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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด และ 3)
ศึกษาภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร จำ�นวน 52 คน และครู จำ�นวน 291 คน ของสถาน
ศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิตกิ ารถดถอยพหุคณ
ู แบบลำ�ดับขัน้ ตอน ผลการวิจยั พบว่า
1. ภาวะผูน้ ำ�การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน
3. ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถาน
ศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่
ดีที่สุด รองลงมาคือด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วม
กันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้
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ร้อยละ 55.4 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ Y´ = 0.846 + 0.341X5+ 0.238X1 + 0.203X2
สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Z´y = 0.369ZX5 + 0.253ZX1 + 0.212ZX2
คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม, โรงเรียนเอกชน

Abstract

The purpose of this research was to 1) study transformational leadership of private school
administrators, 2) study teamwork efficiency of private schools, and 3) study transformational
leadership of administrators affecting teamwork efficiency of private schools in Roi Et province.
The sample comprised of 52 school administrators and 291 teachers of private schools in
Roi Et province. The research instrument for collecting the data was a five-point rating scale
questionnaire. Statistical analysis of the data involved frequency, percentage, mean and standard
deviation. Stepwise multiple regression was employed to test the hypothesis.
Research results revealed as follows:
1. The transformational leadership of private school administrators was rated overall
at a high level. Each individual aspect was also rated at a high level except that of Idealized
Influence which was rated at a very high level.
2. The teamwork efficiency of private schools was rated overall at a high level. Each
individual aspect was also rated at a high level except.
3. Concerning transformational leadership of administrators affecting teamwork efficiency,it
was found that the individualized consideration was the best predictor of teamwork efficiency
followed by the vision of leader, and the intellectual stimulation, respectively. These predictors
could mutually explain the variance of teamwork efficiency of private schools in Roi Et province
for 55.40 percent with statistical significance at.01 level. The predictive regression equations
were as follows.
Raw score regression equation: Y´ = 0.846 + 0.341X5+ 0.238X1 + 0.203X2
Standard score regression equation: Z´y = 0.369ZX5 + 0.253ZX1 + 0.212ZX2
Keywords: Transformational leadership, Teamwork efficiency, Private school

บทนำ�

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง หากผู้ตาม
สามารถเป็นผู้นำ�ตนเองได้นั้นถือว่าเป็นกุญแจ
สำ�คัญในการจัดการองค์การให้ประสบความสำ�เร็จ

การที่องค์การมีบุคลากรที่เหมาะสมที่จะสามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาขององค์ ก ารได้ โดยไม่ สำ � คั ญ ว่ า
ตนเองจะอยูส่ ว่ นไหนหรือตำ�แหน่งอะไรในองค์การ
นั้น เป็นเป้าหมายสำ�คัญที่สุดสำ�หรับการบริหาร

ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

จัดการในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นผู้บริหารสถาน
ศึกษาซึ่งถือว่าเป็นผู้นำ�ในสถานศึกษาจึงต้องเป็น
ผู้ที่มีภาวะผู้นำ�ในการขับเคลื่อนการทำ�งานร่วม
กันเป็นทีมงานที่เข้มแข็งของบุคลากรในสถาน
ศึกษา ผู้บริหารหรือผู้นำ� จะต้องมีคุณลักษณะ
ภาวะผู้ นำ � ที่ แ ตกต่ า งและสามารถสร้ า งผู้ นำ � ให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้ (ดาวรุวรรณ ถวิลการ.
2558: 23-24) การบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลได้ นั้ น มี ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ คื อ ภาวะ
ผูน้ าํ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีจ่ ะต้องมีภาวะผูน้ าํ
การเปลีย่ นแปลง ซึง่ หมายถึง สภาวะทีพ่ ฤติกรรม
ของผู้นํามีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ต่อผู้ร่วมงาน
พัฒนาความสามารถของผูร้ ว่ มงานไปสูร่ ะดับทีส่ งู
ขึน้ ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
ของบุคลากร อาจส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาทุกรูปแบบ (อัมรินทร์ โต๊ะลง และ
สุรชัย สิกขาบัณฑิต. 2562: 453) ภาวะผู้นำ�ของ
ผู้บริหารจึงมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การทำ � งาน และความเชื่ อ มั่ น ขององค์ ก ร ซึ่ ง
จำ�เป็นต้องพัฒนาตัวเอง จนกลายเป็นนักบริหาร
มืออาชีพ สามารถบริหารความเปลี่ยนแปลง ไปสู่
ความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่พึงประสงค์ ภายใต้
ธรรมาภิบาล และภารกิจทางการบริหารการศึกษา
ทีต่ อ้ งรับผิดชอบ (สกาวเดือน พิมพิศาล และคณะ.
2558: 37)
การทํางานเป็นทีม เป็นวิธีการในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์การ ทําให้
องค์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือ
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรูท้ มี่ คี วามซับซ้อน
และหลากหลาย ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งรู้ จั ก แบ่ ง งาน
หรือการมอบอํานาจ กระจายหน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ ทุ ก คนในองค์ ก าร โดยการให้
ทุกคนในองค์การช่วยกันปฏิบัติงานในลักษณะ
ของการเป็ น ที ม งาน มีส่ว นร่ว มในการกํา หนด
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นโยบาย และตัดสินใจ ทาํ ให้การทาํ งานต่างๆ เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สมคิด ผลนิล.
2559: 112) การทำ�งานเป็นทีมเป็นสิ่งที่หน่วย
งานแทบทุกหน่วยงานกำ�หนดไว้เป็นนโยบายของ
องค์การ ซึ่งในการทำ�งานไม่มีผู้ใดที่จะสามารถ
ทำ � ให้ ง านนั้ น สำ � เร็ จ ได้ ด้ ว ยตั ว ของตั ว เองเพี ย ง
ลำ�พัง เมื่อมีการทำ�งานร่วมกันเกิดขึ้น ย่อมต้องมี
ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ การสร้าง
ทีมงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วยปัจจัย
หลายด้าน ซึง่ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ฝ่าย และบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในเรื่อง
การทำ�งานเป็นทีมที่ดี ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดหมาย
ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารประสาน งานที่ดี และ
สามารถทำ�งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายขององค์การ (น้ำ�ฟ้า
ดิสภักดี. 2559: 169)
ท่ามกลางสภาพปัญหาการจัดการศึกษา
ต่างๆ มากมาย แต่กลับพบว่ามีสถานศึกษาจํา
นวนหนึ่งประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงเปิดโอกาส
ให้โรงเรียนเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนเอกชนมีความเป็นอิสระในระดับ
สู ง แตกต่ า งจากโรงเรี ย นของรั ฐ บาล หลั ก สู ต ร
ของโรงเรี ย นเอกชนได้ รั บ การตั ด สิ น จากคณะ
กรรมการโรงเรี ย น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้ เ รี ย นจึ ง มี ค วามหลากหลาย สามารถบริ ห าร
จัดการทรัพยากรต่างๆ ได้ตามความต้องการ เช่น
การบริหารงบประมาณ การสรรหาครูและบุคลากร
และการบริหารงานวิชาการเป็นต้น ซึง่ สถานศึกษา
แต่ละแห่งมีศักยภาพทุกๆ ด้านไม่เท่ากัน ระบบ
ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศขาดความครอบคลุ ม มี
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สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่แตกต่างรวมถึงการ
มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่แตกต่าง
กัน ซึ่งล้วนส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารงาน
ของโรงเรียนเอกชน (สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด. 2563: 19-21)
การดำ � เนิ น งานของสถานศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพ เกิดจากประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม
สมาชิกในทีม บุคลากร และครูของสถานศึกษา
เป็นปัจจัยที่สำ�คัญยิ่ง เพราะเป็นผู้ขับเคลื่อนการ
ดำ�เนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้า
หมายหรือวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ ทัง้ นีภ้ าวะผูน้ าํ การ
เปลีย่ นแปลง มีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงเจตคติ
และสมมุติฐานของสมาชิกในทีม ภาวะผู้นำ�การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ที่จะทำ�ให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม จึงได้มี
ผู้ทำ�การศึกษาเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ
ภาพการทํางานเป็นทีมของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. ผลการ
วิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ การกระตุ้นทางปัญญา
การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม และอยู่ในระดับ
มาก 4 ด้าน ได้แก่ การยอมรับเป้าหมายของ
กลุ่ม การสนับสนุนเป็นรายบุคคล การคาดหวัง
ผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ และการระบุวสิ ยั ทัศน์
2) ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของครู โดย
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ
การมีส่วนร่วมในการทํางาน และอยู่ในระดับมาก
4 ด้ า นได้ แ ก่ การยอมรั บ นั บ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น
การสื่อสารอย่างเปิดเผย การมีเป้าหมายเดียวกัน
และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) ภาวะผู้นํา
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การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม การสนับสนุนเป็น
รายบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญาเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของ
ครู อย่างมีนยั สาํ คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (ชนชญา
สังข์พญาและโยธิน ศรีโสภ. 2559: 318)
จากความเป็นมาและความสำ�คัญดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำ�การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ � งานเป็ น ที ม ของสถานศึ ก ษาเอกชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และพัฒนาทีมงานของสถาน
ศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ น แปลง
ของผูบ้ ริหารในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำ�งาน
เป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ น แปลง
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน
เป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

