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ความเป็นมา 

 ในยคุปัจจุบนัซึ งเป็นยคุการเปลียนแปลงสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ทีไร้พรมแดน โดยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั+งระบบการสือสารทีทนัสมยัในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เป็นตัวเร่งผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงในทุกส่วนของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็น                 
ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการเมืองวฒันธรรมค่านิยมและอืน ๆ ทาํให้ประเทศไทย        
ตอ้งสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่าง ๆ ภายในประเทศให้สามารถพึงตนเองให้มาก
ขึ+นผลของการเปลียนแปลงของสังคมโลกอยา่งต่อเนืองดงักล่าวทุกสิงทุกอย่างจึงตอ้งปรับเปลียน         
และพฒันาไปพร้อม ๆ กนัเพือให้สามารถดาํรงอยูไ่ดใ้นสังคมโดยเฉพาะดา้นการศึกษา จากการปฏิรูป
การศึกษาของไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) 
พุทธศกัราช 2545 มีความมุ่งหมายทีจดัการศึกษาเพือจะพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์     
เป็นคนดีมีความสามารถและอยูร่่วมกบัสังคมอยา่งมีความสุขซึ งสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 - 2559 ทียึดคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาเพือให้คนไทยมีความสุขพึงตนเองได ้       
และก้าวทนัโลกโดยยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยสามารถเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลย ี    
ไดอ้ยา่งคุม้ค่าเหมาะสมมีระบบภูมิคุม้กนัทีดีมีความยืดหยุน่พร้อมรับการเปลียนแปลงควบคู่ไปกบั
การมีคุณธรรมจริยธรรมและความซือสัตย์สุจริตการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา        
จาํเป็นตอ้งอาศยัผูน้าํทีมีวิสัยทศัน์มีความรู้มีความสามารถและคุณธรรมในการดาํเนินการจึงจะทาํให้
องคก์ารประสบความสาํเร็จตามความมุ่งหมายทีคาดไว ้(ธีระ รุณเจริญ. 2550 : 42) 

