
บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื-นที�    
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามลาํดบัดงันี-  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครั- งนี-  เพื�อให้เกิดความเขา้ตรงกนัในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยั   
จึงไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี-  
 X tot แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร 
 X1  แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
 X2  แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
 X3  แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 X4  แทน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการสร้างแรงจูงใจ 
 Y tot แทน วฒันธรรมองคก์าร 
 Y1  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นความมุ่งหมายของสถานศึกษา 
 Y2  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมอบอาํนาจ 
 Y3  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นการตดัสินใจ 
 Y4  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของสถานศึกษา 
 Y5  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นความไวว้างใจ 
 Y6  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นความมีคุณภาพ 
 Y7  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นการยอมรับ 
 Y8  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นความเอื-ออาทร 
 Y9  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต 
 Y10  แทน วฒันธรรมองคก์ารดา้นความหลากหลายของบุคลากร 
 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  
 X   แทน ค่าเฉลี�ย 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
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 t   แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบที 
 p   แทน ความเป็นไปไดที้�จะมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 F  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงค่าเอฟ  
 df  แทน องศาแห่งความเป็นอิสระ (Degrees  of  Freedom) 
 SS  แทน ผลรวมคะแนนเบี�ยงเบนกาํลงัสอง (Sum of  Square) 
 MS แทน ค่าเฉลี�ยคะแนนเบี�ยงเบนกาํลงัสอง (Mean of  Square) 
 *   แทน นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 **  แทน นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�   
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   การวจิยัครั- งนี- ผูว้ิจยัไดค้าํนวณค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว
โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป ดงันี-  
 ตอนที�  1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  
 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัระดบัวฒันธรรมองคก์าร
ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
 ตอนที�  4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของ   
สถานศึกษา 
 ตอนที�  5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตาราง  4  จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถามจาํแนกตามประสบการณ์      
ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

สถานภาพของครู จาํนวน ร้อยละ 
1. ประการณ์ในการทาํงาน   

1.1  ประสบการณ์นอ้ย 124 36.90 
1.2  ประสบการณ์มาก 212 63.10 

รวม 336 100.00 
2.  ขนาดของสถานศึกษา   

2.1  ขนาดเล็ก 19 5.70 
2.2  ขนาดกลาง 83 24.70 
2.3  ขนาดใหญ่ 75 22.30 
2.4  ขนาดใหญ่พิเศษ 159 47.30 

รวม 336 100.00 

 
 จากตาราง 4 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั-งสิ-น 336 คน  ส่วนใหญ่เป็นผูที้�มี  
ประสบการณ์มาก คิดเป็นร้อยละ 63.10  นอกนั-นที�เหลือเป็นผูที้�มีประสบการณ์น้อย โดยสอน       
อยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 47.30  รองลงมาไดแ้ก่ สถานศึกษาขนาดกลาง 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 24.70,  22.30 และ 5.70 ตามลาํดบั 
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 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดงัตาราง 5 - 9  
 
ตาราง  5  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18  โดยรวม และรายดา้น  

 

ดา้น ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดบัความคิดเห็น 

n = 336 
ระดบั 

X  S.D. 
1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 4.18 0.65 มาก 
2. การกระตุน้ทางปัญญา 4.08 0.64 มาก 
3. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.05 0.65 มาก 
4. การสร้างแรงจูงใจ 4.07 0.72 มาก 

รวม 4.10 0.61 มาก 

 
 จากตาราง 5 แสดงว่า ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง      
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
( X =  4.10)  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย 
ตามลาํดบัดงันี-   การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( X = 4.18)  การกระตุน้ทางปัญญา ( X = 4.08)      
การสร้างแรงจูงใจ ( X = 4.07)  และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X = 4.05)      
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ตาราง  6  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18  ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ( X1 ) 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนทาํงานเพื�อเป้าหมายของสถานศึกษา 4.31 0.67 มาก 
2. ผูบ้ริหารแสดงความสามารถเพื�อนาํพาสถานศึกษา  

ไปสู่ความสาํเร็จ 4.24 0.72 มาก 
3. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ในการทาํงานที�ชดัเจน 4.20 0.78 มาก 
4. ผูบ้ริหารมีความชดัเจนในการปฏิบติังาน 4.14 0.77 มาก 
5. ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นที�น่าเคารพ ยกยอ่งเลื�อมใส 

ศรัทธา 4.15 0.83 มาก 
6. ผูบ้ริหารสร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั    

ของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื�อปฏิบติังาน     
สู่เป้าหมายแห่งความสาํเร็จ 4.05 0.81 มาก 

 รวม 4.18 0.65 มาก 

  
 จากตาราง 6 แสดงว่า ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง      
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้น การมีอิทธิพล 
อยา่งมีอุดมการณ์  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.18)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรกดังนี-   ผู ้บริหารโรงเรียนทํางานเพื�อเป้าหมาย              
ของสถานศึกษา ( X = 4.31)  ผูบ้ริหารแสดงความสามารถเพื�อนาํพาสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จ 
( X = 4.24)  และผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ในการทาํงานที�ชดัเจน ( X = 4.20)   
 
 
 
 



 
 

98

ตาราง  7  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18   ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ( X2 ) 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารช่วยชี-แนะครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในการ แกไ้ขปัญหาเพื�อใหง้านสาํเร็จลุล่วงไดดี้ 4.15 0.78 มาก 

2. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา
มองเห็นปัญหาและมีการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ 4.09 0.76 มาก 

3. ผูบ้ริหารจูงใจใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา     
สืบคน้ขอ้มูลข่าวสารที�ทนัสมยัในการพฒันาผูเ้รียน 4.12 0.75 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา
สร้างความคิดและคน้หาวธีิการใหม่ ๆ ในการ 
ปฏิบติังาน  4.02 0.77 มาก 

5. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา
ช่วยกนัคิดแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 4.11 0.74 มาก 

6. ผูบ้ริหารแสดงให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เห็นวา่ปัญหาที�เกิดขึ-นเป็นเรื�องทา้ทาย 3.98 0.77 มาก 

 รวม 4.08 0.64 มาก 

  
 จากตาราง 7 แสดงว่า ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง      
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการกระตุน้      
ทางปัญญา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.08)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรกดงันี-   ผูบ้ริหารช่วยชี-แนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการแกไ้ขปัญหาเพื�อให้งานสําเร็จลุล่วงไดดี้ ( X = 4.15)  ผูบ้ริหารจูงใจให้ครูและบุคลากร      
ทางการศึกษา สืบคน้ขอ้มูลข่าวสารที�ทนัสมยัในการพฒันาผูเ้รียน ( X = 4.12)  ผูบ้ริหารสนบัสนุน
ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกนัคิดแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน ( X = 4.11)   
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ตาราง  8  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18  ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X3 ) 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารมอบหมายงานให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความรู้ความสามารถ 4.07 0.78 มาก 

2. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 4.00 0.76 มาก 

3. ผูบ้ริหารตอบสนองความตอ้งการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแตกต่างกนัตามความเหมาะสม          
ของแต่ละบุคคล 4.01 0.79 มาก 

4. ผูบ้ริหารยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 4.01 0.80 มาก 
5. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรั้บการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถเพิ�มขึ-น 4.19 0.74 มาก 
6. ผูบ้ริหารให้ความช่วยเหลือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื�อมีปัญหาในปฏิบติังาน 4.03 0.83 มาก 
 รวม 4.05 0.65 มาก 

 
 จากตาราง 8 แสดงว่า ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง       
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการคาํนึงถึง  
ความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.05)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้        
อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดับแรกดังนี-   ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครู        
และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถเพิ�มขึ-น ( X = 4.19)  ผูบ้ริหาร
มอบหมายงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความรู้ความสามารถ ( X = 4.07)  ผูบ้ริหาร     
ใหค้วามช่วยเหลือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื�อมีปัญหาในปฏิบติังาน ( X = 4.03)   
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ตาราง  9  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18  ดา้นการสร้างแรงจูงใจ ( X4 ) 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ดา้นการสร้างแรงจูงใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
n  = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารมีการใหก้าํลงัใจ โดยการยกยอ่ง ชมเชย        
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.06 0.84 มาก 

2. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให ้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดแ้สดงความสามารถ 4.08 0.79 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการสร้างเจตคติที�ดีต่อการทาํงาน 4.08 0.83 มาก 
4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนความคิดริเริ�มสร้างสรรคข์องครู

และบุคลากรทางการศึกษา 4.11 0.81 มาก 
5. ผูบ้ริหารใหก้าํลงัใจครูและบุคลากรทางการศึกษา    

เมื�อตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรค 4.07 0.84 มาก 
6. ผูบ้ริหารจดัหารางวลัที�เหมาะสมใหแ้ก่ผูที้�ทุ่มเทจิตใจ

ในการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 4.03 0.86 มาก 
 รวม 4.07 0.72 มาก 

 
 จากตาราง 9 แสดงว่า ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง       
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการสร้างแรงจูงใจ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.07)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรกดงันี-   ผูบ้ริหารสนบัสนุนความคิดริเริ�มสร้างสรรคข์องครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ( X = 4.11)  ผูบ้ริหารมีการสร้างเจตคติที�ดีต่อการทาํงาน ( X = 4.08)  ผูบ้ริหาร        
เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดแ้สดงความสามารถ ( X = 4.08)   
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ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัระดบัวฒันธรรมองค์การ    
ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดงัตาราง 10  - 20 
 

ตาราง  10  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
โดยรวมและรายดา้น  

 

ดา้น วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
ระดบัความคิดเห็น 

n = 336 
ระดบั 

X  S.D. 
1. ความมุ่งหมายของสถานศึกษา 4.05 0.63 มาก 
2. การมอบอาํนาจ 3.99 0.69 มาก 
3. การตดัสินใจ 3.95 0.67 มาก 
4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของสถานศึกษา 4.00 0.67 มาก 
5. ความไวว้างใจ 4.01 0.67 มาก 
6. ความมีคุณภาพ 4.02 0.66 มาก 
7. การยอมรับ 4.00 0.71 มาก 
8. ความเอื-ออาทร 4.03 0.72 มาก 
9. ความซื�อสัตยสุ์จริต 4.18 0.67 มาก 

10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.11 0.65 มาก 
 รวม 4.03 0.59 มาก 

  
 จากตาราง 10 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัระดบัวฒันธรรมองคก์ารของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานพื-นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                  
( X  = 4.03) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย    
3 ลาํดบัแรกดงันี-   ความซื�อสัตยสุ์จริต ( X = 4.18)  ความหลากหลายของบุคลากร ( X = 4.11)    
ความมุ่งหมายของสถานศึกษา ( X = 4.05) 