วิธีการศึกษา

ผู้วิจัยมีวิธีดำ�เนินการศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่
ผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด กำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด.
2556: 42–44) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 343 คน
จากนั้นผู้วิจัยได้ทำ�การสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามเขต
พื้นที่การศึกษา และทำ�การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธี
จับสลากโรงเรียน จากนัน้ เทียบบัญญัญตั ไิ ตรยางค์
หาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามโรงเรียน

ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามฉบับเดียวกันทั้งผู้
บริหารและครู ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
สอบถามสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2
สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร 5 ด้าน คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ
ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตอน
ที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำ�งาน
เป็นทีม จำ�นวน 5 ด้านคือ ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านบรรยากาศการทำ�งาน ด้านการมีเป้าหมาย
เดียวกัน ด้านการสื่อสาร และด้านการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเชือ่
มั่นของแบบสอบถามภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
เท่ากับ 0.96 และแบบสอบถามประสิทธิภาพการ
ทำ�งานเป็นทีม เท่ากับ 0.93
3 . ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ส่ ง
แบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทางไปรษณี ย์
จำ�นวน 343 ชุด และได้รับกลับคืน จำ�นวน 343
ชุด จากนัน้ ดำ�เนินการตรวจสอบความครบถ้วนใน
การตอบแบบสอบถาม และดำ�เนินการประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
หาความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิภาพ
การทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชน โดย
การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการ
ทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด โดยการคำ � นวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะ
ผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถาน ศึกษา
เอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบลำ�ดับขั้นตอน

ผลการศึกษา

1. ผลการวิ เ คราะห์ ภ าวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.50)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ
มากทุ ก ด้ า น ยกเว้ น ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า ง
มี อุ ด มการณ์ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยด้ า นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ( =4.63) รองลงมา คือ ด้านการมีวสิ ยั
ทัศน์ ( =4.49) ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต่�ำ สุด คือ ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ ( =4.44) ดังตารางที่ 1

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารในสถาน
ศึกษา เอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

S.D.

ระดับปฏิบัติ

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์

4.49

0.49

มาก

2. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา

4.45

0.48

มาก

3. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

4.63

0.45

มากที่สุด

4. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ

4.44

0.53

มาก

5. ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

4.47

0.49

มาก

4.50

0.43

มาก

โดยรวม

2. ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม
ของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =4.35)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการ
สือ่ สาร ( =4.39) รองลงมาคือ ด้านการมีเป้าหมาย
เดียวกัน ( =4.38) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด คือ
ด้านการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน ( =4.30)
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษา

S.D.

ระดับประสิทธิภาพ

1. ด้านการมีส่วนร่วม

4.34

0.49

มาก

2. ด้านบรรยากาศการทำ�งาน

4.33

0.49

มาก

3. ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน

4.38

0.53

มาก

4. ด้านการสื่อสาร

4.39

0.49

มาก

5. ด้านการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

4.30

0.58

มาก

โดยรวม

4.35

0.46

มาก

3. ผลการวิ เ คราะห์ ภ าวะผู้ นำ � การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ � งานเป็ น ที ม ของสถานศึ ก ษาเอกชนใน
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอย
พหุคูณแบบลำ�ดับขั้นตอน พบว่า ภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการคำ�นึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล (X5) เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่
ดีที่สุดในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำ�งาน
เป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
รองลงมาคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์(X1) และด้าน
การกระตุน้ ทางปัญญา(X2) ตามลำ�ดับ โดยตัวแปร
พยากรณ์ดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความ

ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
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แปรปรวนของประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม
ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อย
ละ 55.40 (R2=0.554) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนน

ดิบ คือ 0.341,0.238 และ0.203 ตามลำ�ดับ และมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
0.369, 0.253 และ 0.212 ตามลำ�ดับ ดังตารางที่
3

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยพหุคณ
ู ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวแปรพยากรณ์

b

S.E.b

ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล X5
ด้านการมีวิสัยทัศน์X1
ด้านการกระตุ้นทางปัญญาX2
R = 0.745, R2 = 0.554, a = 0.846

0.341
0.238
0.203

0.050
0.050
0.057

โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำ�งาน
เป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ในรูปของคะแนนดิบ
Y´ = 0.846 +0.341X5+ 0.238X1 +
0.203X2
สมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำ�งาน
เป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ในรูปของคะแนนมาตรฐาน
Z´y = 0.369ZX5 + 0.253ZX1 + 0.212ZX2

สรุปและอภิปรายผล

ผ ล ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ภ า ว ะ ผู้ นำ � ก า ร
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ � งานเป็ น ที ม ของสถานศึ ก ษาเอกชนใน
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด มี ป ระเด็ น สำ � คั ญ ที่ ค วรนำ � มา
อภิปราย ดังนี้

0.369
0.253
0.212

t

p

6.762
4.785
3.590

0.000
0.000
0.000

1. ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของผู้
บริหารในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
อุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความแน่วแน่ใน
อุดมการณ์ และมีเป้าหมายการทำ�งานที่ชัดเจน
มีความคล่องตัวในการบริหาร รวมถึงเป็นผู้ที่มี
อำ�นาจเต็มในการบริหารสถานศึกษา สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สยาม โคชา (2557: 87-89)
ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหาร
โรงเรี ย น สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้น
ทางปัญญา และสอดคล้องกับ จักรพันธ์ พันธ์หิน
กอง และชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2562: 128) ได้ศกึ ษา
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน
รู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผลการ
วิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด คือ ด้าน
การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และสอดคล้อง
กับ พิษณุ สมจิตร และสมใจ ภูมิพันธุ์ (2563:
3-12) ศึกษาภาวะผู้นำ�เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นำ�เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการกำ�หนด
ทิศทางขององค์การ ผู้บริหารสามารถมองภาพ
อนาคตของสถานศึกษาเพื่อกำ�หนดเป็นวิสยั ทัศน์
ที่เชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ
และด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ผู้บริหาร
สร้างวัฒนธรรมการทำ�งานที่ดี โดยการเป็นแบบ
อย่างการให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในองค์การ
2. ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการสื่อสารมี
ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด้านการมีเป้าหมาย
เดียวกัน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านบรรยากาศการ
ทำ�งาน และด้านการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
ตามลำ�ดับ การที่ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม
ด้านการสือ่ สารมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด อาจเป็นเพราะการ
ทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีกระบวนการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
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ข้อเท็จจริงหรือความรูส้ กึ ทีต่ รงไปตรงมา ผูบ้ ริหาร
ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเต็มที่
ใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว
ซึ่งสอดคล้องกับ เรณู เชื้อสะอาด (2551: 37)
ที่กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญใน
การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ถ่ า ยทอด
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และความต้องการ
เพื่อให้ทุกฝ่าย เกิดความเข้าใจ เกิดความรู้สึก
พอใจ เชื่อถือและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ทาํ งานให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นสิง่ จาํ เป็นในการ
ดําเนินชีวิต และการบริหารให้ประสบผลสําเร็จ
ถ้าหากไม่มกี ารติดต่อสือ่ สารก็ไม่มกี ารกระทําใดๆ
เกิดขึ้นระหว่างคนในสังคมและองค์กร
3. ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้ บ ริ ห ารที่ ร่ ว มกั น พยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การทำ � งานเป็ น ที ม ของสถานศึ ก ษาเอกชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด คือ ด้านการคำ�นึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (X5) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X1) และ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X2) โดยตัวแปรทั้ง
3 ตัว สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 55.40 โดยมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่าเท่ากับ 0.745 ซึ่ง สามารถ
อภิปรายตัวแปรพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำ�งาน
เป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ ตามลำ�ดับ ดังนี้
3 . 1 ด้ า น ก า ร คำ � นึ ง ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น
ปั จ เจกบุ ค คล เป็ น ตั ว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดีเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนให้
ความสำ�คัญกับการเอาใจใส่ดแู ลผูร้ ว่ มงานเป็นราย
บุคคล คำ�นึงถึงความต้องการและมีความเข้าใจใน

ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถตามความต้องการและความถนัด
ของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ รุง้ นภา
จันทร์ลี (2562: 32) ที่กล่าวว่า การคำ�นึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลพฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีว่ นิ จิ ฉัย
ดู แ ล้ ว เอาใจใส่ ร ายละเอี ย ด วิ เ คราะห์ แ ยกแยะ
ความต้องการของบุคลากรเป็นรายบุคคล รวมถึง
เป็นผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ� ปรับปรุง พัฒนาจุดเด่น จุดด้อย
โดยใช้การสื่อสารสองทางเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ทำ�ให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่ามีความสำ�คัญผู้บริหาร
จะพยายามเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
สามารถอย่ า งเต็ ม ที่ ต ามความสามารถความ
ต้องการและความถนัด
3.2 ด้านการมีวิสัยทัศน์ เป็นตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม
ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดเี ป็น
อันดับ 2 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เอกชนมีการกำ�หนดวิสัยทัศที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและคำ�นึงถึงความคุ้ม
ค่าในอนาคต มีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการ
ที่มุ่งสู่จุดหมายชัดเจน ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และพร้อมส่งเสริมให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ าน
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและบรรลุ
เป้าหมายตามที่วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
นภวรรณ คณานุรักษ (2554: 128) ได้สรุปไว้ว่า
ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์ จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและ
เป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางที่มี
ความสามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมและนำ�ไปสู่
ความท้าทายได้ในอนาคต ซึ่งผู้นำ�จะต้องมีความ
สามารถในการอธิบาย วิสัยทัศน์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อย่างชัดเจน มีความสามารถในการแสดงวิสยั ทัศน์
ทีเ่ ป็นภาษาและ พฤติกรรมทีส่ ามารถนำ�ไปปฏิบตั ิ
ได้จริง และมีความสามารถประยุกต์วิสัยทัศน์ไป
สู่อรรถาธิบายที่ แตกต่างออกไป สอดคล้องกับ
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ทองคำ� พิมพา (2556: 23-24) ได้กล่าวไว้ว่า วิสัย
ทั ศ น์ มี ค วามสำ � คั ญ ในการช่ ว ยกระตุ้ น ดึ ง ดู ด ให้
บุคลากรในองค์กรมีความรัก ผูกพัน และมุมานะ
ในการปฏิบตั งิ านตามวิสยั ทัศน์ เพือ่ พัฒนาองค์กร
ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า และบรรลุ เ ป้ า หมายตามที่
วางไว้ วิสัยทัศน์ที่ดี จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความ
ต้องการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละองค์กร
มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ เป็นภาพในอนาคตที่
สามารถปฏิบัติให้บรรลุความสำ�เร็จได้ และต้อง
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและวั ฒ นธรรมขององค์ ก ร
นั้นๆ สอดคล้องกับอุไรวรรณ ภูชาดา (2558: 59)
กล่าวว่า การกำ�หนดวิสยั ทัศน์นนั้ จะทำ�ให้ชที้ ศิ ทาง
เป้าหมายในการทำ�งานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
จะเป็นตัวกำ�หนดขอบข่ายของงานภาระหน้าที่
จะทำ � ให้ บุ ค ลากร ต้ อ งทำ � งานให้ สู ง กว่ า เกณฑ์
มาตรฐานจะต้องมีการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่
ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะต้อง
มีการสร้างทีมงาน เพื่อให้การทำ�งานสำ�เร็จลุล่วง
ไปด้วยดีถ้าไม่มีวิสัยทัศน์หรือไม่มีการสร้างภาพ
อนาคตจะทำ�ให้เกิดปัญหาในการฏิบตั งิ านร่วมกัน
ของคนทั้งองค์กร และมีความต้องการที่จะทำ�ให้
วิสัยทัศน์เป็นจริง นี่คือหน้าที่ที่สำ�คัญของผู้นำ�
ซึ่งจะทำ�อย่างนี้ได้ก็ต้องมีความสามารถในการ
สื่อสาร ต้องสื่อสารความคิดและแนวคิดนี้ให้เป็น
ที่ รั บ รู้ เ ข้ า ใจร่ ว มกั น เป็ น ผลสำ � เร็ จ มี ค วามเป็ น
เจ้าของวิสัยทัศน์นี้ร่วมกัน และผลักดันร่วมกัน
ผู้นำ�จะต้องกล้าเปลี่ยนและต้องการที่จะเปลี่ยน
ในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น และต้องกล้าเสี่ยงและที่สำ�คัญ
คือต้องกล้าคิดนอกกรอบ กล้าคิดออกจากกรอบ
เดิมๆ ให้ได้ถ้ายังจำ�เจอยู่กับกรอบเดิมๆ ก็เป็น
ผู้นำ�ได้ยาก
3.3 ด้ า นการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา เป็ น
ตั ว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้ดีเป็นอันดับ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