 องค์กรส่วนใหญ่มกักาํหนดความคาดหวงัในการปฏิบติังานให้บุคลากรได้รับรู้และ          
มีส่วนร่วมต่อการดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์พนัธกิจ เป้าประสงค์ขององค์กร         
ซึ งเป็นปัจจยัสนับสนุนและชี+ นําการตดัสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กรให้มีค่านิยมร่วมกัน      
การสร้างความเชือถือศรัทธาและความเชือมันให้เกิดขึ+นกบับุคลากรในองคก์รตลอดจนผูรั้บบริการ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคมโดยรวมไดน้ั+นองคก์รจะตอ้งสร้างค่านิยมหลกัขององคก์ร ซึ งสะทอ้น
ให้เห็นถึงวิถีชีวิต (Life Style) ขององคก์รทีสมาชิกร่วมรับรู้และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั
อย่างต่อเนืองเพือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดจนเปลียนเป็นความเคยชินของสมาชิกอย่างย ังยืน 
(Sustainability) จะนาํไปสู่วฒันธรรมขององค์การ (Organizational Culture) ในทีสุดค่านิยมหลกั
ขององค์กรมกัจะเป็นสิงทีเป็นนามธรรม (Abstract) ทีแสดงถึงคุณค่าและพลงัทียิงใหญ่เมือแปร
เปลียนเป็นวถีิปฏิบติัของสมาชิกในองคก์รการทีองคก์รมีวฒันธรรมองคก์ารของตนเองในทางทีดีมี
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รูปแบบการทาํงานและค่านิยมทีเน้นความร่วมมือร่วมใจกนัการทาํงานเป็นทีมการมุ่งเน้นความมี
คุณภาพมาตรฐาน ฯลฯ วฒันธรรมองค์การเช่นนี+ ย่อมทาํให้องค์กรดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรืนหรือ
ประสบความสําเร็จกา้วหน้าการทีบุคลากรในองค์กรมีวฒันธรรมองคก์ารทีชดัเจนและสามารถทาํ
ให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสํานึกตรงกนัมีเป้าหมายร่วมกนัและมีแนวทางการปฏิบติังานเป็นไป          
ในทิศทางเดียวกนัแลว้นั+นยอ่มทาํให้ปัญหาหรือกระบวนการตดัสินใจดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั
ปัญหาความขดัแยง้ยอ่มลดลงหรือปัญหาบางอยา่งสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยดีในเวลาทีรวดเร็วและทนักบั
สถานการณ์ (เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์.  2554 : 309) การสร้างวฒันธรรมองคก์ารให้มีความเขม้แข็ง        
และย ังยนืนั+นองคก์รจาํเป็นตอ้งกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังานร่วมกนัเพือเป็นวิถีปฏิบติัทีบุคลากร
เห็นคุณค่าร่วมกนัตระหนกัและเขา้ใจตรงกนัถา้หากหน่วยงานใดมีวฒันธรรมองคก์ารทีดีส่งผลให ้  
ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจและบริการทีมีคุณภาพ 
 วฒันธรรมองคก์ารมีผลต่อการดาํเนินการของสถานศึกษาเพราะวฒันธรรมเป็นแบบแผน
พฤติกรรมค่านิยมร่วม (Shared Values) ซึ งเป็นทีมาของปทสัถานแห่งพฤติกรรม (Behavioral 
Norms) องค์การทีมีประสิทธิภาพหรือล้มเหลวนั+นอาจพิจารณาได้จากวฒันธรรมองค์การของ  
สถานศึกษานั+น เนืองจากวฒันธรรมจะทาํให้เกิดความเขา้ใจและมองเห็นภาพทีชัดเจนมากขึ+ น        
จะเห็นไดว้า่ความเจริญกา้วหนา้หรือความสําเร็จขององคก์ารไม่ไดขึ้+นอยูก่บัการบริหารงานวางแผนงาน
การกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินการเพียงอย่างเดียว แต่มีวฒันธรรมองค์การเป็นตวัเชือมโยง     
ผลสําเร็จของงานสถานศึกษาทีมีวฒันธรรมองคก์ารสอดคลอ้งกนัจะมีความเขม้แข็งสามารถนาํพา
องค์การไปสู่ผลสําเร็จ  ดงันั+นสิงทีทา้ทายผูน้าํในปัจจุบนั คือการทาํให้บุคคลในองค์การสามารถ
เปลียนแปลงหรือปรับตวัเองให้เขา้กบัวฒันธรรมองคก์ารตามแนวทางทีทุกคนคาดหวงัและเหมาะสม
กบับริบทขององคก์าร 

