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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง 2) ระดับการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง                             
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมขอ งครูในโรงเรียน
มธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้น้ี คอื ครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 
234 คน ซึง่ไดม้าจากวธิกีารสุ่มอย่างง่าย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม ซึง่มค่ีาความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.97 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

ผลการวจิยั พบว่า  
1. ระดบัภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง โดยภาพรวม

และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นมุมมองเชงิจรยิธรรมภายในตน ดา้นการประมวลผลที่สมดุล ด้าน
ความโปร่งใสเชงิสมัพนัธ ์และดา้นการตระหนกัในตนเอง 

2. ระดบัการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก เรียงตามล าดบัดังน้ี ด้านการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ด้านการร่วมมือ ด้านการประสานงาน ด้านการ
ตดิต่อสื่อสาร และดา้นการมคีวามคดิสรา้งสรรค ์

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิดา้นความโปร่งใสเชงิสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์สูงสุดกบัการท างานเป็นทมี
ของคร ู 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study: 1) level of authentic leadership of school 
administrators in the secondary schools in Angthong Province; 2)  level of team working of teachers in the 
secondary schools in Angthong Province; 3) relationship between authentic leadership of school 
administrators and team working of teachers in the secondary schools in Angthong Province. The samples in 
this study were 234 teachers in the secondary schools in Angthong Province, obtained by simple random 
sampling. The instrument for collecting data was a questionnaire with variability coefficient of 0.97. The 
statistics used were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation 
coefficient. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. The overall and by-aspect of authentic leadership of school administrators in the secondary 
schools in Angthong Province were rated at high level; the specific aspects of authentic leadership of school 
administrators could be ranked from the highest as follows: internalized moral perspective, balanced 
processing, relational transparency, and self-awareness.  
 2. The overall and by-aspect of team working of teachers in the secondary schools in Angthong 
Province were rated at high level; the specific aspects of team working of teachers could be ranked from the 
highest as follow: continuous improvement, cooperation, coordination, communication, and creative 
breakthrough. 
 3. There was positive relationship found between authentic leadership of school administrators 
and team working of teachers in the secondary schools in Angthong Province at moderate level with the 
statistical significance level of .01. This accorded with the set hypothesis. The item with highest relationship 
score found was relational transparency associated with team working of teachers. 
 
Keywords : Authentic Leadership, Administrators, Team working, Secondary Schools, Angthong Province 
 
ภมิูหลงั 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลย ีท าใหอ้งคก์ารทุกประเภทต้องปรบัเปลีย่นวธิกีารบรหิารงานใหม้คีวามสามารถในการปรบัตวัเพื่อรองรบักบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนัได ้ประเทศไทยจงึเหน็ถงึความจ าเป็นในการปฏริปูการศกึษา เพื่อใหร้ะบบการศกึษาเป็น
กลไกหลกัในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศกึษาของประเทศ โดยมุ่งจดัการศกึษาใหค้นไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศกึษาที่มี
คุณภาพ พฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ พฒันาก าลงัคนใหม้สีมรรถนะในการท างานที่สอดคล้อง
กบัความต้องการของตลาดงานและการพฒันาประเทศ เน้นการใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วมและการยอมรบัจากทุก
ภาคส่วนของสงัคม เพื่อร่วมกนัพฒันาการจดัการศกึษาของชาติให้มคุีณภาพ ทัง้น้ีบุคลากรในทุกระดบัขององค์การจะ
เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  



