
บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�  
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ซึ� งผูว้จิยัขอเสนอในแต่ละประเด็นดงัต่อไปนี-  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผลการวจิยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั- งนี-   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี-  
 1. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูผูส้อน       
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์    
ในการทาํงานและขนาดของสถานศึกษา 
 2. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์   
ในการทาํงานและขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�   
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การกาํหนดประชากร  

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั- งนี-  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 50 สถานศึกษา รวมทั-งสิ-น 2,650 คน 
(สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18. ออนไลน์. 2556) 
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 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�  
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ปีการศึกษา 2556  ซึ� งคดัเลือกมาโดยวิธีทาํการสุ่มแบบแบ่งชั-นภูมิ
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)โดยใชข้นาดของสถานศึกษาในการสุ่ม  
 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่า เทียบหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง    
ของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 1 ; อา้งถึงใน ประยรู  อาษานาม. 2544 :167) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 336 คน  จากนั-นทาํการสุ่มอยา่งง่ายตามขนาดของสถานศึกษาไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ดงันี-  สถานศึกษาขนาดเล็ก จาํนวน 19 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 83 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
จาํนวน 75 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวน 159 คน  
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับงานวิจยัครั- งนี- เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี�ยวกับระดับภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษากับว ัฒนธรรมองค์การ              
ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงันี-  
 ตอนที�  1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบดว้ยประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที�  2  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน   
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ซึ� งมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั ตามแบบของเบสทแ์ละคาห์น (Best and Kahn. 1993 : 247) 

 ตอนที�  3  ระดบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 18  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบ
ของเบสทแ์ละคาห์น (Best and Kahn. 1993 : 247) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั-นตอน ดงันี-  
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 และผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

 2. ผู ว้ ิจ ยันําแบบสอบถามพร้อมสํา เนาหนงัสือขอความร่วมมือในการทําว ิจ ยั            
ส่งสถานศึกษา เพื�อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม  
 3. กําหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวม      
แบบสอบถามดว้ยตนเองโดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนในครั- งแรก จาํนวน 280 ฉบบั หรือเท่ากบั
ร้อยละ 83.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั-งหมด หลงัจากนั-น ผูว้ิจยัได้ทาํการแจกแบบสอบถาม     
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เพิ�มเติมในสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มเป้าหมายจนกระทั�งไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนทั-งหมด 336 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วจึงนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ขอ้มูลของแบบสอบถาม     
ทั-งหมด เพื�อทาํการวเิคราะห์ผลต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพ ของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง          
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยการหาค่าเฉลี�ย
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
 3. วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
 4. เปรียบเทียบภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงและวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา     
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน    
โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 5. เปรียบเทียบภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงและวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา    
สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จ ําแนกตามขนาดของสถานศึกษา           
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติผูว้จิยัจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ 
(Scheffe') 
 6. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองคก์ารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  โดยใช้
สถิติค่าสัมประสิทธิm สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหาร        
สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ปรากฏผลดงันี-  
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานพื-นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื�อพิจารณา          
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยตามลําดับดังนี-             
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  การกระตุ้นทางปัญญา  การสร้างแรงจูงใจ  และการคาํนึงถึง     
ความเป็นปัจเจกบุคคล  
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 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน            