 ผูบ้ริหารในทุกระดบัทุกองค์การต่างก็ตอ้งมีบทบาทของความเป็นผูน้ําหรือภาวะผูน้ํา     
ทั+งสิ+น ผูน้าํทีมีความพร้อมทีจะรับมือกบัภาวะการเปลียนแปลงจึงสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิงสําหรับ
สังคมไทยในทุกระดบัและทุกองคก์ารเพือพฒันาประเทศใหมี้ศกัยภาพและสามารถแข่งขนัในระดบั
สังคมโลกไดภ้าวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารนั+นเป็นตวัแปรสําคญัทีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารจดัการผูบ้ริหารตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน เพราะผูบ้ริหารถือวา่เป็นผูน้าํหลกั
ของสถานศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษาทีจะส่งผลใหป้ระสบผลสําเร็จ ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัวิธีการโนม้นา้ว
ผูร่้วมงานใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานและเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อสถานศึกษา อยากอยูก่บั
สถานศึกษาตลอดไปภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (Transformational Leadership) ถือเป็นกระบวนการ    
ทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรสร้างความผูกพนั       
ของสมาชิกต่อการเปลียนแปลงของวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ทีสําคญัขององค์กรผูบ้ริหารรุ่นใหม่  
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จึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจและให้ความสําคญักบัการเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง ดงันั+น “ภาวะผูน้าํ
เปลียนแปลง” จึงมีความสําคญัอยา่งมากต่อการพฒันาองคก์ารและการจดัการเพราะจะทาํให้มีการ
ปฏิบติังานทีทาํให้จุดมุ่งหมายขององค์การบรรลุเป้าหมายองค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน    
ผูน้ ําการเปลียนแปลงมีความสําคัญเพราะก่อให้เกิดผลทีแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดผูน้ําบางคน           
ทาํให้องค์การล้าหลังกลับกลายเป็นองค์การทีมีความก้าวหน้าเนืองจากมีผูน้ํามีความสามารถ         
ในการบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 
ใชส้ติปัญญาคิดหาแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาองคก์ร มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน สร้างความมันใจ
ใหก้บัผูป้ฏิบติังาน แต่บางคนทาํใหอ้งคก์ารทีเคยมีวสิัยทศัน์ กวา้งไกลมีสิงทีทา้ทายให้ทาํตลอดเวลา
กลายเป็นองคก์ารทีทาํงานอยูแ่ต่ในขอบเขตทีจาํกดัขาดสิงเร้าใจแก่ผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ารและ
ขาดความกระตือรือร้นในภาวะวกิฤตของระบบราชการทีตอ้งการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนตอ้งการภาวะผูน้าํ
ทีเขม้แข็งมีความตั+งใจทีจะแกไ้ขปัญหาอยา่งกลา้หาญอดทนและต่อเนืองสามารถสร้างความมันใจ  
ทีจะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงในองคก์ารและทาํให้การทาํงานของระบบราชการสามารถเดินไปสู่
ทิศทางทีดีขึ+นและสามารถนาํมาใช้ให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์การหรือการสร้างวฒันธรรม       
ทีเขม็แขง็ใหก้บัสถานศึกษาแต่ละแห่ง เช่น การมอบอาํนาจ (Empowerment)  การให้ความไวว้างใจ 
ทั+งนี+การใชภ้าวะผูน้าํทีชาญฉลาดจะทาํให้บุคลากรยอมอุทิศตนเพือประโยชน์ส่วนรวม เกิดความรู้สึก
และเจคติทีดีต่องาน ทาํให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น มีความสุขในการทาํงาน และส่งผลให้
สถานศึกษามีวฒันธรรมองคก์ารทีพึงประสงค ์
 ผูบ้ริหารนอกจากจะตอ้งตระหนกัถึงเป้าหมายขององคก์รแลว้ ผูบ้ริหารยงัตอ้งให้ความสําคญั

ต่อบุคลากรในองคก์ร รูปแบบการทาํงาน และการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รหรือทีเรียกวา่ 

วฒันธรรมองคก์าร  เพราะพฤติกรรมในองคก์รมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององคก์รนั+น ๆ เช่น 

เมือผูบ้ริหารตอ้งการใหมี้การเปลียนแปลงทิศทาง นโยบาย เป้าหมายหรือวิธีการบริหารภายในองคก์าร 

วฒันธรรมองค์การทีเข้มแข็งจะแทรกแซงการเปลียนแปลงเหล่านี+ ได้ ซึ งอาจจะเป็นไปได้ทั+ งการ

สนับสนุนหรือต่อตา้น การเปลียนแปลงองค์กรไม่สามารถเปลียนแปลงได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ ง  

หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ ง ตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัทุกฝ่าย หากผูน้ําการเปลียนแปลง    

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางทีเป็นบวกคือ     

มีความสัมพนัธ์กนั ยอ่มส่งผลใหอ้งคก์ารกา้วหนา้และบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ 

การเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาและวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อน   

ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื+นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั+ งนี+   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี+  
 1. เพือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงตามความคิดเห็นของครูผูส้อน       
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื+นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์    
ในการทาํงานและขนาดของสถานศึกษา 
 2. เพือศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื+นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์   
ในการทาํงานและขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื+นที  
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

  