 ในปัจจุบนัองค์การทางการศกึษา โดยเฉพาะสถานศกึษาซึ่งมภีารกจิส าคญัในการพฒันาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้และคุณธรรม ได้มกีารมุ่งเน้นการบรหิารงานที่ยดึหลกัการท างานร่วมกนั
เป็นทมี ซึง่สถานศกึษาจะประสบความส าเรจ็ในการจดัการศกึษาไดน้ัน้ขึน้อยู่กบัความร่วมมอืร่วมใจกนัของบุคลากรใน
การร่วมกนัท างานเป็นทมีใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร โดยการท างานเป็นทมีจะท าใหบุ้คลากรเกดิความสมัพนัธ์อนัดี
ต่อกนั เกดิการแลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อสรา้งเครอืข่าย และเพิม่ประสทิธภิาพการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสร้างบรรยากาศ
ของความสามคัคใีหเ้กดิขึน้ในองคก์าร หากองคก์ารใดขาดการท างานเป็นทมีที่ดกีจ็ะเป็นอุปสรรคต่อการบรหิารงานใน
องคก์าร ซึ่งจากงานวจิยัของ สุวรรณา พงษ์ผ่องพูล [1] ที่ได้ศกึษาเรื่องการท างานเป็นทมีที่ส่งผลต่อการบรหิารงาน
วชิาการของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า การที่บุคลากรขาด
การติดต่อสื่อสารที่ดแีละขาดการยอมรบันับถือหรอืไว้เน้ือเชื่อใจกนัในการท างาน จะส่งผลทางลบต่อการบรหิารงาน
วชิาการของสถานศกึษา รวมทัง้ส่งผลให้บุคลากรขาดการมคีวามสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั ขาดการมสี่วนร่วมในการคดิ การ
ปฏบิตั ิและการแกปั้ญหา ตลอดจนไม่สามารถน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไวร้่วมกนัได ้  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ภาวะผู้น ามคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการบริหารงานขององค์การและการ
ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี โดยเฉพาะผูน้ าทีม่คุีณธรรม ซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามยุตธิรรม ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
รวมทัง้มอบหมายงานโดยค านึงถงึศกัยภาพของแต่ละบุคคล จะส่งผลให้เกดิความศรทัธาและความเชื่อมัน่ที่จะร่วมกนั
ท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศสรนิทร ์ตรเีดช [2] ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องภาวะผูน้ า
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 26 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาส่งผลต่อการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ได้แก่ ด้านการยดึความมคุีณธรรม และด้านการส่งเสรมิการมี             
ส่วนร่วม นอกจากน้ีจากงานวจิยัของ จนัทร์เพ็ญ ศิลประดิษฐ์ [3] ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมภาวะผู้น าในการ
บรหิารงานบุคลากรของผู้บรหิารในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาอ่างทอง พบว่า ปัญหาพฤติกรรมภาวะผู้น าในการ
บรหิารงานบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีม่ปัีญหามากสุด คอื ดา้นการปฏสิมัพนัธแ์ละการมอีิทธพิลต่อ
กนั ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บรหิารสถานศกึษายงัขาดการมปีฏิสมัพนัธ์ใกล้ชดิกนักบัครู ใช้วธิกีารบรหิารจดัการจากบนลงล่าง 
และไม่เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของโรงเรียน ท าให้ครูขาดการมีส่วนร่วมในการ
บรหิารงาน และขาดความร่วมมอืกนัในการท างานเป็นทมี หากผูน้ าไม่สามารถสร้างทมีงานที่เข้มแขง็ได้ บุคลากรหรอื
ผู้ใต้บังคบับัญชาก็ไม่เหน็ประโยชน์และความส าคญัของการท างานเป็นทีม ดงันัน้การท างานเป็นทีมจึงต้องอาศยั
ความสามารถของผูน้ าทีจ่ะเป็นผูโ้น้มน้าวและชกัจงูผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้มใีจรกัในองค์การ และสามารถสร้างทมีงานที่มี
ประสทิธภิาพได ้[4] 

ในอดตีทีผ่่านมาพบว่าการศกึษาเกีย่วกบัภาวะผูน้ ามุ่งเน้นและให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะและยุทธศาสตร์ 
แต่ในปัจจุบนัมุ่งให้ความส าคญัไปที่พฤติกรรม โดยแนวคดิภาวะผู้น ารูปแบบใหม่ที่ได้รบัความสนใจเพิม่มากขึ้นใน
ปัจจุบนั คอื แนวคดิภาวะผู้น าที่แท้จรงิ (Authentic Leadership) ซึ่งเป็นแนวคดิภาวะผู้น าที่ได้รบัการพฒันาขึ้นโดย
นกัวชิาการหลายกลุ่ม ผูน้ าทีแ่ทจ้รงิจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามเขา้ใจในตนเอง มคีวามจรงิใจ ตดัสนิใจอย่างรอบคอบ และมี
พฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมและความเชื่อของตน [5] สอดคลอ้งกบัสนัต ิบูรณะชาต ิ[6] ทีก่ล่าวไวว้่า ผูน้ าทีแ่ทจ้รงิ
เป็นผูท้ีม่คีวามมัน่คงในค าพดู การกระท า และค่านิยม จะมกีารรบัรูเ้อกลกัษณ์ของตนเองอย่างถูกต้อง เข้มแขง็ ชดัเจน 
มัน่คง และสม ่าเสมอ มคีวามตระหนกัรูใ้นตนเองสูง รู้จกัตนเองเป็นอย่างด ียอมรบันับถือตนเองในระดบัสูง มค่ีานิยม
หลกัทางบวก มแีรงจูงใจมาจากความต้องการที่จะเรียนรู้และพฒันาตนเอง รวมทัง้ส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรของ
ตนเองใหเ้ตบิโตและเจรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ไป 



จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ว ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหาร
สถานศกึษากบัการท างานเป็นทมีของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัอ่างทอง สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 5 เพื่อน าผลการศกึษามาพฒันาการบรหิารสถานศกึษาในจงัหวดัอ่างทองต่อไป  
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาระดบัภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง 
2. เพื่อศกึษาระดบัการท างานเป็นทมีของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็นทมีของครใูน

โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง 
 

สมมติฐานการวิจยั 
ภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีน

มธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

1. ภาวะผู้น าที่แท้จรงิ 4 ด้าน ตามแนวคดิของ Walumbwa และคณะ [7] ได้แก่ ด้านการตระหนักในตนเอง 
ดา้นความโปร่งใสเชงิสมัพนัธ ์ดา้นการประมวลผลทีส่มดุล และดา้นมุมมองเชงิจรยิธรรมภายในตน  

2. การท างานเป็นทมี 5 ดา้น ตามแนวคดิของ Romig [8] ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการร่วมมอื ด้าน
การประสานงาน ดา้นการมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และดา้นการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 602 คน จากจ านวน 

14 โรงเรยีน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้ว ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางของเครจซี่และ               
มอรแ์กน [9] ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 234 คน แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสดัส่วนของ
แต่ละโรงเรยีน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกีย่วกบัระดบัภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง มลีกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) และตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัการท างานเป็นทมีของครู
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัอ่างทอง มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) โดย
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน มค่ีาดชันีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 
0.67-1.00 และหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วธิหีาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficiant) [10]  ไดค่้าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.97 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมูลจ านวน 234 ฉบบั ส่งไปยงัสถานศกึษาจ านวน 14 แห่ง 
และด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนืด้วยตนเอง จากนัน้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทัง้ 234 
ฉบบั แลว้น าแบบสอบถามมาวเิคราะหข์อ้มลู  
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วเิคราะหข์อ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถติแิจกแจงความถี่ และหาค่ารอ้ยละ  

2. วเิคราะหค่์าสถติพิืน้ฐานเกีย่วกบัตวัแปรที่ศกึษา คอื ภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศกึษาและการ
ท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 3. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็นทมีของครูใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง โดยใช้สถิติหาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) [11] 
 
สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็นทมีของครูใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31-40 ปี มวีุฒิ
การศกึษาสงูสุดในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ขนาดของโรงเรยีนเป็นขนาดใหญ่พเิศษ มตี าแหน่งงานในปัจจุบนั
เป็นคร ูคศ.1 และมปีระสบการณ์ในการท างานไม่เกนิ 5 ปี  

2. ผลการวเิคราะหร์ะดบัภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง
เสนอตามตารางไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัภาวะผู้น าที่แท้จรงิของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง  

ภาวะผู้น าท่ีแท้จริง 
n = 234 

 ̅ S.D. ระดบั 
1. ดา้นการตระหนกัในตนเอง (X1) 4.09 0.58 มาก 
2. ดา้นความโปร่งใสเชงิสมัพนัธ ์(X2) 4.10 0.60 มาก 
3. ดา้นการประมวลผลทีส่มดุล (X3) 4.16 0.65 มาก 
4. ดา้นมุมมองเชงิจรยิธรรมภายในตน (X4) 4.23 0.61 มาก 

เฉล่ียรวม 4.15 0.55 มาก 
 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดบัภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศึกษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
อ่างทอง โดยภาพรวมและรายดา้น มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบัดงัน้ี ด้านมุมมองเชงิจรยิธรรมภายในตน 
ดา้นการประมวลผลทีส่มดุล ดา้นความโปร่งใสเชงิสมัพนัธ ์และดา้นการตระหนกัในตนเอง ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัตินตามค่านิยมอนัดงีามของไทย มค่ีาเฉลีย่สงูสุด รองลงมา คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา



มสีติในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม และผู้บรหิารสถานศกึษายอมรบัจุดแขง็และจุดอ่อนของ
ตนเอง มค่ีาเฉลีย่ต ่าสุด 

3. ระดบัการท างานเป็นทมีของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง เสนอตามตารางไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีน

มธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง  

การท างานเป็นทีมของคร ู
n = 234 

 ̅ S.D. ระดบั 
1. ดา้นการตดิต่อสื่อสาร (Y1) 4.11 0.52 มาก 
2. ดา้นการร่วมมอื (Y2) 4.22 0.58 มาก 
3. ดา้นการประสานงาน (Y3) 

 4.20 0.51 มาก 
4. ดา้นการมคีวามคดิสรา้งสรรค ์(Y4) 4.10 0.60 มาก 
5. ดา้นการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง (Y5) 4.23 0.51 มาก 

เฉล่ียรวม 4.17 0.47 มาก 
 
 

จากตารางที ่2 พบว่า ระดบัการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง โดยภาพรวม
และรายดา้น มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบัดงัน้ี ด้านการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ด้านการร่วมมอื ด้านการ
ประสานงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการมคีวามคิดสร้างสรรค์ ทัง้น้ีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูใน
โรงเรยีนเขา้ร่วมการอบรม สมัมนา เพื่อน าความรูม้าใชใ้นการพฒันางาน มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ครูแต่ละคนมี
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน และครูในโรงเรยีนสามารถอธบิายงานให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจได้
ง่าย ชดัเจน และเขา้ใจตรงกนั มค่ีาเฉลีย่ต ่าสุด 
 4. ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง เสนอตามตารางไดด้งัน้ี  
 ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็น
ทมีของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง 

ภาวะผู้น าท่ีแท้จริง 

การท างานเป็นทีมของคร ู
การ

ตดิต่อสื่อสาร 
(Y1) 

การ
ร่วมมอื 
(Y2) 

การ
ประสานงาน 

(Y3) 

การมี
ความคดิ
สรา้งสรรค ์ 

(Y4) 

การปรบัปรุง
อย่าง
ต่อเน่ือง  
(Y5) 

(Ytot) 

การตระหนกัในตนเอง (X1) 0.367** 0.265** 0.375** 0.254** 0.297** 0.357** 
ความโปร่งใสเชงิสมัพนัธ ์(X2) 0.539** 0.469** 0.570** 0.394** 0.393** 0.544** 
การประมวลผลทีส่มดุล (X3) 0.524** 0.447** 0.518** 0.357** 0.398** 0.516** 
มุมมองเชงิจรยิธรรมภายในตน (X4) 0.484** 0.417** 0.515** 0.337** 0.402** 0.495** 
(Xtot) 0.530** 0.443** 0.547** 0.371** 0.412** 0.529** 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 



จากตารางที ่3 พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็นทมี
ของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัอ่างทอง โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านกบัการท างานเป็นทมีของครู พบว่า ด้านความโปร่งใสเชิง
สมัพนัธม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการท างานเป็นทมีของครเูป็นอนัดบัสงูสุดในระดบัปานกลาง รองลงมา คอื ด้านการ
ประมวลผลที่สมดุลมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการท างานเป็นทมีของครูในระดบัปานกลาง ส่วนด้านการตระหนักใน
ตนเองมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการท างานเป็นทมีของครเูป็นอนัดบัต ่าสุดในระดบัค่อนขา้งต ่า  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็นทมี
ของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี  

1. ระดบัภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผู้บรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง  โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะตามการรบัรูข้องครู ผู้บรหิารสถานศกึษามกีารตระหนักรู้ในตนเอง มคุีณธรรม
จริยธรรม มีความโปร่งใส มีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ อันจะช่วยส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ที่ดใีนการท างานระหว่างครูกบัผู้บรหิารสถานศกึษา  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มค่ีาเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นมุมมองเชงิจรยิธรรมภายในตนมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัสูงสุด อาจเป็นเพราะครู
โดยส่วนใหญ่สงัเกตเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และบริหารงานโดยยึดตามระเบียบราชการ อีกทัง้ในการเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศกึษาจะต้องได้รบัการพฒันาอย่างเข้ม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน มคุีณธรรม และปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณทางวชิาชพี เพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัผู้ใต้บงัคบับญัชาตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่คณะกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาก าหนด สอดคล้องกบั ขวญัฤด ีอาภานันท์ [12] ที่ได้ท าการวจิยัภาวะผู้น าที่
แทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 9 โดยผลการวจิยั พบว่า ภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผู้บรหิารศกึษาทัง้ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ
พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมจรยิธรรมภายใน มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งผู้บรหิารสถานศกึษาที่มคุีณธรรม และมี
จรรยาบรรณวชิาชีพที่เหมาะสม จะท าให้การปฏิบตัิหน้าที่ราชการเกดิประสิทธิภาพและประสทิธผิล ส าหรบัด้านที่
พบว่ามค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัต ่าสุดจากการวจิยัครัง้น้ี คอื ด้านการตระหนักในตนเอง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาอาจจะมกีารตระหนกัรูใ้นตนเองยงัน้อยอยู่ หรอืยอมรบัในจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเองในบางเรือ่ง 
ตลอดจนอาจจะไม่สนใจความคดิเหน็ด้านลบของครูที่มต่ีอตนได้ ซึ่งอาจมผีลต่อการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ท าให้
เกดิการตดัสนิใจผดิพลาด และท าให้ครูขาดความเชื่อถือและไว้วางใจ สอดคล้องกบั โกศล ตามะทะ [13] ที่ได้ท าการ
วจิยัแนวทางการพฒันาภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศกึษาเพื่อเสรมิสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดต่ีอ
องคก์ารของครโูรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาน่าน เขต 2 โดยผลการวจิยั พบว่า ภาวะ
ผูน้ าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศกึษาทัง้ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ซึ่งองค์ประกอบที่มค่ีาเฉลี่ยต ่าสุดคอื
ดา้นการตระหนกัในตนเองเช่นเดยีวกนั 

2. ระดบัการท างานเป็นทมีของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง โดยภาพรวมมค่ีาเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก อาจเป็นเพราะครูมกีารประสานงานกนั ติดต่อสื่อสารกนั มคีวามไว้ใจและร่วมมอืร่วมใจกนัปฏิบตัิงานให้เกดิผล
ส าเรจ็ เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง มค่ีาเฉลี่ยอยู่



ในระดบัมากเป็นอันดบัสูงสุด อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมอบรม สมัมนา เพื่อน า
ความรูม้าใชใ้นการพฒันางาน มกีารสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ครูใฝ่เรยีนรู้ อีกทัง้ในจงัหวดัอ่างทองกม็กีารสร้าง
เครอืข่ายความร่วมมอืในการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ท างาน
ร่วมกนั เพื่อน ามาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบั ธนณัฎา ประจงใจ [14] 
ทีไ่ดท้ าการวจิยัความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงกบัการท างานเป็นทมีตามความคดิเหน็ของครผูู้สอนใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด ผลการวจิยัพบว่า การท างานเป็นทมีทัง้ภาพรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองมค่ีาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งผู้บรหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสให้
ผูร้่วมงานไปศกึษาดงูานหรอืร่วมประชุมสมัมนาเพื่อรบัการถ่ายทอดความคดิใหม่ ๆ สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานท างานด้วย
วธิทีีห่ลากหลาย จงูใจใหบุ้คลากรใฝ่เรยีนรูต้ลอดชวีติ และหมัน่ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการท างานของตนเอง
อยู่เสมอ รวมทัง้ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในสถานศกึษายกระดบัประสทิธภิาพการท างานใหส้งูขึน้ เพื่อใหก้ารบรหิารงานของ
สถานศกึษาประสบผลส าเรจ็ ส าหรบัดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัต ่าสุดจากการวจิยัครัง้น้ี คอื ด้านการมี
ความคดิสรา้งสรรค ์ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะครูได้รบัการสนับสนุนจากผู้บรหิารสถานศกึษาไม่มากนักในการคดิค้นวธิกีาร
ใหม่ ๆ มาใชใ้นการท างาน  รวมทัง้ผูบ้รหิารอาจมกีารให้ข้อมูลย้อนกลบัที่ไม่ได้สร้างก าลงัใจแก่ครู ท าให้ครูขาดความ
เชื่อมัน่ที่จะสร้างสรรค์งานให้ประสบความส าเรจ็ ซึ่งผลการวจิยัสอดคล้องกบั อรศิษรา อุ่มสนิ [15] ที่ได้ท าการวจิยั
เกี่ยวกบัการท างานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 
ผลการวิจยั พบว่า การท างานเป็นทมีทัง้ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยด้านการมคีวามคดิสร้างสรรค์มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด  

