความแม่นย  า 

1 1 1 3 1.00 

35. สมาชิกในทีมงานมีความสามารถและทกัษะใน
การติดต่อส่ือสาร 

1 1 1 3 1.00 

รวม 1.00 
 

บทบาทและการมอบหมายงาน 
36. สมาชิกในทีมงานทุกคนรู้และเขา้ใจบทบาท
ของตนเองเป็นอยา่งดี 

1 1 1 3 1.00 

37.สมาชิกในทีมงานรู้และเขา้ใจวา่มีสิทธิและ
หนา้ท่ีอยา่งไรในบทบาทนั้นเพื่อใหส้ามารถท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งบรรลุผล 

1 1 1 3 1.00 

38. สมาชิกในทีมงานหาทางแกไ้ข ปรับปรุง
บทบาทของตนเองให้เหมาะสมกบัเหตุการณ์และ
สภาพแวดลอ้ม 

1 1 1 3 1.00 

39. หวัหนา้ทีมมีการแบ่งงาน มอบหมายงานตาม
ความเหมาะสมไดรั้บค าช้ีแจงเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
ชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 

40. ทีมงานมีการทบทวนบทบาทและหนา้ท่ี
รับผดิชอบอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1.00 
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ภาวะผู้น า 
41. หวัหนา้ทีมมอบอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบใหส้มาชิกในทีมงานอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 

42. หวัหนา้ทีมส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้มาชิก
ทีมงานมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

1 1 1 3 1.00 

43. หวัหนา้ทีมสามารถรวมทกัษะและ
ความสามารถของสมาชิกทีมเพื่อน าไปใชใ้นการ
ท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

1 1 1 3 1.00 

44. หวัหนา้ทีมไม่ครอบง าความคิดและการท างาน
ของทีม 

1 1 1 3 1.00 

45. ทุกคนในทีมงานมีโอกาสเป็นหวัหนา้ทีมถา้มี
ความสามารถเป็นท่ียอมรับของสมาชิก 

1 1 1 3 1.00 

รวม 1.00 

แรงจูงใจ 
46. หวัหนา้ทีมส่งเสริมสมาชิกในทีมงานทุกระดบั
ใหมี้โอกาสกา้วหนา้ โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

1 1 1 3 1.00 

47. สมาชิกทุกคนรู้และเขา้ใจชดัเจนตรงกนัใน
ระบบและหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บรางวลั 

1 1 1 3 1.00 

48. ในกรณีท่ีทีมงานของท่านปฏิบติังานประสบ
ผลส าเร็จหวัหนา้ทีมไดช้มเชยทีมงานของท่าน 

1 1 1 3 1.00 

49. ทีมงานของท่านจดัหรือส่งเสริมใหที้มแข่งขนั
กบัทีมอ่ืนๆหรือส่งเสริมใหมี้กิจกรรมภายในทีม 

1 1 1 3 1.00 

50. สมาชิกในทีมงานไดรั้บการยกยอ่งส่งเสริมเม่ือ
สามารถริเร่ิมพฒันางานดว้ยวธีิใหม่ๆได ้

1 1 1 3 1.00 

ทกัษะการท างานเป็นทมี 
51. สมาชิกในทีมงานกระตือรือร้นท่ีจะท างาน
ร่วมกนั 

1 1 1 3 1.00 

52. สมาชิกในทีมงานน าเสนอความคิดเห็นขดัแยง้
กบัทีมงาน โดยไม่คุกคามสมาชิกในทีมงานคนอ่ืนๆ 

1 1 1 3 1.00 
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53. ทีมงานก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ จากการประชุม 1 1 1 3 1.00 
54. สมาชิกในทีมงานสามารถใชว้ธีิระดมความคิด
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

1 1 1 3 1.00 

55. สมาชิกในทีมงานใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบ
เปิดเผย ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา เพื่อใหก้ารท างาน
ประสบผลส าเร็จ 

1 1 1 3 1.00 

รวม 1.00 

 
การประเมินตนเอง 

56. ทีมงานตรวจสอบการด าเนินงานของตนและ
แสวงหาแนวทางปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1.00 

57. หวัหนา้ทีมจูงใจใหส้มาชิกทีมงานยอมรับความ
บกพร่อง จุดอ่อน เพื่อปรับปรุงการท างานของทีม
ใหดี้ข้ึน 

1 1 1 3 1.00 

58. ทีมงานของท่านมีการจดัท าแผนการนิเทศ
ติดตามงาน และ การประเมินผล 

1 1 1 3 1.00 

59. ทีมงานใชก้ารก าหนดมาตรฐานคุณภาพของงาน
เป็นเกณฑใ์นการประเมินความกา้วหนา้และ
ความส าเร็จของทีมงาน 

1 1 1 3 1.00 

60. การประเมินผลมีการรวบรวมปัญหา สรุปผล 
การวเิคราะห์ และน าเสนอท่ีชดัเจน ถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ 

1 1 1 3 1.00 

รวมทั้งหมด 0.98 

 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทรศพัท ์043-241495 

 
ที่ ศธ 6012(2)/243  
 

 
    มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั   วทิยำเขตอีสำน 
   9/37หมู่ท่ี 12 ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
   อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  3 พฤษภำคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อกำรวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเพชรวิทยำคำร  

 ดว้ย นำยประมุข  ชูสอน นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต  
สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  วิทยำเขต
อีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205076 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งภำวะ
ผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงกบักำรบริหำรทีมงำนของผูบ้ริหำรโรงเรียนเพชรวิทยำคำร จงัหวดัชยัภูมิ”  
โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ และ ดร.วิเศษ พลอำจทนั เป็นท่ี 
ปรึกษำร่วม 
 

 มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  วิทยำเขตอีสำน  จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำก
ท่ำนเพื่ออนุญำตให้ นกัศึกษำดงักล่ำว เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนของท่ำน เพื่อน ำขอ้มูลท่ีได้
ไปด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกัไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.91 5 

 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.90 5 

 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.93 5 

 

ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.90 5 
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บริหารทมีงาน 

การก าหนดวตัถุประสงค ์  
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.91 5 

 

บรรยากาศในการท างาน 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.91 5 

 

การมีส่วนร่วมของสมาชิก   
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.95 5 

 

การยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.96 5 

 

การบริหารความขดัแยง้ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.90 5 
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การตดัสินใจ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.96 5 

 

การติดต่อส่ือสาร   
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.90 5 

 

บทบาทและการมอบหมายงาน   
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.89 5 

 

ภาวะผูน้ า   
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.88 5 

 

แรงจูงใจ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.94 5 

 

ทกัษะการท างานเป็นทีม 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.90 5 
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การประเมินตนเอง 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.93 5 

 

รวมทั้งหมด 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.98 80 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ-นามสกุล นายประมุข ชูสอน 
 

 
วนั เดือน ปี เกดิ    18 มิถุนายน 2530 
  
ภูมิล าเนา 123/469 หมู่ท่ี  16  ต  าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 123/469 หมู่ท่ี  16  ต  าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2548  มธัยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

พ.ศ. 2552  วทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย  
 
ประวตัิการท างาน - 

   
สถานทีท่ างาน - 
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