ประโยชน์ของการวจัิย 

 สาํนกังานเขตพื+นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 สามารถนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นสารสนเทศ
ในการวางแผนพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัให้เป็นผูบ้ริหารทีมีคุณภาพสามารถบริหาร      
จดัการศึกษาภายใตส้ถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั+ งนี+  ได้แก่ ครูผู ้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน          
เขตพื+นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 50 สถานศึกษา จาํนวน 2,650 คน 
(สาํนกังานเขตพื+นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18.  2556.  ออนไลน์) 
 2. กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื+นที
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2556 ซึ งคดัเลือกมาโดยวิธีทาํการสุ่มแบบแบ่งชั+นภูมิ   
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดของสถานศึกษาในการแบ่ง 
มีขั+นตอนดงันี+  
  2.1 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณค่า เทียบหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 1 ; อา้งถึงใน ประยรู  อาษานาม. 2544 :167) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 336 คน 
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  2.2 ทาํการสุ่มอย่างง่ายตามขนาดของสถานศึกษาไดก้ลุ่มตวัอย่างดงันี+  สถานศึกษา
ขนาดเล็ก จาํนวน 19 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 83 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน      
75 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  จาํนวน 159 คน  
 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน 
  1.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
   1.1.1 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน จาํแนกเป็น 
    1)  ประสบการณ์นอ้ย 
    2)  ประการการณ์มาก 
   1.1.2 ขนาดของสถานศึกษาจาํแนกเป็น 
    1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก   
    2)  สถานศึกษาขนาดกลาง   
    3)  สถานศึกษาขนาดใหญ่   
    4)  สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ    
  1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
   1.2.1 ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร  ประกอบดว้ย 
    1)  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
    2)  การกระตุน้ทางปัญญา 
    3)  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
    4)  การสร้างแรงจูงใจ 
   1.2.2 วฒันธรรมองคก์าร ประกอบดว้ย   
    1)  ความมุ่งหมายของสถานศึกษา 
    2)  การมอบอาํนาจ 
    3)  การตดัสินใจ 
    4)  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของสถานศึกษา 
    5)  ความไวว้างใจ 
    6)  ความมีคุณภาพ 
    7)  การยอมรับ 
    8)  ความเอื+ออาทร 
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    9)  ความซือสัตยสุ์จริต 
    10)  ความหลากหลายของบุคลากร 
 2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงและวฒันธรรมองค์การ 
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน โดยมีตวัแปรทีศึกษา ไดแ้ก่  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร  
และวฒันธรรมองคก์าร  
  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง พฤติกรรม       
การบริหารงานของผูน้าํโดยใช้ความสามารถในการจูงใจผูป้ฏิบติังานให้กระทาํหรือปฏิบติังาน      
ไดม้ากกวา่ทีผูต้ามคาดหวงัไว ้สร้างความผกูพนัต่อองคก์ารและผูน้าํแสดงคุณลกัษณะทีเป็นตวัแบบ
หรือแบบอยา่งในการปฏิบติัแก่ผูต้ามโดยก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงศกัยภาพการทาํงานและพฤติกรรม
ขององคก์าร  ประกอบดว้ยพฤติกรรมต่าง ๆ ดงันี+  
 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   หมายถึง พฤติกรรมทีผู ้บริหารสถานศึกษา                  
มีความเป็นผูน้าํในการบริหารงาน การมีวิสัยทศัน์ในการทาํงาน  มีความชดัเจนในการปฏิบติังาน  
และปฏิบติัตนเป็นทีน่าเคารพ ยกย่อง เลือมใส ศรัทธา สร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ งอนัเดียวกัน      
เพือบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 2. การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง  การแสดงออกหรือการปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทีใชว้ิธีการต่าง ๆ กระตุน้ให้คณะครู ตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึ+น ทาํให้คณะครูมีความตอ้งการ
หาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหา เพือหาขอ้สรุปใหม่ทีดีกวา่เดิม และใหเ้กิดสิงใหม่ ๆ และสร้างสรรค ์
โดยผูบ้ริหารและผูน้าํร่วมกนัคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ การมอง
ปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิถีทางใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเริม
ใหม่ ๆ มีการใหก้าํลงัใจ มีการส่งเสริมใหมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 
 3. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  หมายถึง การมอบหมายงานให้ผู ้ร่วมงาน        
ตามความรู้ความสามารถของตน มีการปฏิบติัต่อผูร่้วมงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล     
ใช้วิธีจูงใจ สนองความต้องการของผูร่้วมงานแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล     
ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล ให้ความช่วยเหลือรับฟังปัญหาทั+งเรืองส่วนตวัและเรืองการ
ปฏิบัติงาน มีการติดต่อสือสารโดยตรงแบบตวัต่อตัวอย่างเปิดเผย เอาใจใส่ผูร่้วมงานในกรณี           
ทีมีปัญหาพิเศษ 
 4. การสร้างแรงจูงใจ  หมายถึง  การให้กาํลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชย ผูร่้วมงานอยา่งสมําเสมอ  
เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความสามารถ สร้างเจตคติทีดีและการคิดในแง่บวก  สนับสนุน    
ความคิดริเริ มสร้างสรรค์ในการทาํงาน  ทุ่มเทความพยายามในการทาํงาน อย่างเต็มศกัยภาพ       
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คอยให้กาํลังใจแก่ผูร่้วมงาน เมือตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค  สร้างความเชือมันแก่ผูร่้วมงาน         
ทีอุทิศตนให้กบังานวา่จะไดรั้บการตอบแทนทีเหมาะสม  สนบัสนุนผูร่้วมงานทีอุทิศตนให้กบังาน
โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน   
 วัฒนธรรมองค์การ  หมายถึง  ค่านิยม บรรทดัฐานและพฤติกรรมการแสดงออกของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในลกัษณะทีเป็นทางการเป็นแบบแผนของความคิดเบื+องตน้ทีถูกพฒันาขึ+น 
โดยครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และถ่ายทอดไปยงัคนรุ่นหลงัหรือสมาชิกรุ่นใหม่
ต่อไป ซึ งสามารถวดัไดจ้ากระดบัการปฏิบติัจาก 10 องคป์ระกอบ ดงันี+  
 1. ความมุ่งหมายของสถานศึกษา หมายถึง  สถานศึกษามีการกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน/
โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา รวมทั+งสร้างความตระหนกัและเห็นคุณค่าความสําคญัของเป้าหมาย
สถานศึกษาให้เกิดขึ+ นกับครู และบุคลากรทางการ โดยการแจ้งข่าวสารและสร้างความเข้าใจ        
กบับุคลากรให้ทราบถึงนโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน เพือให้การบริหารงาน
ของสถานศึกษาบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 2. การมอบอํานาจ  หมายถึง   การกระจายอํานาจหน้าทีลดหลันไปตามลําดับ              
สายการบงัคบับญัชา ภายใตข้อบเขตของงานทีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตดัสินใจในงานทีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างอิสระ และมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร   
ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารมอบหมายหนา้ทีความรับผิดชอบตรงกบั
ความรู้ความสามารถของบุคลากรเพือให้เกิดความเต็มใจและพร้อมทีจะทุ่มเทการทาํงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 3. การตดัสินใจ  หมายถึง  การทีผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กาํหนดเป้าหมาย 
ทีสําคญัเพือเลือกทางเลือกทีดีทีสุดและมีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบติังานโดยให้ผูเ้กียวขอ้ง      
ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเกียวกับสถานการณ์และปัญหาเพือให้องค์กร      
ประสบความสาํเร็จ 