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามประสบการณ์  
ในการทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต18  จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05  เมื�อพิจารณา       
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงจูงใจแตกต่างกัน   
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ส่วนดา้นอื�น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 4. ระดับความคิดเห็นของครูเกี� ยวกับระดับว ัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา         
สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อยตามลาํดบัดงันี-   ความซื�อสัตยสุ์จริต 
ความหลากหลายของบุคลากร  ความมุ่งหมายของสถานศึกษา  ความเอื-ออาทร  ความมีคุณภาพ  
ความไวว้างใจ  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของสถานศึกษา  การยอมรับ  การมอบอาํนาจ  การตดัสินใจ 
ตามลาํดบั 
 5. ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 6. ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความมุ่งหมาย  
ของสถานศึกษา  ความมีคุณภาพ  การยอมรับ  และความเอื-ออาทรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .05  ขณะที�การตดัสินใจดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของสถานศึกษา และดา้นความไวว้างใจ 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01  ส่วนด้านการมอบอาํนาจ  ด้านความซื�อสัตย ์    

และดา้นความหลากหลายของบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 7. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี� ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา              
และวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�   

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r xy = 0.90) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดับ .01  เมื�อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่า
สัมประสิทธิm สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.65 - 0.78 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�   
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลในประเด็นที�สาํคญัดงันี-  
 1. จากการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
พื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั-งนี- เนื�องจาก      
โลกปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับปรุงเปลี�ยนแปลงให้เขา้กบัเหตุการณ์
ที�เกิดขึ-น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  เป็นผูมี้บุคลิก    
ที�น่านับถือ น่าเคารพ ยกย่องเลื�อมใส ศรัทธา แก่ครูผูส้อน ผูน้าํสามารถนําพาสถานศึกษาไปสู่   
ความสาํเร็จได ้โดยมีการกาํหนดวสิัยทศัน์ในการทาํงานที�ชดัเจน เพื�อเป้าหมายของโรงเรียนสามารถ
แกไ้ขปัญหาขององค์การหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปดว้ยดี อีกทั-งช่วยชี- แนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มองเห็นปัญหาและมีการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสร้างสรรค์ความคิดและคน้หาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบติังานและสนบัสนุน   
ให้ครูผูส้อนไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้ความสามารถเพิ�มขึ-นรวมทั-งเปิดโอกาสให้ครูผูส้อน
แสดงความสามารถอย่างเต็มที�  มีการยกย่อง ชมเชย ครูผูส้อนที�ทาํงานความสําเร็จตามที�ได้รับ   
มอบหมาย ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุชา  สระสม (2552 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื�อง ภาวะผูน้าํ   
การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา     
สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัดรุณี  ขนัขวา (2551 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเรื� อง ภาวะผูน้ํา       
การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอหนองเรือ สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอหนองเรือ 
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ� งหากพิจารณา
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ทางปัญญา
ตามลาํดบั 
 2. จากการวิจยัพบวา่ระดบัความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั-งนี- เนื�องจากวฒันธรรม
สถานศึกษา บ่งบอกถึงแนวปฏิบติัของสมาชิกในองค์การซึ� งมีรากฐานมาจาก ประเพณี ความเชื�อ 
และค่านิยม มีลกัษณะเฉพาะที�แต่ละองค์กรให้ความสําคญัและยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ� งของระบบ
การบริหารงานในสถานศึกษาทาํให้ครูผูส้อนรู้สึกภาคภูมิใจที�ไดป้ฏิบติังานในสถานศึกษา โดยที�     
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ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติังานหรือกิจกรรมที�มีความสําคญั
ต่อความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษามีการยกย่องให้เกียรติซึ� งกันและกันมีความประพฤติดี        
ซื�อสัตย ์และมีคุณธรรม และสามารถปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายสิ�งเหล่านนี-ลว้นเป็น 
วฒันธรรมองค์การที�พึงประสงค์ในสถานศึกษา ซึ� งสอดคลอ้งงานวิจยัของชูชาติ  งามจิตร (2549 : 
บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาในอาํเภอสอยดาว สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษาจนัทบรี เขต 2 พบว่า วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาในอาํเภอสอยดาว  
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกบั 
สุชาติ  พาอยูสุ่ข (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษาวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาในสังกดัสํางานเขตพื-นที�การศึกษา ชลบุรี เขต 1  ผลการวิจยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์าร
เชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวม             
อยูใ่นระดบัมากทุกมิติ   
 3. เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน    
พบวา่ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั-งไว ้ ทั-งนี- เนื�องมาจาก   
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสมยัใหม่มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ 
มีความเชื�อมั�นในตนเองสูง ปฏิบติังานโดยยึดเป้าหมายโรงเรียนเป็นหลกั  มีวิสัยทศัน์ในการทาํงาน