 



 
 

102

ตาราง  11  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18    
ดา้นความมุ่งหมายของสถานศึกษา ( Y1 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
 ดา้นความมุ่งหมายของสถานศึกษา 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให ้ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน     
ของสถานศึกษาไวอ้ยา่งชดัเชน 3.97 0.76 มาก 

2. ผูบ้ริหารจดัทาํแผนปฏิบติังาน/โครงการ มีความสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายของสถานศึกษา 4.06 0.75 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการแจง้ข่าวสาร ใหท้ราบถึงนโยบาย        
และเป้าหมายของสถานศึกษา 4.08 0.76 มาก 

4. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการศึกษา    
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งก่อนกาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 4.04 0.76 มาก 

5. การบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุผลสาํเร็จ          
ตามเป้าหมายที�กาํหนด 4.03 0.75 มาก 

6. ผูบ้ริหารตระหนกัและเห็นคุณค่าความสาํคญัของเป้าหมาย
สถานศึกษา 4.14 0.75 มาก 

 รวม 4.05 0.63 มาก 

  
 จากตาราง 11 แสดงว่า ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การของ      
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความมุ่งหมายของสถานศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.05)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก ดงันี-   ผูบ้ริหารตระหนกัและเห็นคุณค่าความสําคญัของเป้าหมาย
สถานศึกษา ( X = 4.14)  ผูบ้ริหารมีการแจง้ข่าวสารให้ทราบถึงนโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา 
( X = 4.08)  ผูบ้ริหารจดัทาํแผนปฏิบติังาน/โครงการ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศึกษา 
( X = 4.06)   
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ตาราง  12  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
ดา้นการมอบอาํนาจ ( Y2 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา  

ดา้นการมอบอาํนาจ 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารมีการกระจายอาํนาจหนา้ที�ลดหลั�น            
ไปตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา 4.03 0.82 มาก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีอาํนาจตดัสินใจ      
ในงานที�ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งอิสระ 3.88 0.83 มาก 

3. ผูบ้ริหารมอบหนา้ที�ความรับผดิชอบตรงกบัความรู้
ความสามารถของครูและบุคลากรทางศึกษา 4.02 0.79 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีการกาํหนดหนา้ที�ขอบเขตของงาน          
ไวอ้ยา่งชดัเจน 4.04 0.81 มาก 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสิทธิเท่าเทียมกนั     
ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนิน
ของสถานศึกษาเพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการทาํงาน 4.01 0.77 มาก 

6. ผูบ้ริหารกระจายอาํนาจในสถานศึกษาทาํใหค้รู         
มีความร่วมมือกนัมากขึ-น 3.93 0.81 มาก 

 รวม 3.99 0.69 มาก 

  
 จากตาราง 12  แสดงว่า ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การของ     
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านการมอบอาํนาจ โดยรวม       
อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.99)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจาก     
มากไปหาน้อย 3 ลาํดับแรก ดงันี-   ผูบ้ริหารมีการกาํหนดหน้าที�ขอบเขตของงานไวอ้ย่างชัดเจน   
( X = 4.04)  ผูบ้ริหารมีการกระจายอาํนาจหน้าที�ลดหลั�นไปตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา         
( X = 4.03)  ผูบ้ริหารมอบหนา้ที�ความรับผิดชอบตรงกบัความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร
ทางศึกษา ( X = 4.02)   
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ตาราง  13  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
ดา้นการตดัสินใจ ( Y3 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา  

ดา้นการตดัสินใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์และสาํรวจขอ้มูลเพื�อเป็น
องคป์ระกอบในการตดัสินใจ 4.00 0.78 มาก 

2. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูไดร่้วมตดัสินใจ           
ตามความเหมาะสม   3.89 0.81 มาก 

3. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการกาํหนด
ทางเลือกต่าง ๆ เพื�อใชป้ระกอบกบัการตดัสินใจ 3.92 0.80 มาก 

4. ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยคาํนึงถึงความเป็นไปได ้     
ในทางปฏิบติัและโอกาสในการประสบผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมาย 4.01 0.75 มาก 

5. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้เ้ชี�ยวชาญนาํเสนอขอ้มูล 
เพื�อประกอบการตดัสินใจ 3.96 0.83 มาก 

6. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตดัสินใจ
ร่วมกนัในการจดัสรรทรัพยากรภายในสถานศึกษา 3.94 0.83 มาก 

 รวม 3.95 0.67 มาก 

  
จากตาราง 13 แสดงว่า ระดับความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การของ         

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านการตดัสินใจ โดยรวม           
อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.95)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจาก     
มากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก ดังนี-   ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยคาํนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบติั     
และโอกาสในการประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ( X = 4.01)  ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์และสํารวจ  
ขอ้มูลเพื�อเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจ ( X = 4.00)  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูเ้ชี�ยวชาญนาํเสนอ
ขอ้มูลเพื�อประกอบการตดัสินใจ ( X = 3.96) 
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ตาราง  14  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของสถานศึกษา ( Y4 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 

 ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของสถานศึกษา 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา               
มีความภาคภูมิใจที�ไดป้ฏิบติังานในสถานศึกษา 4.17 0.81 มาก 

