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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการทางาน
เป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND TEAMWORK OF
TEACHERS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA, ZONE 27
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การวิจัยครั้งนี้มีค วามมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึก ษาระดับภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของครู สั งกั ดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน 2) เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน 3) ศึกษาระดับการทางานเป็นทีม
ของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน 4) เปรียบเทียบระดับการ
ทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน 5) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 370 คนเลือกโดย
วิธีการสุ่ม แบบแบ่งชั้น โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็ นชั้น เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่ า
5 ระดับ โดยสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.856 และ 0.824 ตามลาดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานค่ า ความแปรปรวนแบบทางเดี ย วทดสอบค่ า เฉลี่ ย รายคู่ โดยวิธี ก ารของเซฟเฟ่ แ ละค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูจาแนกตามเพศ ทัง้ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูจาแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายและครูเพศ
หญิงมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกัน
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครู จาแนกตามขนาดโรงเรียน ทัง้ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูจาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงาน
ในขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูแตกต่างกันที่ระดับนัย สาคัญที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือ
การกระตุ้นทางปัญญา
5. การทางานเป็นทีมของครู จาแนกตามเพศ ทัง้ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
6. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การทางานเป็นทีมของครูจาแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิง
มีการทางานเป็นทีม ไม่แตกต่างกัน
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
** วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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7. การทางานเป็นทีมของครู จาแนกตามขนาดโรงเรียน ทัง้ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
8. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การทางานเป็นทีมของครูจาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานใน
ขนาดโรงเรียนที่ต่างกันมีการทางานเป็นทีมแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือการตรวจทบทวน
ผลงานและวิธีการทางาน
9. ความสัม พั นธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกั บการทางานเป็ นที มของครู สั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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The purposes of this study were1) to study the transformational leadership of teachers under the office of
secondary education service area, zone 27 by sex and school sizes, 2) to compare the transformational leadership of
teachers under the office of secondary education service area, zone 27 by sex and school sizes, 3) to study teamwork
of teachers under the office of secondary education service area, zone 27 by sex and school sizes, 4) to compare
teamwork of teachers under the office of secondary education service area, zone 27 by sex and school sizes, and 5) to
study the relationship between the transformational leadership and teamwork of teachers under the office of secondary
education service area, zone 27. The sample group were 370 teachers in secondary school under the office of
secondary education service Area, zone 27 using stratified random sampling based on school sizes. The research
instruments were to 5 level rating scales questionnaires. The reliabilities were 0.856 and 0.824 respectively. The data
were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (one way ANOVA) and pearson
product-moment correlation.
The research found that :
1. The teachers transformational leadership in every sex on the transformational leadership of teachers in
overall and individual were rated at the high level.
2. The result of comparison of the teachers transformational leadership level under the office of secondary
education service area, zone 27 classified by sex were not different.
3. The teachers transformational leadership in every school size on the transformational leadership of
teachers in overall and individual were rated at the high level.
4. The result of comparison of the teachers transformational leadership level under the office of secondary
education service area, zone 27 classified by school size found that, the teachers who works in several size have the
different transformational leadership, there were statistically significant different in Intellectual Stimulation at .05 level.
5. The teachers teamwork in every sex on the teamwork of teachers in overall and individual were rated
at the high level.
6. The result of comparison of the teachers teamwork level under the office of secondary education service
area, zone 27 classified by sex were not different.
7. The teachers teamwork in every school size on the teamwork of teachers in overall and individual were
rated at the high level.
8. The result of comparison of the teachers teamwork level under the office of secondary education service
area, zone 27 classified by school size found that, the teachers who works in several size have the different teamwork,
there were statistically significant different in Regular Review at .05 level.
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9. The transformation Leadership and teamwork of the teachers under the office of secondary education
service area, zone 27 there were post relationship in high level, statistically significant different at .01 level.
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โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และการศึกษา การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลในหลายระดับ อาทิ องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ในแต่ละประทศจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพัฒนา
ประเทศให้มีศักยภาพ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้การที่จะพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนั้น
สิ่งที่สาคัญที่ควรได้รับการพัฒนา คือ คน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549 : ออนไลน์)
ได้ประกาศทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมีแนวคิดยึด
“คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” เพื่อเป็นการพัฒนาคนและสังคมไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก
“คน” เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่ จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ขับเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่ตอ้ งการ จึงจาเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกายความรู้และ
ทักษะความสามารถ เพื่อให้คนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 2555 : ออนไลน์)
ในยุคของการศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคนให้เป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข
การดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีการกระจายอานาจและให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วม
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พรศิษฐ์ คารอด. 2549 : 7)
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาหลักสูตรอบรมผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการกระจายอานาจไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ได้มนี โยบายให้นาผู้บริหารในเขตพื้นที่ ผู้บริหารในสถานศึกษา รวมทั้งครูเข้ารับการอบรม
เพิ่มความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านต่างๆ เน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา
ภายใต้การบริหารในรูปคณะบุคคล คือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือกรรมการสถานศึกษา ใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม
(participation) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทา
ร่างหลักสูตรอบรมผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทาการพัฒนาเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจในการบริหารและจัดการศึกษา
หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจในการบริหารและจัด
การศึกษา ดังนั้น ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาต้องแสดงบทบาทเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่สอดรับกับการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
การทางานที่เน้นคุณภาพ (quality culture)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการทางานเพื่อให้การศึกษา
เป็นไปอย่างมีคุณภาพซึ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะได้รับความพึงพอใจและมีอิทธิพลต่อ
ผู้ตามจึงจาเป็นที่ผู้บริหารและครูจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ กระบวนทัศน์วิสัยทัศน์ในการทางานตามทฤษฎีของแบสและ
อโวลิโอ (Bass & Avolio. 1994 : 103) ได้กล่ าวถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถเห็นได้จากผู้นาที่มีลักษณะมีการ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมต่างๆ ทาให้เกิดตระหนักรู้เรื่อง ใน
ภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่สนใจของนักวิชาการทางการบริหารทั้งในวงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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อุตสาหกรรมการศึกษารัฐบาลโรงพยาบาลมีการเสนอว่าควรมีการพัฒนาผู้นาให้มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
(สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ. 2550 : 2)
จากที่กล่าวมาหากครูมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง จะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยครูจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นและจูงใจให้เพื่อนร่วมงานมีการแสดงความรู้ความสามารถของ
ตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิ านและทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์
การทางานเป็นทีมเป็นพื้นฐานสาคัญของความสาเร็จ ในการบริหารจัดการของผู้บริหารซึ่งจะประสบความสาเร็จให้
บรรลุ เป้าหมายได้ ห รือไม่นั้นมีปัจจัย หลายๆ ประการที่ ส่งผลต่อการทางานเป็ นที ม อย่างไรก็ ต ามในการทางานหรือ การ
ดาเนินงานตามกระบวนการบริหารไม่อาจประสบความสาเร็จได้ หากปราศจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
ที่เกิดการร่วมมือร่วมใจในการทางาน (Collaborative) หรือการทางานเป็นทีม (Teamwork) จึงเป็นปัจจัยสาคั ญ ที่ผู้บริหาร
ทั้งหลายควรหันมาให้ความสาคัญเป็นอย่างมากเพราะการทางานทั้งหลายยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย
จึงจะทาให้ อ งค์ การสามารถขับเคลื่อ นไปได้ อย่างมี ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล (ดิ เรก วรรณเศียร. 2549 : 3) ภายใต้
สภาวการณ์ ของการแข่งขันที่มีแนวโน้มจะมีความเข้มข้นและรุนแรงยิ่งขึ้น การทางานโดยบุคคลเพียงคนเดียวจึงยากที่จะ
ปฏิบัติให้สาเร็จได้ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ตรัสว่า “ในการปฏิบัตงิ านนั้น ย่อมมี
ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามแก้ยากขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหา
ทุกอย่างมีทางแก้ได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คนหลายๆ ทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทาลายความเจริญและความสาเร็จของการงาน”
(พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว : ออนไลน์) ซึ่งในการปฏิบัตงิ านแต่ละงานจะอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้เพราะคนๆ
หนึ่งย่อมมีขีดความสามารถที่จากัดจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามหาผู้อ่นื มาร่วมกันเพื่อที่ได้นาความรู้ความสามารถของ
แต่ละคนมาช่วยทางานให้ประสบผลสาเร็จก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานเองและองค์กรที่เขาปฏิบัติงานอยู่ด้วย
(พิทักษ์ กานตอัมพร. 2549 : 18)
พฤติก รรมการทางานของบุ ค คลในองค์ ก รที่ มีลั กษณะของการท างานเป็ น กลุ่ ม และทางานร่ วมกั น ซึ่ งตั้งอยู่บ น
บรรทัดฐานแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกันความร่วมมือร่วมใจการประสานพลังความคิดกาหนดแนวทางในการทางานให้เป็นไป
ในแนวเดี ยวกั น ร่วมกัน แก้ ไขปั ญ หาความขัด แย้งตลอดจนมีการทางานด้วยกัน อย่างมีความสุ ขสามารถน าองค์ ก รบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีป ระสิทธิภาพสูงสุดในการทางานร่วมกันของคนหมู่มากคือการทางานเป็นทีม (Teamwork) และ
ปัญหาที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องให้ความสาคัญคือทาอย่างไรจึงจะให้คนหมูม่ ากหรือทีมงานทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และในการทางานเป็นทีมความสาเร็จหรือล้มเหลวของการทางานขึน้ อยู่กับทีมงานดังนั้นในการ
ทางานเป็นทีม ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมจะต้องคานึงถึงการแบ่งงานและการประสานงานเพื่อให้ทุกคนทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ประคอง สุคนธจิตต์. 2551 : 1)
ดังนั้น การทางานในปัจจุบันนี้จะอาศัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารเพื่อส่งเสริมให้การทางานเป็นทีมของ
ครูอย่างเดียวไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพราะทุกวันไม่วา่ จะอยู่ในปฏิบัติหน้าที่ใดก็มีส่วนในการส่งเสริม
การทางานเป็นทีม โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานเองมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัตงิ านให้บรรลุผลที่ตงั้ ไว้ เช่นกันในโรงเรียน
ในสังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 27 ก็ เป็น องค์ กรหนึ่งที่ต้องอาศัยภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากรทุกคน โดยที่สมาชิกในองค์กรต้องอาศัยความร่วมมือกันในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ร่วมกัน
ซึ่งต้องอาศัยการทางานเป็นทีมเพื่อให้งานที่ได้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็นทีมของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เพื่อที่ครูจะได้มีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของตนกับ
การทางานเป็นทีมอยู่ในระดับใดและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่เพื่อที่จะได้
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นาผลการวิจั ย ไปใช้เป็ น แนวทางในการปรั บปรุงภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงที่ ส่ งผลต่อ การทางานเป็ น ที ม ของครู สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะก่อประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ
และคุณภาพของสังคมไทยในอนาคตต่อไป
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1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนก
ตามเพศ และขนาดโรงเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครู สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
จาแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาระดับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตาม
เพศ และขนาดโรงเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบระดับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนก
ตามเพศ และขนาดโรงเรียน
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

