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บทที�  1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา 

 การเปลี	ยนแปลงองค์การ เป็นกระบวนการที	มีวตัถุประสงค์เพื	อแก้ไขปัญหาที	เกิดขึ& น     
ในองคก์ารหรือพยายามปรับองคก์ารให้มีความกา้วหนา้โดยอาศยัการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน 
และดาํเนินการจดัสร้างวฒันธรรมองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการเปลี	ยนแปลง    
องคก์ารจะใชเ้ทคนิค ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพื	อกระตุน้
ให้เกิดการเปลี	ยนแปลงภายในองค์การไปสู่ทิศทางที	ตอ้งการ การเปลี	ยนแปลงไม่ใช่เรื	องเฉพาะ  
ขององค์การขนาดใหญ่ที	มีอายุยาวนาน แต่องค์การที	เกิดขึ& นใหม่ก็ต้องการ การเปลี	ยนแปลง        
เช่นเดียวกนั ตอ้งมีการปรับตวัในด้านต่าง ๆ ทั&งโครงสร้าง กระบวนการดาํเนินงาน เทคโนโลย ี  
หรือบุคลากร เพื	อให้องค์การเจริญเติบโตและพบกับสิ	 งที	ท้าทายใหม่ ๆ โดยแสวงหาโอกาส           
ในการอยูร่อดและเติบโตอยา่งมั	นคง (เฉลย  ภูมิพนัธ์ุ. 2549 : 1)  
 ผู ้นํา เป็นผู ้ที	 มีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาในองค์การให้บรรลุเป้าหมาย             
อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารสถานศึกษานั&น ผูบ้ริหารต้องอาศยั     
การบริหารการเปลี	ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ดงันั&นภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงจึงเป็นกระบวนการ    
ที	มีอิทธิพลต่อการเปลี	ยนแปลงเจตคติในการทาํงานเพื	อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ซึ	 งภาวะผูน้ําการเปลี	ยนแปลงเป็นที	นิยมมากในปัจจุบันเพราะได้รับความพึงพอใจและมีอิทธิพล          
ต่อผูต้าม ดังที	แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : 14 - 15) ได้กล่าวถึง ภาวะผูน้ํา                      
การเปลี	ยนแปลงว่า  ผูน้าํตอ้งพยายามกระตุน้ให้เกิดความสนใจในระหว่างผูร่้วมงานและผูต้าม      
ให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมต่าง ๆ ทาํให้เกิดตระหนักรู้เรื	 องวิสัยทัศน์ (Vision) พนัธกิจ 
(Mission) และร่วมมือร่วมใจกันทาํงานตามที	ได้รับมอบหมาย (คณะกรรมการข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา. 2548 : 2) ดงันั&นภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงจึงเป็นสิ	งสาํคญัมาก 
 นอกจากภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ซึ	 งเป็นพื&นฐานสําคญัของความสําเร็จในการบริหารงาน  
การทาํงานหรือการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหาร ไม่อาจสําเร็จลงไดห้ากปราศจากความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน การบริหารจดัการและทีมงานที	ดี  จะทาํให้มีคุณภาพและบรรลุ      
เป้าหมายที	วางไว ้ดงันั&นการทาํงานเป็นทีม (Teamwork) จึงเป็นปัจจยัสําคญัที	ผูบ้ริหารทั&งหลาย   
ควรหันมาให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก  จึงจะทาํให้องค์การสามารถขับเคลื	อนไปได้อย่างมี         
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ดิเรก  วรรณเศียร. 2546 : 3) ซึ	 งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุวฒัน์  
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อินทวงศ์ (2550 : 46) กล่าวว่า พฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงของผูบ้ริหารจะมีลกัษณะ       
ของผูน้าํที	ใช้การสร้างอิทธิพลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา เป็นผูก้าํหนดเป้าหมายที	ชัดเจนนําทีมบรรลุ     
เป้าหมายที	ตั&งไว ้ในดา้นคุณธรรมจริยธรรม เป็นผูมี้ความซื	อสัตยย์ุติธรรม มีวิสัยทศัน์ ใช้หลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมการติดต่อสื	อสาร มีการสร้างความสัมพนัธ์ ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ 
ตลอดจนความสําเร็จในการดาํเนินงานของทีมงาน ส่วนดา้นการจูงใจมีความสําคญัต่อความสําเร็จ
ก่อให้เกิดทศันคติที	ดีในการทาํงานร่วมกนัส่งผลให้การดาํเนินงานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย    
ที	ตั&งไวสู้งสุด การที	จะทาํให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
จะต้องอาศยัความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ	งการจัดการแบบเน้น         
การทาํงานเป็นทีม  เอาใจใส่ดูแลทุก ๆ ดา้น  การบริหารจดัการแบบนี&   จึงเป็นการจดัการที	ดีที	สุด  

 จากความสําคญัดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งการที	จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ  
การเปลี	ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา และการทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด วา่มีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั& งนี&   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี&  
 1. เพื	อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงของผูบ้ริหาร
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์    
ในการทาํงานและขนาดของสถานศึกษา 
 2. เพื	อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู ้สอนต่อการทํางานเป็นทีมของผู ้บริหาร          
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์    
ในการทาํงานและขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพื	อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี	ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม   
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 

ประโยชน์ของการวจัิย   

 ผลจากการวิจยัครั& งนี& สามารถใช้เป็นสารสนเทศสําหรับสํานักงานเขตพื&นที	การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ในการวางแผนพฒันาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมทั& งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที	ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย  ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน   
เขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 รวมทั&งหมด จาํนวน 1,027 คน (สํานกังาน
เขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด. ออนไลน์. 2556) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู ้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื&นที	การศึกษา     
ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 280 คน ซึ	 งคดัเลือกโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั&น โดยใช้
ขนาดของสถานศึกษาเป็นเกณฑใ์นการสุ่ม มีขั&นตอนดงันี&  
  2.1 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี	
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 280 คน  
  2.2 สุ่มอย่างง่ายตามขนาดของสถานศึกษาไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ที	เป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จาํนวน 20 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 88 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน   
172 คน  

 ตัวแปรที�ศึกษา 

 ตวัแปรที	ศึกษามีดงันี&  
 ส่วนที	  1  การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีม      
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ตวัแปรที	ศึกษาไดแ้ก่  
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
  1.1 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน จาํแนกเป็น 
   1.1.1 ประสบการณ์นอ้ย 
   1.1.2 ประสบการณ์มาก 
  1.2 ขนาดของสถานศึกษา จาํแนกเป็น 
   1.2.1 ขนาดเล็ก  
   1.2.2 ขนาดกลาง  
   1.2.3 ขนาดใหญ่  
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1  ภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลง ประกอบดว้ย  
   2.1.1 การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม   
   2.1.2 การกระตุน้ทางปัญญา 
   2.1.3 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
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   2.1.4 การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
   2.1.5 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
  2.2 การทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย  
   2.2.1 การติดต่อสื	อสาร 
   2.2.2 การร่วมมือ 
   2.2.3 การประสานงาน 
   2.2.4 การมีความคิดสร้างสรรค ์
   2.2.5 การปรับปรุงอยา่งต่อเนื	อง 
 ส่วนที	  2  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงและการทาํงาน   
เป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ตวัแปรที	ศึกษาไดแ้ก่ 
 1. ภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลง ประกอบดว้ย  
  1.1 การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม   
  1.2 การกระตุน้ทางปัญญา 
  1.3 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
  1.4 การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
  1.5 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 2. การทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย  
  2.1 การติดต่อสื	อสาร 
  2.2 การร่วมมือ 
  2.3 การประสานงาน 
  2.4 การมีความคิดสร้างสรรค ์
  2.5 การปรับปรุงอยา่งต่อเนื	อง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั& งนี&  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที	เกี	ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี&  

 ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาที	แสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยก่อให้เกิด             
การเปลี	ยนแปลงศกัยภาพการทาํงานและสามารถเป็นผูเ้สริมแรงไดด้ว้ยตนเอง  ประกอบดว้ย  
 1. การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม (Providing an Appropriate Model) หมายถึง พฤติกรรม
ที	ดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพื	อกระตุน้และจูงใจใหผู้ร่้วมงานยอมรับเชื	อถือศรัทธาและปฏิบติัตาม
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อยา่งถูกตอ้ง ผูบ้ริหารเป็นผูมี้คุณธรรม และจริยธรรม มีบุคลิกภาพดี สง่างาม เป็นบุคคลที	น่านบัถือ 
น่ายกย่อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื	อประโยชน์           
ต่อส่วนรวม สามารถควบคุมอารมณ์ได ้ใชค้าํพดูกบัผูร่้วมงานอยา่งสร้างสรรค ์    
 2. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
กระตุน้และสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานใชค้วามคิดสร้างสรรค์ / สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ จูงใจให้ผูร่้วมงาน
คิดวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผูร่้วมงานเปลี	ยนมุมมองของปัญหา       
และมีการแกปั้ญหาอย่างมีระบบ เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื	อแกไ้ขปัญหา 
เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นในการทาํงานอยา่งเต็มที	 ส่งเสริมให้ผูร่้วมงานใชห้ลกัการ 
เหตุผลในการตดัสินใจมากกว่าความรู้สึกตนเองใช้วิธีการตั& งคาํถามกับผูร่้วมงานเพื	อนําไปสู่       
การแสดงความคิดเห็น 
 3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence of Charisma Leadership)  หมายถึง 
พฤติกรรมที	ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออกว่ามีเป้าหมายในการทาํงานที	ชัดเจน มีวิสัยทัศน์           
ในการทาํงานมีจริยธรรมในการทาํงานโดยหลีกเลี	ยงการใชอ้าํนาจเพื	อประโยชน์ส่วนตน กระทาํตน
เพื	อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นแบบอย่างที	ดีของครูผูส้อนในเรื	องค่านิยม สร้างความรู้สึก
เป็นอนัหนึ	งอนัเดียวกนัเพื	อบรรลุเป้าหมายที	ตอ้งการ ให้อิสระในการตดัสินใจแก่ผูร่้วมงานมากกวา่
ยดึกฎระเบียบ    
 4. การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)  หมายถึง ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคล มอบหมายงานให้ผูร่้วมงานตามความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานได้เรียนรู้สิ	 งใหม่ ๆ ตามความต้องการ ตอบสนอง       
ความต้องการของผูร่้วมงานแต่ละคน รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานแต่ละบุคคล มุ่งสร้าง     
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลบนพื&นฐานของความไวว้างใจและให้คาํแนะนาํเกี	ยวกบั
การปฏิบติังานเป็นรายบุคคล 
 5. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา     
ให้กาํลงัใจ ยกย่อง ชมเชย ผูร่้วมงานอย่างสมํ	าเสมอสร้างเจตคติที	ดีต่อผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์
ส่วนรวม จูงใจผูร่้วมงานให้ทุ่มเทความพยายามในการทาํงานอยา่งเต็มศกัยภาพ  ส่งเสริมให้ผูร่้วมงาน
ทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังาน
ด้วยตนเอง เพิ	มค่าตอบแทนที	สูงขึ&นสําหรับผูร่้วมงานที	อุทิศตนให้กบังาน มีความตั&งใจแน่วแน่      
ที	จะทาํงานใหส้าํเร็จตามที	กาํหนดเป้าหมายไว ้
 การทํางานเป็นทีม (Teamwork)  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
เกี	ยวกบัการดาํเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียน โดยรับผิดชอบและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื	อให้เกิด       
ผลสาํเร็จในงานตามเป้าหมายของโรงเรียน ซึ	 งมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี&   
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 1. การติดต่อสื	อสาร (Communication)  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดต่อสื	อสาร     