2 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผกูพนั 
ต่อสถานศึกษาโดยไม่คิดโอนยา้ยหรือลาออก 3.85 0.89 มาก 

3 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา               
มีความยนิดีและเตม็ใจมาปฏิบติังานในวนัหยดุ           
หรือนอกเวลาปฏิบติังาน  3.93 0.84 มาก 

4 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม
ในการปฏิบติังานหรือกิจกรรมที�สาํคญั             
ต่อความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษา 4.05 0.76 มาก 

5 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกยอ่ง  
ชมเชยในความสาํเร็จของผูร่้วมงาน 4.02 0.82 มาก 

6 สถานศึกษาแห่งนี- เป็นองคก์ารที�ดีอยากร่วมงาน 3.99 0.79 มาก 
 รวม 4.00 0.67 มาก 

  
จากตาราง 14 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 

สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของสถานศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ย
จากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก ดงันี-   ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจ       
ที�ไดป้ฏิบติังานในสถานศึกษา ( X = 4.17)  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม       
ในการปฏิบติังานหรือกิจกรรมที�สาํคญัต่อความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษา ( X = 4.05)  ผูบ้ริหาร
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกยอ่งชมเชยในความสาํเร็จของผูร่้วมงาน ( X = 4.02) 

 



 
 

106

ตาราง  15  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
ดา้นความไวว้างใจ ( Y5 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา  

ดา้นความไวว้างใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารมอบหมายงานที�สาํคญัตามศกัยภาพ           
และความถนดัของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.95 0.76 มาก 

2. ผูบ้ริหารเชื�อมั�นวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย 4.01 0.75 มาก 

3. ผูบ้ริหารไดรั้บความไวว้างใจในความสามารถ         
จากครู และบุคลากรทางการศึกษาวา่จะปฏิบติังาน          
ไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย 4.08 0.79 มาก 

4. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ 3.97 0.84 มาก 

5. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบติังานตามความตอ้งการอยา่งเตม็ที� 4.00 0.84 มาก 

6. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการยอมรับ
ซึ�งกนัตามบทบาทภาระหนา้ที� 4.03 0.81 มาก 

 รวม 4.01 0.67 มาก 

  
 จากตาราง 15 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความไวว้างใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( X = 4.01)  เมื�อพิจารณารายข้อพบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย             
3 ลาํดบัแรก ดงันี-   ผูบ้ริหารไดรั้บความไวว้างใจในความสามารถจาก ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วา่จะปฏิบติังานไดส้ําเร็จตามเป้าหมาย ( X = 4.08)  ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา             
มีการยอมรับซึ� งกนัตามบทบาทภาระหน้าที� ( X = 4.03)  ผูบ้ริหารเชื�อมั�นว่าครู และบุคลากร          
ทางการศึกษา สามารถปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย ( X = 4.01) 
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ตาราง  16  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
ดา้นความมีคุณภาพ ( Y6 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา  

ดา้นความมีคุณภาพ 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการ
กาํหนดเกณฑม์าตรฐานปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 4.01 0.78 มาก 

2. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พฒันา
ศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเนื�อง 4.01 0.74 มาก 

3. สถานศึกษามีการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบติังาน
ใหสู้งขึ-น 4.07 0.76 มาก 

4. สถานศึกษาแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัหน่วยงานอื�น    
เพื�อพฒันาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 4.00 0.79 มาก 

5. ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการทาํงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนด 4.04 0.82 มาก 

6. ผูบ้ริหารจดัหาสิ�งอาํนวยความสะดวกและ
บรรยากาศที�ดีใหก้บัครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และผูรั้บบริหารเพื�อเพิ�มพนูประสิทธิภาพ            
ในการทาํงาน 3.98 0.84 มาก 

 รวม 4.02 0.66 มาก 

  
 จากตาราง 16 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความมีคุณภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 4.02)  เมื�อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย             
3 ลาํดับแรก ดังนี-   สถานศึกษามีการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบติังานให้สูงขึ- น ( X = 4.07)              
ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการทาํงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนด   
( X = 4.04) และผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเนื�อง     
( X = 4.01)  
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ตาราง  17  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
ดา้นการยอมรับ ( Y7 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 

 ดา้นการยอมรับ 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของครู และบุคลากร  
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 3.95 0.89 มาก 

2. ผูบ้ริหารยอมรับในความรู้ความสามารถของครู   
และบุคลากรทางการศึกษา 3.99 0.82 มาก 

3. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายอมรับ
ความคิดเห็นซึ�งกนัและกนั 3.98 0.83 มาก 

4. ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และนกัเรียนที�สร้างชื�อเสียงใหก้บัสถานศึกษา 4.10 0.80 มาก 

5. ผูบ้ริหารยอมรับในความผดิพลาดจากการปฏิบติังาน
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหโ้อกาส        
ในการปรับปรุงแกไ้ข 3.96 0.83 มาก 

6. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยกยอ่งให้
เกียรติซึ� งกนัและกนั 4.03 0.86 มาก 

 รวม 4.00 .71 มาก 

  
 จากตาราง 17 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานพื-นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ด้านการยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก         
( X =  4.00)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย           
3 ลาํดบัแรก ดงันี-   ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยครู และบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนที�สร้างชื�อเสียง
ใหก้บัสถานศึกษา ( X = 4.10)  ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยกยอ่งให้เกียรติซึ� งกนัและกนั 
( X = 4.03) ผูบ้ริหารยอมรับในความรู้ความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษา ( X = 3.99) 
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ตาราง  18  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
ดา้นความเอื-ออาทร ( Y8 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 