าว
ิทย
าล

กรอบแนวคิดการวิจัย

บัณ

ฑิต
ว

ัย

ิทย
าล

- ชาย
- หญิง
2. ขนาดโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่
- ขนาดใหญ่พเิ ศษ

มห

1. เพศ

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (X)
1. การมีวิสัยทัศน์ (X1)
2. การเกือ้ กูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม (X2)
3. การสนับสนุนเป็นรายบุคคล (X3)
4. การกระตุ้นทางปัญญา (X4)
5. การเป็นแบบอย่างที่ดี (X5)
6. การคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (X6)
การทางานเป็นทีมของครู (Y)
1. บทบาททีส่ มดุล (Y1)
2. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน (Y2)
3. การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปญ
ั หา (Y3)
4. การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน (Y4)
5. ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ (Y5)
6. กระบวนการทางานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม (Y6)
7. ภาวะผู้นาที่เหมาะสม (Y7)
8. การตรวจทบทวนผลงานและวิธกี ารทางาน (Y8)
9. การพัฒนาตนเอง (Y9)
10. สัมพันธภาพระหว่างกลุม่ (Y10)
11. การสื่อสารที่ดี (Y11)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ปีการศึกษา
2557 ประกอบด้วยครูจานวน 2,708 คนจาก 60 โรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 : ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน
370 คน ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan (ธานินท์ ศิลป์จารุ . 2548 : 51) โดย
จาแนกเป็น โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ จานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน
18 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 31 โรงเรียน และทาการสุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั้น (Strata)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของครูกับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นแบบสอบถาม
จานวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามทัง้ หมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) คือ เพศ อายุ
วุฒกิ ารศึกษาและขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูตามแนวคิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเลทวูด
และเจนซี่ 6 ด้าน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) (ภัทราพร
เกษสังข์. 2549 : 117) โดยให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 5 ระดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
5 คะแนนหมายถึง ครูมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
4 คะแนนหมายถึง ครูมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาก
3 คะแนนหมายถึง ครูมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงปานกลาง
2 คะแนนหมายถึง ครูมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงน้อย
1 คะแนนหมายถึง ครูมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการทางานเป็นทีมของครู ตามแนวคิดของงวู๊ดค๊อก 11 ด้าน แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) (ภัทราพร เกษสังข์. 2549 : 117) โดยให้คะแนน
แต่ละข้อเป็น 5 ระดับ จากมากไปหาน้อยดังนี้
5 คะแนนหมายถึง ครูมีการทางานเป็นทีมมากที่สุด
4 คะแนนหมายถึง ครูมีการทางานเป็นทีมมาก
3 คะแนนหมายถึง ครูมีการทางานเป็นทีมปานกลาง
2 คะแนนหมายถึง ครูมีการทางานเป็นทีมน้อย
1 คะแนนหมายถึง ครูมีการทางานเป็นทีมน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยน
และการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ซึ่งมีลาดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
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1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการ
ทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เช่น เอกสาร ตารา บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบโครงสร้างเกี่ยวกับการทาวิจัย
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวทางในการกาหนดนิยามศัพท์และสร้างข้อคาถาม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยสาหรับเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้คาปรึกษา
3. จัดทาร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้อง
ของเนื้อหา
4. ปรับแก้แบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะพิจารณาเห็นชอบในเรื่องของการ
สร้างแบบสอบถามและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
5. นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คนเพื่อพิจารณาตรวจสอบสานวนที่ใช้ (Wording) ความชัดเจนของคาถาม
และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับนิยามศัพท์ของการวิจัย (Index of Consistency : IOC) แล้วเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปนาไปเป็น
แบบสอบถาม
6. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
7. นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อในแต่ละด้าน (Item TotalCorrelation) หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยใช้สู ต รสั ม ประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) (บุ ญ ชมศรีส ะอาด. 2547 : 96)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจานวน 30 ข้อโดย