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มภีาวะผู้น าที่แท้จริงเป็นผู้น าที่มีความจริงใจ มีการ
ตระหนักในตนเอง มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม มีมุมมองจริยธรรมภายในตน และบริหารงานโดยยึดถือ
ผลประโยชน์ขององค์การเป็นหลกั จะสร้างความเชื่อใจและเชื่อถือให้แก่บุคลากรในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน
ปฏบิตังิานใหเ้กดิผลส าเรจ็ อย่างไรกต็ามในบางครัง้ผู้บรหิารสถานศกึษาอาจไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานให้ครู
ทราบอย่างชดัเจนในทุกเรื่อง ซึง่อาจส่งผลต่อความเขม้แขง็ในการท างานเป็นทมีของครู รวมทัง้อาจมปัีจจยัอื่นที่ส่งผล
ต่อการท างานเป็นทีมมากกว่าภาวะผู้น า เช่น บรรยากาศองค์การ วฒันธรรมองค์การ เป็นต้น ผลการวจิยัดงักล่าว
สอดคล้องกบั วนัทพิย์ สามหาดไทย [16] ที่ได้ท าการวิจยัเกี่ยวกบัภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บริหารสถานศกึษากบั
บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อบรรยากาศองคก์ารของโรงเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง และ
สอดคลอ้งกบั เกศสรนิทร ์ตรเีดช [2] ทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบัภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการท างานเป็น
ทมีของครใูนโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 26 ผลการศกึษา พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ใน
ระดบัปานกลางเช่นเดยีวกนั  

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความโปร่งใสเชงิสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการท างานเป็นทมี
ของครเูป็นอนัดบัสงูสุดในระดบัปานกลาง โดยมคีวามสมัพนัธ์กบัการท างานเป็นทมีของครูด้านการประสานงานมาก
ทีสุ่ด ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่กีารปฏบิตัต่ิอครอูย่างตรงไปตรงมา มคีวามรบัผดิชอบ เปิดโอกาสให้
ครไูดร้บัทราบขอ้มลูการด าเนินงานอย่างทัว่ถงึ และส่งเสรมิใหค้รไูดม้สี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็หรอืด าเนินการ
ต่าง ๆ ของโรงเรยีน จะท าใหค้รเูกดิความเชื่อถอืและไวว้างใจในตวัผูบ้รหิารสถานศกึษา และกลา้เปิดเผยความรูส้กึหรอื



ความคดิเหน็ส่วนตวัในการที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกดิการประสานงานที่ดใีนการท างาน มกีาร
ประชุมวางแผนในการท างานร่วมกนั พึง่พาอาศยักนั และร่วมแรงร่วมใจกนัท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว ้สอดคลอ้งกบั สนัต ิบูรณะชาต ิ[6] ทีก่ล่าวว่า บุคลากรในโรงเรยีนต้องการมคีวามรูส้กึว่างานของพวกเขามี
ความหมาย และคาดหวงัว่าจะสามารถเชื่อถือในตวัผู้น าได้เป็นอย่างดีในการด าเนินงาน ดงันัน้ผู้น าจะต้องสร้างแรง
บนัดาลใจ ความรกั ความเชื่อถอื และความมัน่ใจให้กบับุคลากรในองค์การ เพื่อให้บุคลากรได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจใน
การท างาน และมกีารท างานเป็นทมีทีด่ ีซึง่ภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิจะสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบับุคลากรในการอุทศิ
ตนใหก้บัการท างาน เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และร่วมกนัท างานเป็นทมีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
   1.1 จากผลการศกึษาภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง 