 ดา้นความเอื-ออาทร 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยูเ่พื�อสร้างขวญั
และกาํลงัใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
ภายในสถานศึกษา 4.00 0.89 มาก 

2. ผูบ้ริหารสนบัสนุนช่วยเหลือในการทาํงานของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นอยา่งดี 4.04 0.83 มาก 

3. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการ
สนบัสนุนช่วยเหลือจากเพื�อนร่วมงานเมื�อประสบ
ปัญหาในการทาํงานเสมอ 4.04 0.83 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้     
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 4.07 0.79 มาก 

5. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เตม็ใจ      
เสียสละเวลาส่วนตวัเพื�อความสาํเร็จของงาน 4.05 0.82 มาก 

6. สถานศึกษามีการจดัสวสัดิการต่าง ๆ สาํหรับครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ดว้ยความเสมอภาค 3.96 0.85 มาก 

 รวม 4.03 0.72 มาก 

  
 จากตาราง 18 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความเอื-ออาทร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( X = 4.03)  เมื�อพิจารณารายข้อพบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย             
3 ลาํดบัแรก ดงันี-   ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ( X = 4.07)  ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เต็มใจ เสียสละเวลาส่วนตวั  
เพื�อความสําเร็จของงาน ( X = 4.05)  และผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการสนบัสนุน
ช่วยเหลือจากเพื�อนร่วมงานเมื�อประสบปัญหาในการทาํงานเสมอ ( X = 4.04) 
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ตาราง  19  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต ( Y9 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา  

ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งที�ดีในดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต 4.15 0.78 มาก 
2. ผูบ้ริหารสนบัสนุนและส่งเสริมครู และบุคลากร        

ทางการศึกษา ที�มีความประพฤติดี ซื�อสัตย ์และมีคุณธรรม 4.15 0.75 มาก 
3. ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยครู และบุคลากรทางการศึกษา    

ที�ปฏิบติังานดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต 4.21 0.78 มาก 
4. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                      

ไม่เคยมีเรื�องร้องเรียนเกี�ยวกบัการทุจริต 4.26 0.77 มาก 
5. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให ้ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ตรวจสอบการทาํงานอยา่งเปิดเผย 4.10 0.85 มาก 
6. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนกัและ

เห็นคุณค่าความสาํคญัของการยดึมั�นในความซื�อสัตย์
สุจริต 4.18 0.78 มาก 

 รวม 4.18 0.67 มาก 

  
 จากตาราง 19 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.18)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย            
3 ลาํดบัแรก ดงันี-   ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่เคยมีเรื�องร้องเรียนเกี�ยวกบัการทุจริต  
( X = 4.26)  ผูบ้ริหารยกย่องชมเชยครู และบุคลากรทางการศึกษาที�ปฏิบติังานดว้ยความซื�อสัตย์
สุจริต ( X = 4.21)  ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนกัและเห็นคุณค่าความสําคญั  
ของการยดึมั�นในความซื�อสัตยสุ์จริต ( X = 4.18) 
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ตาราง  20  ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
ระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
ดา้นความหลากหลายของบุคลากร ( Y10 ) 

 

ขอ้ 
วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา  
ดา้นความหลากหลายของบุคลากร 

ระดบัความคิดเห็น 
n = 336 

ระดบั 
X  S.D. 

1. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                
ในสถานศึกษายอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ในดา้นความรู้ความสามารถและความถนดัแต่ละดา้น
ของกนัและกนั 4.07 0.77 มาก 

2. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบรื�นภายใตค้วามแตกต่าง    
ของบุคลากรในสถานศึกษา 4.11 0.71 มาก 

3. ผูบ้ริหาร ใหอิ้สระ แก่ครูในการจดัการเรียนการสอน
ที�หลากหลาย โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4.16 0.76 มาก 

4. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีอิสระ   
ในทางความคิด  4.10 0.77 มาก 

5. ผูบ้ริหารวเิคราะห์ศกัยภาพของครู และบุคลากร   
ทางการศึกษา เพื�อใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที�           
ความรับผดิชอบ 4.09 0.76 มาก 

6. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษา 
แสดงศกัยภาพของตนเองในการทาํงานอยา่งเตม็ที� 4.13 0.78 มาก 

 รวม 4.11 0.65 มาก 

  
จากตาราง 20 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 

สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความหลากหลายของบุคลากร โดยรวม   
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.11) เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจาก     
มากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก ดงันี-  ผูบ้ริหาร ใหอิ้สระ แก่ครูในการจดัการเรียนการสอนที�หลากหลาย 
โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั ( X = 4.16)  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษา แสดงศกัยภาพ
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ของตนเองในการทาํงานอยา่งเต็มที� ( X = 4.13) ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบรื�นภายใตค้วามแตกต่างของบุคลากรในสถานศึกษา ( X = 4.11) 

 

 ตอนที�  4  ผลผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 
ดงัตาราง 21 - 35  
 
ตาราง  21  เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง          
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัความคิดเห็น 
ประสบการณ์

มาก 
( n = 124) 