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.856 และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการทางานเป็นทีมของครูเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับจานวน 55 ข้อโดยมีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.824
8. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
9. จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
วิธีรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมู ลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
เพื่อขอความอนุญาตและขอความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการโรงเรียนที่มีข้าราชการครูเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทั้งส่งด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ที่มีช่ือที่อยู่ ของผู้วิจัยพร้อมด้วยหนังสือขอความ
ร่วมมือในการวิจัยถึงกลุ่มตัวอย่างและให้ส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์และช่องรับเอกสารที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 บางส่วนผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองโดยนัดหมายวันและเวลาในการส่ง – รับแบบสอบถามคืน
3. นาแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
การวิจัยครัง้ นี้ผู้วจิ ัยได้ส่งแบบสอบถาม จานวน 370 ชุด ได้รับคืนมา 361 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.57
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
สถิตทิ ใี่ ช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. วิเคราะห์หาค่าจาแนกของแบบสอบถามรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อย่างง่าย (Item-Total Correlation) ของ
เพียร์สัน (Pearson) (บุญชมศรีสะอาด. 2547 : 225)
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2. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตาม
วิธีของครอนบราค (cronbacth) (บุญชม ศรีสะอาด. 2547 : 96)
สถิตพ
ิ นื้ ฐาน
1. ความถี่ (Frequency)
2. ร้อยละ (Percentage)
3. ค่าเฉลี่ย (Mean)
4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิตทิ ดสอบสมมุติฐาน
1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation / Coefficient)
2. การทดสอบค่าที (t-test)
3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดย F-test กรณีพบความแตกต่างใช้วิธีการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe')
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1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
จาแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน สรุปผลได้ดังนี้
1.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูจาแนกตามเพศ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้า นที่ มีค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้ านการมีวิสั ยทั ศ น์ รองลงมา คื อ ด้ านการเป็ น แบบอย่า งที่ เหมาะสม ด้ า นการคาดหวั ง
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านการเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่มด้านการสนับสนุนเป็นรายบุคคลตามลาดับและ
ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ครู เพศชายมี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงอยู่ในระดั บมากเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ด้านการเป็นแบบอย่าง
ที่เหมาะสม ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านการเกื้ อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม ด้านการสนับสนุน
เป็นรายบุคคล ตามลาดับและด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ครู เพศหญิ ง มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง อยู่ ใ นระดั บ มากเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการเป็นแบบอย่างที่
เหมาะสม รองลงมา คื อ ด้ านการคาดหวัง ผลการปฏิบัติง านที่ เป็ น เลิ ศ ด้ า นการเกื้อ กู ล การยอมรั บเป้ า หมายของกลุ่ ม
ด้านการสนับสนุนเป็นรายบุคคล ตามลาดับและด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของครูจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์รองลงมา คือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ด้านการ
คาดหวั งผลการปฏิ บั ติ งานที่ เป็ น เลิ ศ ด้ า นการเกื้ อ กู ล การยอมรับ เป้ าหมายของกลุ่ ม ด้ า นการสนั บ สนุ น เป็ น รายบุ ค คล
ตามลาดับและด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ
ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศด้านการกระตุน้ ทางปัญญา ด้านการสนับสนุน
เป็นรายบุคคล ตามลาดับ และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สดุ คือด้านการเกือ้ กูลการยอมรับเป้าหมายของกลุม่
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ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลง มา คือ
ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสนับสนุนเป็นรายบุคคล ด้านการคาดหวังผลการ
ปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศ ตามลาดับ และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเกือ้ กูลการยอมรับเป้าหมายของ
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม
รองลงมา คือ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ ด้านการเกือ้ กูลการยอมรับเป้าหมายของกลุม่ ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศ
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา ตามลาดับ และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนเป็นรายบุคคล
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงมา
คือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการสนับสนุนเป็นรายบุคคล ด้านการ
เกือ้ กูลการยอมรับเป้าหมายของกลุม่ ตามลาดับ และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
จาแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียนสรุปผลได้ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูจาแนกตามเพศ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของครูจาแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูจาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัตงิ าน
ในขนาดโรงเรียนที่ตา่ งกันมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
3. ผลการศึกษาระดับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนก
ตามเพศ และขนาดโรงเรียนสรุปผลได้ดังนี้
3.1 การทางานเป็นทีมของครูจาแนกตามเพศ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การทางาน
เป็นทีมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้นาที่เหมาะสม รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารที่ดี
ด้านกระบวนการทางานและการตัดสิ นใจที่ถูกต้องและเหมาะสมด้านการพัฒนาตนเอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม ด้าน
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกันด้านความร่วมมือและการใช้
ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ ด้านการเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาตามลาดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านบทบาทที่สมดุล และด้านการตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทางาน
ครูเพศชายมีระดับการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การทางานเป็นทีมอยู่ใน
ระดั บ มาก ทุ ก ด้ า น ด้ า นที่ มี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นภาวะผู้ น าที่ เหมาะสม ด้ า นการสื่ อ สารที่ ดี รองลงมา คื อ ด้ า น
กระบวนการทางานและการตัด สินใจที่ถูก ต้องและเหมาะสมด้านการพั ฒ นาตนเอง ด้านสั มพั นธภาพระหว่างกลุ่ม ด้ าน
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกันด้านความร่วมมือและการใช้
ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ ด้านการเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา ตามลาดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านบทบาทที่สมดุล และด้านการตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทางาน
ครูเพศหญิงมีระดับการทางานเป็นทีม อยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การทางานเป็นทีมอยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้นาที่เหมาะสม รองลงมา คือ ด้านกระบวนการทางานและการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมด้านการพัฒนาตนเองด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม ด้านการสื่อสารที่ดี ด้านวัตถุประสงค์ที่
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ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันด้านการเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญ หาด้านการสนับสนุนและการ
ไว้วางใจต่อกัน ด้านบทบาทที่สมดุล ด้านการตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทางานตามลาดับและด้านที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
3.2 การทางานเป็ นทีมของครูจาแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้นาที่เหมาะสม รองลงมา คือ ด้าน
การสื่อสารที่ดี ด้านกระบวนการทางานและการตัด สินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมด้านการพัฒนาตนเอง ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างกลุ่ ม ด้ านวัตถุ ประสงค์ ที่ชัด เจนและเป้ าหมายที่ เห็น พ้อ งต้อ งกัน ด้ านการเปิด เผยต่อกั น และการเผชิญ หน้าเพื่ อ
แก้ปัญหาด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกันด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ตามลาดับและ
ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบทบาทที่สมดุล และด้านการตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทางาน
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
การทางานเป็ น ที ม อยู่ในระดั บมากทุ ก ด้ าน ด้ านที่ มีค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้ านสั ม พั น ธภาพระหว่างกลุ่ ม รองลงมา คื อ
ด้ านภาวะผู้ น าที่ เหมาะสม ด้ า นการพั ฒ นาตนเองด้ านการตรวจทบทวนผลงานและวิธีก ารทางาน ด้ านการสื่อ สารที่ ดี
ด้านกระบวนการทางานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมด้านบทบาทที่สมดุลด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้ าหมาย
ที่เห็นพ้องต้องกัน ด้านการเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทาง
สร้างสรรค์ตามลาดับ และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีการทางานเป็นที ม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
การทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสื่อสารที่ดี รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาที่
เหมาะสม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม
ด้านการเปิดเผยต่อกันและการเผชิญ หน้าเพื่อแก้ปัญ หาด้านกระบวนการทางานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม
ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้านบทบาทที่สมดุล
ตามลาดับ และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทางาน
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
การทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสื่อสารที่ดี รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาที่
เหมาะสม ด้านกระบวนการทางานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้อง
ต้องกันด้านการพัฒนาตนเอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม ด้านการเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาด้านการ
สนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ด้านบทบาทที่สมดุลตามลาดับ
และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทางาน
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษ มีการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการทางานและการตัดสินใจที่
ถูกต้องและเหมาะสมรองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาที่เหมาะสม ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน
ด้ า นการสนั บ สนุ น และการไว้ว างใจต่ อ กั น ด้ า นการพั ฒ นาตนเอง ด้ า นสั ม พั น ธภาพระหว่า งกลุ่ ม ด้ า นการสื่ อ สารที่ ดี
ด้านบทบาทที่สมดุลด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ ด้านการเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อ
แก้ปัญหาตามลาดับ และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทางาน
4. ผลการเปรีย บเทียบระดั บการทางานเป็ นทีม ของครู สั งกั ดสานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 27
จาแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียนสรุปผลได้ดังนี้
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4.1 ผลการเปรียบเทียบการทางานเป็นทีมของครู จาแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีการทางาน
เป็นทีม โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4.2 ผลการเปรียบเทียบการทางานเป็นทีมของครูจาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียน
ที่ต่างกัน มีการทางานเป็นทีมของครูโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ ที่ระดับ
.05 จานวน 1 ด้าน คือ การตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทางาน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเรียงลาดับความสัมพันธ์
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูมีความสัมพั นธ์กับการทางานเป็นทีมของครูมากที่สุด คือ ด้านบทบาทที่ สมดุล
รองลงมา คือ ด้านการเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันด้านการสื่อสารที่ดีด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการตรวจทบทวน
ผลงานและวิธีการทางานด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกันด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม ด้านภาวะผู้นาที่เหมาะสม
ตามลาดับ ด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการทางานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมดังตาราง 1
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X
การทางานเป็นทีม
Y1
.579** .598** .619** .367** .715** .735** .791**
Y2
.527** .434** .360** .263** .520** .629** .596**
Y3
.604** .651** .668** .175** .532** .696** .732**
Y4
.429** .404** .367** .136** .508** .674** .544**
Y5
.548** .665** .661** .169** .486** .596** .691**
Y6
.339** .177** .144** .123* .322** .421** .329**
Y7
.334** .438** .454** .227** .435** .466** .517**
Y8
.295** .518** .454** .358** .420** .490** .560**
Y9
.397** .471** .427** .399** .420** .505** .579**
Y10
.346** .439** .358** .446** .364** .429** .529**
Y11
.578** .509** .529** .223** .365** .451** .591**
Y
.655** .690** .652** .377** .663** .799** .843**
*นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
**นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นปัญญาของครูที่ปฏิบัตงิ านในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่ากว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ถ้าต้องการให้ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นปัญญาของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นควรมีการส่งเสริมการแสดงออกหรือการปฏิบัติงาน
ของครูเพือ่ เป็นการกระตุ้นครูในการแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานด้วยวิธีคดิ ที่ใหม่และสร้างสรรค์
2. จากผลการวิจัย พบว่า การทางานเป็นทีมของครูด้านการตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทางานของของครู
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางมีการทางานเป็นทีมของครูต่ากว่าครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้น ควรมีการ
อบรมและพั ฒ นาให้ ค รู ที่ ป ฏิ บั ติง านในโรงเรี ย นขนาดกลางเพื่ อ วิเคราะห์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง ของที ม พร้ อ มทั้ งต้ อ งก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัตเิ พื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้นามาปรับปรุงการปฏิบัตงิ าน
ของตนและทีม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็นทีมที่อยู่หน่วยงานสังกัดอื่น เช่น
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดหน่วยงานการศึกษาเอกชนเป็นต้น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระและการทางานเป็นทีมในโรงเรียนของ
รัฐและโรงเรียนเอกชนที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา

เอกสารอ้างอิง

ดิเรก วรรณเศียร. “ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ,” วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 2(2), 1-4. 2549.

บัณ

ฑิต
ว

ิทย
าล

ัย

มห

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ : อินเตอร์พริน้ ท์, 2548.
บุญชม ศรีสะอาด. วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 2547.
ประคอง สุคนธจิตต์. “การทางานเป็นทีม,” บทความทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก. 2551.
พระบรมราโชวาท. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
[เว็ปไซต์].เข้าถึงได้จาก:แหล่งที่มา http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html?start=2. 6 มิถุนายน 2557.
พิทักษ์ กานตอัมพร. การบริหารองค์กร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
พรศิษฐ์ คารอด. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
ภัทราพร เกษสังข์. การวิจัยทางการศึกษา.เลย : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2548.
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. เอกสารประกอบการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย
อานาจสาหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา.กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา, [เว็ปไซต์]. เข้าถึงได้จาก:
แหล่งที่มา http://data.bopp-bec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=101727. 6 กรกฎาคม 2557.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9, [เว็ปไซต์].
เข้าถึงได้จาก : แหล่งที่มา http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=91. 6 กรกฎาคม 2557.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, [เว็ปไซต์].
เข้าถึงได้จาก : แหล่งที่มา http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf. 6 กรกฎาคม 2557.
Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Newbery Park,

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