 4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของสถานศึกษา หมายถึง  ความรักความผูกพนัของครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาซึ งเป็นเจา้ของหน่วยงานผูบ้ริหารมีการมอบหมายหนา้ทีความรับผิดชอบทีมี
ความสาํคญัต่อความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษาใหก้บับุคลกรเพือใหบุ้คลากรเกิดความภาคภูมิใจ
ทีได้ปฏิบติังานสอนในสถานศึกษาทาํให้มีความทุ่มเทในการทาํงาน บุคลากรภายในหน่วยงาน        
มีความรักความสามคัคีต่อกนัมีการยกยอ่งชมเชยในความสาํเร็จของเพือนร่วมงานเสมอ 

 5. ความไวว้างใจ  หมายถึง  ความเชือมันของผูบ้ริหารทีมีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการปฏิบติังานบรรลุผลสําเร็จไดต้ามจุดมุ่งหมาย และครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชือมัน
และไวว้างใจในความสามารถของผูบ้ริหารว่าสามารถบริหารงานภายในสถานศึกษาได้สําเร็จ       
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ตามทีคาดหวงั รวมทั+งการเปิดโอกาสให้บุคลากรไดเ้ลือกวิธีการทาํงานและตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระ
เพือใหป้ฏิบติังานตามความตอ้งการอยา่งเตม็ทีโดยเชือมันวา่จะเกิดผลดีแก่สถานศึกษา 
 6. ความมีคุณภาพ หมายถึง  การให้ความสําคัญต่อการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน           
การปฏิบติังานของบุคลากรภายในสถานศึกษาโดยมีการประเมินผลการทาํงานของครูวา่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนดไวห้รือไม่ รวมทั+งให้ความสําคญัในการพฒันาของครูผูส้อนเพือเพิมพูน
ประสิทธิภาพในการทาํงาน สถานศึกษาจดัสิงอาํนวยความสะดวกและบรรยากาศทีดีให้กบัครูผูส้อน
และผูรั้บบริการ 
 7. การยอมรับ หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ยกยอ่งชมเชย
ครูและนกัเรียนทีสร้างชือเสียงให้กบัสถานศึกษา ให้การยอมรับในความผิดพลาดจากการปฏิบติังาน
ของครูและให้โอกาสในการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ+น รวมทั+งเพือนร่วมงานต่างยอมรับความคิดเห็น
ซึงกนัและกนัส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศทีดีในการทาํงานร่วมกนั 
 8. ความเอื+ออาทร หมายถึง  การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยูข่องบุคลากรภายในสถานศึกษา 
จดัให้มีสวสัดิการทีเหมาะสมกบัครูและคอยสนับสนุนช่วยเหลือให้มีโอกาสไดรั้บความกา้วหน้า
ทางอาชีพ  เพือนร่วมงานมีความรักความสามคัคีให้การช่วยเหลือต่อกนัเมือประสบปัญหาในการทาํงาน 
และบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเตม็ใจเสียสละเวลาส่วนตวัเพือความสาํเร็จของงาน  
 9. ความซือสัตยสุ์จริต  หมายถึง  ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํและตวัอยา่งทีดีในดา้นความซือสัตย์
สุจริต ไม่เคยมีเรื องร้องเรียนเกียวกับการทุจริตคอรัปชัน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
ตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคญัของการยึดมันในความซือสัตยสุ์จริตในการทาํงานผูบ้ริหาร    
ใหค้วามสาํคญัและยกยอ่งชมเชยแก่บุคลากรทีปฏิบติังานดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

 10. ความหลากหลายของบุคลากร  หมายถึง  การมีอิสระในทางความคิด ความเชือ ค่านิยม 
ปรัชญา ศาสนา บุคลิกภาพ และทกัษะการสอนของครูอย่างหลากหลายโดยผูบ้ริหารใช้หลกัการ
บริหารทียดืหยุน่สามารถเชือมโยงความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย
และความสาํเร็จของงาน 

 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืDนที�การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  หมายถึง โรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดั ชลบุรี และระยอง  