พบว่า ด้านการตระหนักในตนเองมค่ีาเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากเป็นอันดบัต ่าสุด โดยเฉพาะการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ยอมรบัจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง ซึง่มค่ีาเฉลีย่ต ่าสุด อาจเป็นสาเหตุให้บุคลากรขาดความเชื่อถือและเชื่อมัน่ในตวั
ผูบ้รหิาร ดงันัน้ผู้บรหิารสถานศกึษาควรวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของตนเองอยู่เสมอ โดยท าแบบประเมนิตนเอง
หรอืแบบประเมนิสมรรถนะในการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง และ
พฒันาตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ นอกจากน้ีส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการ
พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรใหค้วามส าคญักบัแนวทางในการส่งเสรมิภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศกึษา 
โดยอาจมกีารสร้างเครื่องมอืวดัภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศกึษา และจดัโครงการหรอืฝึกอบรมอย่างเป็น
รปูธรรม เพื่อพฒันาคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาให้เกดิความตระหนักรู้ในตนเอง รวมทัง้ควรมกีารส่งเสรมิให้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาไดร้่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอืประสบการณ์ระหว่างกนั โดยการจดัประชุมกลุ่มย่อยหรอืจดั 
Workshop เพื่อสรา้งพืน้ทีใ่หผู้บ้รหิารสถานศกึษาไดพ้ดูคุยกนัและมคีวามกลา้ทีจ่ะเปิดเผยตวัตนของกนัและกนัมากขึน้ 
      1.2 จากผลการศกึษาการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง พบว่า ด้านการมี
ความคดิสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัต ่าสุด ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาควรสร้างบรรยากาศหรือ
สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการคดิสรา้งสรรค ์โดยพฒันาตนเองใหม้คุีณลกัษณะของความเป็นผู้น าเชงิสร้างสรรค์ เพื่อ เป็น
ต้นแบบในการคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์หแ้ก่คร ูโดยจะต้องเป็นผูน้ าทีม่วีสิยัทศัน์ มคีวามคดิสร้างสรรค์ ยอมรบัความคดิเหน็
ทีแ่ตกต่าง และน าวธิกีารใหม่ ๆ มาใช้ในการบรหิารโรงเรยีนให้เกดิผลส าเรจ็ รวมทัง้สนับสนุนให้ครูได้สร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ หรอืคดิคน้วธิกีารใหม่ ๆ มาใชใ้นการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพ มกีารชมเชยหรอืใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในทางบวก
แก่ครดูว้ยความจรงิใจและสร้างสรรค์ เพื่อให้ครูมกี าลงัใจ และพยายามที่จะพฒันาการท างานให้ดยีิง่ขึ้นไป ตลอดจน
ส่งเสรมิใหค้รไูดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารท างานร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันางานของตนเอง
ให้เกิดผลส าเร็จ นอกจากน้ีผู้บริหารสถานศกึษาควรเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
โรงเรยีน โดยจดัประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ร่วมกนั เพื่อให้ได้ความคดิหรอืวธิกีารใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรยีน 

   1.3 จากผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผู้น าที่แท้จรงิของผู้บรหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็น
ทมีของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง พบว่า โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความโปร่งใสเชงิสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการท างานเป็นทมีของครู



เป็นอนัดบัสงูสุดในระดบัปานกลาง โดยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการท างานเป็นทมีของครูด้านการประสานงานมาก
ทีสุ่ด ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรพฒันาการท างานของตนเองใหม้คีวามโปร่งใสและเปิดเผยตวัตนด้วยความจรงิใจ 
รวมทัง้สื่อสารหรอืเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ครูทุกคนทราบอย่างชดัเจนและเข้าใจร่วมกนั โดยการ
ประชุมหรอืพดูคุยร่วมกนั รวมทัง้เปิดโอกาสใหค้รไูดม้สี่วนร่วมในการวางแผนในการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสรมิให้
ครเูกดิความไวว้างใจ มคีวามกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ในการด าเนินงาน เกดิการประสานงานที่ดใีนการท างาน และ
รู้สึกเป็นทีมเดียวกนั อนัจะส่งผลให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็งในการร่วมแรงร่วมใจกนัท างานให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์าร  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทมีของครู

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัอ่างทอง เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพฒันาภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหาร
สถานศกึษาทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการท างานเป็นทมีของครู 
     2.2 จากผลการศกึษา พบว่า ภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิดา้นความโปร่งใสเชงิสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั
การท างานเป็นทมีของครูเป็นอนัดบัสูงสุด ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของ
ดา้นความโปร่งใสเชงิสมัพนัธท์ีส่่งผลต่อการท างานเป็นทมีของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง เพื่อให้ทราบ
องคป์ระกอบหรอืตวัแปรส าคญัของดา้นความโปร่งใสเชงิสมัพนัธท์ีม่อีทิธพิลต่อการท างานเป็นทมีของคร ูเพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาการท างานเป็นทมีของครใูหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
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