กบับุคลากรในสถานศึกษาอย่างสมํ	าเสมอชี&แจงให้ผูร่้วมงานเขา้ใจวิธีการทาํงานอยา่งชดัเจน และ

บุคลากรในสถานศึกษาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที	รวดเร็วทนัเหตุการณ์ เปิดเผยขอ้มูลที	แทจ้ริงให้แก่

บุคลากรในสถานศึกษา สนบัสนุนให้ผูร่้วมงานมีการแลกเปลี	ยนความคิดซึ	 งกนัและกนั และรับฟัง

ปัญหาการทาํงานของผูร่้วมงานที	เกิดขึ&น 

 2. การร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถจูงใจ

บุคลากรในสถานศึกษาให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั ดาํเนินการภายใตค้วามคิดเห็นของบุคลากร         

ในสถานศึกษา  ลดความขดัแยง้ในการทาํงานของบุคลากรในสถานศึกษา สนบัสนุนให้บุคลากร   

ไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาแสดงศกัยภาพการทาํงาน

อยา่งเตม็ที	 และสนบัสนุนการปฏิบติังานของผูร่้วมงานโดยไม่มีอคติหรือ  แบ่งพรรคแบ่งพวก       

 3. การประสานงาน (Coordination) หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพนัธ์และ

สร้างขวญักาํลงัใจที	ดีแก่บุคลากร สนบัสนุนให้บุคลากรช่วยเหลือซึ	 งกนัและกนั กาํหนดบทบาท

หน้าที	ของบุคลากรอย่างชัดเจน มีการวางแผนที	เหมาะสมในการปฏิบติังาน มีการกาํหนดแนว

ทางการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ และมีการประชุมเกี	ยวกับความก้าวหน้าหรือปัญหาในการ

ปฏิบติังานอยา่งสมํ	าเสมอ        

 4. การมีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Break Through) หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา

สนบัสนุนให้บุคลากรคิดแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  รับฟังความคิดเห็นที	แตกต่างของบุคลากร

ในสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างนวตักรรมเพื	อแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน กระตุน้  

แนวคิดใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ผู ้ร่วมงานไปศึกษาดูงานหรือร่วม

ประชุมสัมมนาเพื	อรับการถ่ายทอดความคิดใหม่ ๆ สนับสนุนให้ผู ้ร่วมงานทาํงานด้วยวิธีที	

หลากหลาย    เพื	อใหป้ระสบผลสาํเร็จ และมีการออกแบบงานใหม่ที	สร้างมูลค่าเพิ	มอยูเ่สมอ   

 5. การปรับปรุงอยา่งต่อเนื	อง (Continuous Improvement) หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา

เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานคิดนอกกรอบ จูงใจให้บุคลากรใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  สนบัสนุนให้บุคลากร

ยึดคุณภาพของผูเ้รียนเป็นสําคญั กระตุน้ให้มีการนาํความรู้จากการอบรมศึกษาดูงานไปใช้ในการ

พฒันาคุณภาพงาน และหมั	นตรวจสอบข้อบกพร่องในการทาํงานของตนเองอยู่เสมอ ส่งเสริม       

ใหบุ้คลากรในสถานศึกษายกระดบัประสิทธิภาพการทาํงานใหสู้งขึ&น   

 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 

สังกดัสํานักงานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยนับแต่วนับรรจุแต่งตั&งจนถึงปัจจุบนั 