ประสบการณ์
นอ้ย 

(n  = 212) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 4.19 0.65 4.18 0.65 .23 .82 
2. การกระตุน้ทางปัญญา 4.06 0.67 4.09 0.62 .45 .65 
3. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.06 0.64 4.04 0.66 .29 .77 
4. การสร้างแรงจูงใจ 4.08 0.68 4.07 0.74 .12 .90 
 รวม 4.10 0.61 4.09 0.61 .06 .96 

      
 จากตาราง 21 แสดงวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  22  เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตาม    
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง             
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

SS df MS F p 

1.  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์      
ระหวา่งกลุ่ม 3.42 3 1.14 2.74 .04* 
ภายในกลุ่ม 138.34 332 0.42   

                       รวม 141.76 335    
2.  การกระตุน้ทางปัญญา      

ระหวา่งกลุ่ม 2.57 3 0.86 2.15 .09 
ภายในกลุ่ม 132.36 332 0.40   

                       รวม 134.94 335    
3.  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล      

ระหวา่งกลุ่ม 2.08 3 0.69 1.66 .18 
ภายในกลุ่ม 138.79 332 0.42   

                       รวม 140.87 335    
4.  การสร้างแรงจูงใจ      

ระหวา่งกลุ่ม 4.36 3 1.45 2.88 .04* 
ภายในกลุ่ม 167.75 332 0.50   

                       รวม 172.11 335    
ภาพรวม      

ระหวา่งกลุ่ม 2.79 3 0.93 2.57 .05* 
ภายในกลุ่ม 120.30 332 0.36   

                       รวม 123.09 335    

 
* p < .05 
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  จากตาราง 22 แสดงวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  เมื�อพิจารณา      
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงจูงใจแตกต่างกัน            
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนดา้นอื�น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 
ตาราง  23  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา           

ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.10 4.24 3.97 4.06 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.10 - 0.14 0.13 0.04 
ขนาดใหญ่ 4.24 - - 0.27* 0.18 
ขนาดกลาง 3.97 - - - 0.09 
ขนาดเล็ก 4.06 - - -  

 
* p < .05 

 
 จากตาราง 23 แสดงว่า ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา        
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม พบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลาง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 นอกนั-นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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ตาราง  24  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา            
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.22 4.30 4.03 4.10 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.22 - 0.08 0.19 0.12 
ขนาดใหญ่ 4.30 - - 0.27* 0.20 
ขนาดกลาง 4.03 - - - 0.07 
ขนาดเล็ก 4.10 - - -  

 
* p < .05 

 
 จากตาราง 24 แสดงว่า ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา         
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ พบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่
กบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  นอกนั-นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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ตาราง  25  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา            
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ดา้นการสร้างแรงจูงใจ 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.03 4.28 3.97 4.02 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.03 - 0.25 0.06 0.01 
ขนาดใหญ่ 4.28 - - 0.31* 0.26 
ขนาดกลาง 3.97 - - - 0.05 
ขนาดเล็ก 4.02 - - - - 

 
* p < .05     

 
 จากตาราง 25 แสดงว่า ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา         
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการสร้างแรงจูงใจพบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษา
ขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  นอกนั-นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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ตาราง  26  เปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา           
สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ขอ้ วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 

ระดบัความคิดเห็น 
ประสบการณ์

มาก 
(n = 124) 

ประสบการณ์
นอ้ย 

(n  = 212) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. ความมุ่งหมายของสถานศึกษา 4.11 0.63 4.02 0.63 1.38 .17 
2. การมอบอาํนาจ 4.03 0.67 3.96 0.70 .84 .40 
3. การตดัสินใจ 3.94 0.66 3.96 0.69 .22 .82 
4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�ง             

ของสถานศึกษา 4.06 0.67 3.97 0.67 1.23 .22 
5. ความไวว้างใจ 4.01 0.70 4.00 0.66 .15 .88 
6. ความมีคุณภาพ 4.00 0.68 4.03 0.65 .42 .68 
7. การยอมรับ 3.98 0.73 4.02 0.71 .49 .62 
8. ความเอื-ออาทร 4.03 0.72 4.03 0.72 .05 .96 
9. ความซื�อสัตยสุ์จริต 4.21 0.71 4.15 0.64 .72 .47 

10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.13 0.67 4.10 0.63 .71 .61 
 รวม 4.05 0.61 4.02 0.58 .41 .68 

       
 จากตาราง 26 แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  27  เปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา         
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

วฒันธรรมองคก์าร SS df MS F p 
1.  ความมุ่งหมายของสถานศึกษา      

ระหวา่งกลุ่ม 3.13 3 1.05 2.65 .05* 
ภายในกลุ่ม 131.04 332 0.40   

                       รวม 134.17 335    
2.  การมอบอาํนาจ      

ระหวา่งกลุ่ม 1.83 3 0.61 1.30 .27 
ภายในกลุ่ม 155.30 332 0.47   

                       รวม 157.13 335    
3.  การตดัสินใจ      

ระหวา่งกลุ่ม 5.05 3 1.68 3.81 .01** 
ภายในกลุ่ม 146.73 332 0.44   

                       รวม 151.78 335    
4.  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�ง            
ของสถานศึกษา 

     

ระหวา่งกลุ่ม 4.52 3 1.51 3.41 .01** 
ภายในกลุ่ม 146.53 332 0.44   

                       รวม 151.05 335    
5.  ความไวว้างใจ      

ระหวา่งกลุ่ม 5.09 3 1.70 3.83 .01** 
ภายในกลุ่ม 147.09 332 0.44   

                       รวม 152.18 335    
6.  ความมีคุณภาพ      

ระหวา่งกลุ่ม 4.24 3 1.41 3.29 .02* 
ภายในกลุ่ม 142.62 332 .43   

รวม 146.86 335    
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ตาราง  27  (ต่อ)   
 