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ผู้บริหารใช้กระบวนการ กระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็น
ถึงวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มี
การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง เสริ ม และเปิ ด
โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และ
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูล
หลักฐาน และใช้วิธีจูงใจให้ผู้ร่วมงานเป็นผู้คิด
วิเคราะห์อย่างสม่ำ�เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุดม สินธุรักษ์ (2553: 101) ศึกษาเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
อยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจากมีการกระตุ้นการ
ใช้ปัญญาให้ครูรู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชรี
กุมภิโร (2554: 81-82) ได้ทำ�วิจัยเรื่องการศึกษา
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูกลุ่มเครือข่าย
วั ง บู ร พา สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการระดับการปฏิบตั ิ
อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยเฉพาะการกระตุ้น ให้ผู้ใ ต้
บังคับบัญชาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านการ
ปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน
เป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้ อ เสนอแนะการนำ � ผลการวิ จั ย
ไปใช้
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1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำ�
การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษา
เอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ�ที่สุด
เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรส่ง
เสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาได้มีโอกาสใช้ทักษะและ
ความสามารถในการทำ�งาน เพื่อสร้างความเชื่อ
มั่นในตนเอง และสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาที่
อุทศิ ตนให้กบั งานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
คอยให้กำ�ลังใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค
สนั บ สนุ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ การทุ่ ม เท
ความพยายามในการทำ�งาน สร้างเจตคติที่ดี และ
ส่งเสริมการคิดในเชิงบวก ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาเกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการ
ทำ�งานให้เกิดความสำ�เร็จ
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพ
การทำ � งานเป็ น ที ม ของสถาน ศึ ก ษาเอกชน
ในจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด โดยรวมและรายด้ า นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ด้ า นการ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด
สถานศึ ก ษาจึ ง ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารค้ น หาข้ อ
บกพร่องในการทํางานของทีม ส่งเสริมให้สมาชิก
ในที ม สามารถเสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง
การทำ � งานของที ม จากข้ อ บกพร่ อ งที่ ค้ น พบ
การนําความรูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพงานของทีมให้ดีขึ้น ปรับกระบวน การ
ทํางานและพัฒนางานให้ทันสมัย และส่งเสริม
ให้สมาชิกในทีมมีการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดใน
การทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และ
พัฒนาการทำ�งานเป็นทีมให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ร่วม
กันพยาการณ์ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด คือ ภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยน แปลงด้านการคำ�นึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการ

ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
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กระตุ้นทางปัญญา ตามลำ�ดับ จึงควรให้ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งนำ � ไปใช้
วางแผนการดำ � เนิ น งาน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทำ � งานเป็ น ที ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ ไ ด้

วิ ธี พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานเป็ น ที ม ที่ มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชีว้ ดั ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งานเป็นทีม เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่สามารถนํา
ไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำ�งานเป็น
ทีมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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