จาํแนกเป็น 2 ระดบั ดงันี&  
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 1. ประสบการณ์น้อย หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูน้อยกว่า   
ค่าเฉลี	ยของประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. ประสบการณ์มาก หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูมากกว่า
หรือเท่ากบัค่าเฉลี	ยของประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง  ประเภทของสถานศึกษา ซึ	 งมีจาํนวนนกัเรียนตามเกณฑ์
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ 
 1. ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที	มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
 2. ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที	มีนกัเรียนตั&งแต่ 121 - 300 คน 
 3. ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที	มีนกัเรียนตั&งแต่ 301 คนขึ&นไป 
 ครูผู้สอน หมายถึง  ขา้ราชการครูที	ปฏิบติัหน้าที	หลกัดา้นการสอนในโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การบริหารการเปลี	ยนแปลงควรมีพฤติกรรมภาวะผูน้าํแบบต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบั   
การทาํงานเป็นทีม โดยขึ& นอยู่กับสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมและบุคลากรในหน่วยงาน          
การปฏิบติังานที	บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายนั&น  ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจทั&งผูบ้ริหารและ      
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมีองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีม 
 ในการศึกษาครั& งนี& เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงกับ   
การทาํงานเป็นทีมและเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงกบัการทาํงานเป็นทีมจาํแนกตาม
ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน ตัวแปรด้านภาวะผู ้นํา          
การเปลี	ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ดา้น จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
เกี	ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลงของเฮาส์ (House. 1977 : 2), เบิร์น (Burns. 1978 : 2 - 6),       
แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : unpaged),  เลทวดูและแจนซี	 (Leithwood and Jantzi. 
1996 : 510), จอร์น อาร์ เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn. Jr. 2000 : 457 - 470), ดาฟท ์
(Daft. 2003 : 5),  ธีระ รุญเจริญ (2550 : 143 - 147), สุเทพ  พงษศ์รีวฒัน์ (2545 : 333) และวิโรจน์ 
สารรัตนะ (2546 : 76 - 77)  องค์ประกอบมีดงันี&   1) การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม  2) การกระตุน้        
ทางปัญญา  3) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  5) การสร้าง
แรงบนัดาลใจ ส่วนตวัแปรดา้นการทาํงานเป็นทีมตามแนวคิดของรอมมิก (Romig. 1996 : 124 - 132) 
ประกอบดว้ย  1) การติดต่อสื	อสาร  2) การร่วมมือ  3) การประสานงาน  4) การมีความคิดสร้างสรรค ์ 
5) การปรับปรุงอย่างต่อเนื	อง จากแนวคิดดงักล่าวสามารถกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั     
ดงัภาพประกอบ 1 
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 การศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี	ยนแปลง              
กบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื&นที	      
การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัภาพประกอบ 
 

                                                                                       
 
    
 
 
                 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมุติฐานในการวจัิย  
 1. ครูผูส้อนที	มีประสบการณ์ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลง
แตกต่างกนั  
 2. ครูผูส้อนที	อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาวะผูน้ํา       
การเปลี	ยนแปลงแตกต่างกนั 

ตัวแปรตาม 

1. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
      1.1 ประสบการณ์นอ้ย 

      1.2 ประสบการณ์มาก 

2. ขนาดของสถานศึกษา 

      2.1 ขนาดเล็ก  
      2.2 ขนาดกลาง  
      2.3 ขนาดใหญ่  
 

 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี	ยนแปลง ประกอบดว้ย 
   1. การเป็นแบบอยา่งที	เหมาะสม   
   2. การกระตุน้ทางปัญญา 
   3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

   4. การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
   5. การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 

การทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย 
   1. การติดต่อสื,อสาร 

   2. การร่วมมือ 
   3. การประสานงาน 
   4. การมีความคิดสร้างสรรค ์
   5. การปรับปรุงอยา่งต่อเนื,อง 
 

ตัวแปรต้น 
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 3. ครูผูส้อนที	มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการรับรู้การทํางานเป็นทีม       
แตกต่างกนั 
 4. ครูผูส้อนที	อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ทาํงานเป็นทีม
แตกต่างกนั 
 5. ภาวะผูน้ําการเปลี	ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน       
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื&นที	การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 