วฒันธรรมองคก์าร SS df MS F p 
7.  การยอมรับ      

ระหวา่งกลุ่ม 4.99 3 1.66 3.33 .02* 
ภายในกลุ่ม 165.73 332 0.50   

                       รวม 170.72 335    
8.  ความเอื-ออาทร      

ระหวา่งกลุ่ม 5.05 3 1.68 3.30 .02* 
ภายในกลุ่ม 169.43 332 0.51   

                       รวม 174.48 335    
9.  ความซื�อสัตยสุ์จริต      

ระหวา่งกลุ่ม 2.44 3 0.81 1.84 .14 
ภายในกลุ่ม 146.95 332 0.44   

                       รวม 149.39 335    
10.  ความหลากหลายของบุคลากร      

ระหวา่งกลุ่ม 2.14 3 0.71 1.72 .16 
ภายในกลุ่ม 137.91 332 0.42   

รวม 140.05 335    
ภาพรวม      

ระหวา่งกลุ่ม 3.40 3 1.13 3.29 .02* 
ภายในกลุ่ม 114.31 332 0.34   

                       รวม 117.71 335    

 
**  p < .01 
*  p < .05 

 
 จากตาราง 27 แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความมุ่งหมาย  
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ของสถานศึกษา  ความมีคุณภาพ  การยอมรับ และความเอื-ออาทรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั     
ทางสถิติที�ระดับ .05  ส่วนด้านการตัดสินใจ  ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของสถานศึกษา           
และด้านความไวว้างใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01  นอกนั-นแตกต่างกัน    
อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 

ตาราง  28  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  วฒันธรรมองคก์าร ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา     
โดยรวม 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.06 4.16 3.88 3.97 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.06 - 0.10 0.18 0.09 
ขนาดใหญ่ 4.16 - - 0.28* 0.19 
ขนาดกลาง 3.88 - - - 0.09 
ขนาดเล็ก 3.97 - - - - 

 
* p < .05     

 
 จากตาราง 28 แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม 
พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05  นอกนั-นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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ตาราง  29  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  วฒันธรรมองคก์าร ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา     
ดา้นความมุ่งหมายของสถานศึกษา 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.07 4.17 3.90 4.10 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.07 - 0.10 0.17 0.03 
ขนาดใหญ่ 4.17 - - 0.27* 0.07 
ขนาดกลาง 3.90 - - - 0.20 
ขนาดเล็ก 4.10 - - - - 

 
* p < .05     

 
 จากตาราง 29 แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา            
ด้านความมุ่งหมายของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลาง         
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  นอกนั-นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 

ตาราง  30  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  วฒันธรรมองคก์าร ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา    
ดา้นการตดัสินใจ 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.00 4.10 3.78 3.76 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.00 - .10 .22 .24 
ขนาดใหญ่ 4.10 - - .32* .34 
ขนาดกลาง 3.78 - - - .02 
ขนาดเล็ก 3.76 - - - - 

 
* p < .05     
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 จากตาราง 30 แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา             
ดา้นการตดัสินใจพบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05  นอกนั-นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 

ตาราง  31  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  วฒันธรรมองคก์าร ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา        
ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของสถานศึกษา 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.07 4.10 3.84 3.77 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.07 - 0.03 0.23* 0.30 
ขนาดใหญ่ 4.10 - - 0.26 0.33 
ขนาดกลาง 3.84 - - - 0.07 
ขนาดเล็ก 3.77 - - - - 

 
* p < .05     

 
 จากตาราง 31 แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา           
ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษกบัสถานศึกษา
ขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  นอกนั-นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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ตาราง  32  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  วฒันธรรมองคก์าร ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา     
ดา้นความไวว้างใจ 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.07 4.12 3.82 3.86 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.07 - 0.05 0.25* 0.21 
ขนาดใหญ่ 4.12 - - 0.30* 0.26 
ขนาดกลาง 3.82 - - - 0.04 
ขนาดเล็ก 3.86 - - - - 

 
* p < .05     

 
 จากตาราง 32 แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา           
ดา้นความไวว้างใจ พบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดกลาง
กบัสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  นอกนั-นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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ตาราง  33  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  วฒันธรรมองคก์าร ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา     
ดา้นความมีคุณภาพ 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.05 4.16 3.86 3.87 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.05 - 0.11 0.19 0.18 
ขนาดใหญ่ 4.16 - - 0.30* 0.29 
ขนาดกลาง 3.86 - - - 0.01 
ขนาดเล็ก 3.87 - - - - 

 
* p < .05     

 
 จากตาราง 33 แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา           
ด้านความมีคุณภาพ พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่กับสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกัน            
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 นอกนั-นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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ตาราง  34  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  วฒันธรรมองคก์าร ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา      
ดา้นการยอมรับ 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.01 4.18 3.83 3.97 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.01 - 0.17 0.18 0.04 
ขนาดใหญ่ 4.18 - - 0.35* 0.21 
ขนาดกลาง 3.83 - - - 0.14 
ขนาดเล็ก 3.97 - - - - 