 ผู้บริหาร  หมายถึง  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ หรือผูที้รักษาราชการแทน
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื+นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
 ครูผู้สอน  หมายถึง ขา้ราชการครูซึ งทาํหนา้ทีหลกัในดา้นการจดัการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื+นทีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 18 
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 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู    
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื+นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยนบัแต่วนับรรจุแต่งตั+ง   
จนถึงปัจจุบนั จาํแนกเป็น 2 ระดบั ดงันี+  
 1. ประสบการณ์น้อย หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูน้อยกว่า   
ค่าเฉลียของประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. ประสบการณ์มาก  หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูมากกว่า
หรือเท่ากบัค่าเฉลียของประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง ประเภทของสถานศึกษา ซึ งมีจาํนวนนกัเรียนตามเกณฑ์
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั+นพื+นฐาน แบ่งออกเป็น 4 ขนาด ไดแ้ก่ 
 1. สถานศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียนนอ้ยกวา่ 500  คน 
 2. สถานศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียนตั+งแต่ 500 - 1,499  คน 
 3. สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียนตั+งแต่ 1,500 - 2,499  คน 
 4. สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียนตั+งแต่ 2,500  คน
ขึ+นไป  
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการศึกษาครั+ งนี+ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงและวฒันธรรม
องค์การตามประสบการณ์และขนาดของสถานศึกษาและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ   
การเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัวฒันธรรมองค์การ ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสังเคราะห์  
แนวคิดเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของเบิร์น (Burns.  1978 : 2 - 6), จอร์น อาร์               
เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn.Jr. 2000 : 457 - 470  ; อา้งถึงใน นิตย ์ สัมมาพนัธ์.  2546 : 
54 - 55), แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : 14 - 15), เลทวดู และแจนซี (Leithwood  
and Jantzi. 1996 : 510), สุเทพ  พงษศ์รีวฒัน์ (2545 : 333), สมยศ นาวีการ (2540 : 166), วิโรจน์  
สารรัตนะ  (2546 : 76 - 77)  โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบแลว้กาํหนดเป็นกรอบแนวคิด          
ในการวิจยัครั+ งนี+  ประกอบดว้ย  1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  2) การกระตุน้ทางปัญญา         
3) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  4) การสร้างแรงจูงใจ ส่วนตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารผูว้ิจยั
ใชแ้นวคิดของแพทเตอร์สัน และคณะ (Patterson and et.al.  1988 : 107 - 109)  ประกอบดว้ย         
1)  ความมุ่งหมายของสถานศึกษา  2 ) การมอบอาํนาจ  3)  การตดัสินใจ  4)  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ ง
ของสถานศึกษา  5)  ความไวว้างใจ  6)  ความมีคุณภาพ  7)  การยอมรับ  8)  ความเอื+ออาทร            
9)  ความซือสัตยสุ์จริต  10)  ความหลากหลายของบุคลากร   จากแนวคิดดงักล่าวสามารถกาํหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมุติฐานการวจัิย 
1.  ครูผูส้อนทีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

แตกต่างกนั 
 2.  ครูผูส้อนทีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง
ของผูบ้ริหารแตกต่างกนั 
 3.  ครูผูส้อนทีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารแตกต่างกนั 

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง  
1.  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
2.  การกระตุน้ทางปัญญา  
3.  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
4.  การสร้างแรงจูงใจ 

 

วฒันธรรมองคก์าร 
1.  ความมุ่งหมายของสถานศึกษา 
2.  การมอบอาํนาจ 
3.  การตดัสินใจ 
4.  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของสถานศึกษา 
5.  ความไวว้างใจ 
6.  ความมีคุณภาพ 
7.  การยอมรับ 
8.  ความเอื+ออาทร 
9.  ความซือสัตยสุ์จริต 
10.  ความหลากหลายของบุคลากร 

1.  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
     1.1  ประสบการณ์นอ้ย 
     1.2  ประสบการณ์มาก 
2.  ขนาดของสถานศึกษา 
     2.1  ขนาดเล็ก 
     2.2  ขนาดกลาง 
     2.3  ขนาดใหญ่ 
     2.4  ขนาดใหญ่พิเศษ 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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 4.  ครูผูส้อนทีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารแตกต่างกนั 
5.  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัวฒันธรรมองคก์าร

ของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื+นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ    
ทีระดบั .05 
 
 