 
* p < .05    

  
 จากตาราง 34 แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา            
ดา้นการยอมรับ พบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 นอกนั-นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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ตาราง  35  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  วฒันธรรมองคก์าร ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา     
ดา้นความเอื-ออาทร 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

X  4.06 4.19 3.84 3.94 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.06 - 0.13 0.22 0.12 
ขนาดใหญ่ 4.19 - - 0.35* 0.25 
ขนาดกลาง 3.84 - - - 0.10 
ขนาดเล็ก 3.94 - - - - 

 
* p < .05   

   
 จากตาราง 35 แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา           
ด้านความเอื-ออาทร พบว่า  สถานศึกษาขนาดใหญ่กับสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกัน            
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 นอกนั-นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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ตอนที�  5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดงัตาราง 36 - 46 

 
ตาราง  36  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   

n  = 336 

ตวัแปร (Y1) (Y 2) (Y 3) (Y 4) (Y 5) (Y 6) (Y 7) (Y 8) (Y 9) (Y 10) (Y tot ) 
(X1)  0.76**  0.73**  0.69** 0.69** 0.74** 0.75** 0.74** 0.73** 0.74** 0.72** 0.83** 
(X2)  0.77**  0.72**  0.68** 0.65** 0.69** 0.74** 0.71** 0.71** 0.70** 0.70** 0.80** 
(X3)  0.78**  0.77**  0.74** 0.70** 0.75** 0.74** 0.73** 0.74** 0.70** 0.73** 0.84** 
(X4)  0.74**  0.74**  0.72** 0.69** 0.75** 0.70** 0.78** 0.75** 0.71** 0.70** 0.83** 
(X tot)  0.83**  0.81**  0.74** 0.74** 0.80** 0.80** 0.81** 0.80** 0.78** 0.78** 0.90** 

 
** p < .01    

 
 จากตาราง 36 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง  
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดบัสูง (r xy = 0.90)               
และมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เมื�อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.65 - 0.78  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

128

ตาราง  37  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความมุ่งหมายของสถานศึกษา (Y1) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง              
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นความมุ่งหมายของสถานศึกษา (Y1) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.76** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.77** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.78** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.74** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

 
** p < .01    

 
 จากตาราง 37 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความมุ่งหมายของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง
ทุกคู่ โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.74 - 0.78 และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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ตาราง  38  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการมอบอาํนาจ (Y 2) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง              
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นการมอบอาํนาจ (Y 2) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.73** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.72** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.77** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.74** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

  
** p < .01    

 
 จากตาราง 38 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านการมอบอาํนาจ อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงทุกคู่            
โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.72 - 0.77 และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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ตาราง  39  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการตดัสินใจ (Y 3) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง              
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นการตดัสินใจ (Y3) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.69** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.68** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.74** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.72** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

 
** p < .01    

 
 จากตาราง 39 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านการตดัสินใจอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุกคู่                  
โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.68 - 0.74 และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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ตาราง  40  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของสถานศึกษา (Y 4) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง              
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของสถานศึกษา (Y 4) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.69** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.65** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.70** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.69** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

 
** p < .01    

 
 จากตาราง 40 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของสถานศึกษา อยูใ่นระดบั 
ค่อนขา้งสูงทุกคู่ โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.65 - 0.70 และมีนยัสําคญัทางสถิติ      
ที�ระดบั .01  
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ตาราง  41  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความไวว้างใจ (Y 5) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง              
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นความไวว้างใจ (Y 5) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.74** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.69** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.75** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.75** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

 
** p < .01    

 
 จากตาราง 41 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านความไวว้างใจ อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงทุกคู่               
โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.69 - 0.75 และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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ตาราง  42  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความมีคุณภาพ (Y 6) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง              
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นความมีคุณภาพ (Y 6) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.75** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.74** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.74** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.70** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

 
** p < .01    

 
 จากตาราง 42 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านความมีคุณภาพอยู่ในระดบัค่อนข้างสูงทุกคู่              
โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.70 - 0.75 และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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ตาราง  43  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการยอมรับ (Y 7) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง             
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นการยอมรับ (Y 7) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.74** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.71** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.73** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.78** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

 
** p < .01    

 
 จากตาราง 43 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ด้านการยอมรับอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุกคู่                    
โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.71 - 0.78 และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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ตาราง  44  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความเอื-ออาทร (Y 8) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง           
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นความเอื-ออาทร (Y 8) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.73** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.71** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.74** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.75** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

  
** p < .01    

 
 จากตาราง 44 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านความเอื-ออาทร อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงทุกคู่              
โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.71 - 0.75 และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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ตาราง  45  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต (Y9) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง           
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต (Y 9) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.74** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.70** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.70** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.71** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

 
** p < .01    

 
 จากตาราง 45 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงทุกคู่        
โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.70 - 0.74  และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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ตาราง  46  ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความหลากหลายของบุคลากร (Y 10) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง          
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นความหลากหลายของบุคลากร (Y 10) 

สัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.72** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การกระตุน้ทางปัญญา (X2) 0.70** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X3) 0.73** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
การสร้างแรงจูงใจ (X4) 0.70** ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

 
** p < .01    

 
 จากตาราง 46  แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นความหลากหลายของบุคลากร อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง
ทุกคู่ โดยค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.70 - 0.73  และมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
 