ที�ชดัเจน เป็นบุคคลที�น่าเคารพยกย่อง เลื�อมใส ศรัทธา สนับสนุนครูพฒันาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื�อง มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของครูแต่ละบุคคล  สร้างขวญัและกาํลงัใจ  
ในการทาํงานโดยการยกยอ่งชมเชยและเปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความสามารถอยา่งเต็มที� ส่งผลให้
ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความเห็นต่อคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนิต  ทองอาจ (2553 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
ของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามุกดาหาร 
พบวา่ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูที�มีต่อภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามุกดาหาร จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน     
ทั-งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัขวญัหทยั  ทองธิราช (2551 : บทคดัย่อ)          
ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัสภาพความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้โรงเรียนประถมศึกษาสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาหนองบวัลาํภู พบว่า ครูผูส้อน     
ที�มีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นของภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั 
 4. เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา             
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พบวา่  โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที�ตั-งไว ้
ทั- งนี- อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารที�ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที�มีขนาดแตกต่างกันใช้ภาวะผูน้ํา       
การเปลี�ยนแปลงแตกต่างกนัไปตามบริบทและสภาพแวดลอ้มของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ย่อมสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กโดยผู ้บริหารจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาเป้าหมาย กระตุ้นคณะครูร่วมกับคณะครูให้รู้จกัคิดแก้ไขปัญหาเพื�อบรรลุ
เป้าหมาย ของสถานศึกษา การปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความคาดหวงัในผลการ
ปฏิบติังานที�สูง ดงันั-นผูบ้ริหารจึงตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อความรับผดิชอบหนา้ที�ของคณะครู ส่งเสริม
การปฏิบติังานในลกัษณะทีมงาน เพื�อมุ่งสู่วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจารุ
วรรณ  โตบวั (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
อาํเภอพล  สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า  ขา้ราชการครูสายผูส้อนที�
ปฏิบติังานในโรงเรียนที�มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี�ยวกับภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอพล สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกนั           
อยา่งมีนยัสําคญัของสถิติที�ระดบั .05  เช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของศุภกิจ  สานุสัตย ์(2546 : บทคดัยอ่) 
ซึ� งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกับความพึงพอใจ          
ในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา     
จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ขา้ราชการครูที�สอนในโรงเรียนขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงของโรงเรียนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  และสอดคลอ้งกบั 
สุรชิน  วิเศษลา (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร   
โรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 4  พบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากร    
ทางการศึกษาที�ปฏิบัติงานในโรงเรียนที�มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี�ยวกับภาวะผูน้ํา         
การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี� ยวกับว ัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา         
สังกดัสาํนกังานพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติซึ� งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั-งนี- อาจเป็นเพราะวา่ ครูผูส้อนที�ทาํงาน 
อยู่ในสถานศึกษาเดียวกนัต่างยึดถือค่านิยม ความเชื�อ แบบแผนพฤติกรรมและปทสัถานที�ได้รับ   
การถ่ายทอดสืบต่อกนัมาในสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของครูผูส้อนภายใต้
บรรยากาศการทาํงานที�เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื�อบรรลุเป้าหมายร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพถึงแมว้า่แต่ละบุคคลจะมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัก็ตาม  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวรรักษ ์ ทรัพยไ์พบูลย ์(2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารครูโรงเรียนเอกชน 
อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า 1) วฒันธรรมองค์การโรงเรียนเรียนเอกชน 
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เขตอาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง วฒันธรรมองคก์ารโรงเรียนเรียนเอกชน เขตอาํเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
รวมทั-งงานวิจยัของวิไลวรรณ  มีแหยม (2551 : บทคดัย่อ)  ซึ� งได้ศึกษาวฒันธรรมโรงเรียน 
กรณีศึกษาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจยั
พบวา่ ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนที�มีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมโรงเรียน      
กรณีศึกษาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สํานักงานงานเขตพื-นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 4             
ไม่แตกต่างกนั 
 6. เปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนในสถานศึกษา       
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทั-งนี-อาจเป็นเพราะวา่
ครูผูส้อนที�ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ เขา้ใจถึงลกัษณะการทาํงาน
และตดัสินใจเลือกแนวทางที�ถูกตอ้งในการแกปั้ญหารวมทั-งมีการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ
มากกว่า ผูที้�ปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ในขณะเดียวกนัสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษมีลักษณะของการปฏิบัติงานที�ให้ความสําคัญกับบุคลากร          
และงานไปพร้อม ๆ กับให้บุคลากรมีความคิดที�อิสระในการทาํงานอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริม        
การมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีมและบริหารงานอยา่งทั�วถึงมีการวางแผนการกาํหนดเป้าหมาย
และความสําเร็จโดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทาํงานมีความสุขกับ         
การทาํงานมีผลประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ ซึ� งเป็นแรงกระตุน้สําคญัให้ไดผ้ลงาน   
ที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภทัรา  เชื-อเฉลิม (2546 : บทคดัยอ่) 
ที�ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน อาํเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองค์การของโรงเรียน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน ภาพรวมแตกต่างกัน  
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูชาติ งามจิตร (2549 : บทคดัยอ่) 
ซึ� งไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนในอาํเภอสอยดาว สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนในอาํเภอสอยดาว สังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  รวมทั-งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศรีรัตน์  บวัใหญ่ (2553 :บทคดัยอ่)     
ที�ไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั-นพื-นฐานตามทรรศนะของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พบวา่วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา
ขั-นพื-นฐาน ตามขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
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 7. จากผลการวจิยัพบวา่  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาและวฒันธรรม
องค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18 โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r xy = .90) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  เมื�อพิจารณา
แต่ละดา้นพบวา่มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิm สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 
0.65 - 0.78  ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน  ทั-งนี- เนื�องจากวฒันธรรมเป็นการผสมผสานกนั ระหว่าง
เจตคติ ค่านิยม ความเชื�อ ปทสัถานของบุคคล กลุ่มบุคคล จนทาํให้ครูผูส้อนหรือบุคลากรเกิดการ
ยอมรับในพฤติกรรมของผูบ้ริหาร และช่วยให้สมาชิกในองค์การยกระดับขีดความสามารถ         
ของตนอย่างต่อเนื�อง  ทั-งในระดับบุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การเพื�อนําไปสู่จุดมุ่งหมาย       
ที�ตอ้งการอย่างแทจ้ริง มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ซึ� งกนัให้เท่าทนั    
ต่อสถานการณ์ความเปลี�ยนแปลง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของขวญัฤทยั ทองธิราช (2551 : บทคดัยอ่) 
ซึ� งพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัสภาพความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาหนองบวัลาํภู ตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกในระดบัมาก อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01   
เช่นเดียวกับการศึกษาของเรียมใจ คูณสมบติั (2554 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเรื� อง ภาวะผูน้ํา       
การเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารที�ส่งผลต่อวฒันธรรมองค์การที�พึงประสงค์ของสถานศึกษา        
อาํเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  พบว่า       
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัวฒันธรรมองค์การที�พึงประสงค์
ของสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ที�ระดบั .01 โดยภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์ารที�พึงประสงค ์        
ของสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ได้แก่  ด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านสร้าง       
แรงบนัดาลใจ  และดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา  โดยสามารถทาํนายการเป็นวฒันธรรมองคก์าร    
ที�พึงประสงคข์องสถานศึกษาไดร้้อยละ 79.00 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และวฒันธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื-นที�   
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี-  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. จากการวจิยัพบวา่ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก
ซึ� งเป็นผลมาจากการที�ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้กาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษาที�ชัดเจน มีการวาง
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แผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดีจนเป็นที�ยอมรับแก่ผูร่้วมงาน คอยให้
ความช่วยเหลือและคาํปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  แต่ทว่า   
ครูและบุคลากรทางการศึกษายงัขาดความเป็นอิสระในการทาํงานและโอกาสในการแสดงความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ รวมทั-งแรงจูงใจในการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จ ดว้ยเหตุนี-ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรกระตุน้ให้บุคลากรทุ่มเทการทาํงานอย่างเต็มที�  มีการจดัหาสวสัดิการที�เหมาะสม สนบัสนุน   
ให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามความสนใจของแต่ละบุคคล  รวมทั- งเปิดโอกาสให้ครู             
และบุคลากรทางการศึกษาไดแ้สดงออกซึ�งความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ที� 
 2. ในมิติของวฒันธรรมองค์การที�จะนาํพาสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จนั-นจาํเป็นตอ้ง
อาศยัหลกัแนวคิดทางดา้นการบริหารสถานศึกษาควบคู่กบัหลกัคุณธรรมในการอยู่ร่วมกนัของครู
และบุคลากรในสถานศึกษา ดงันั-นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งสร้างความน่าเชื�อถือ ความศรัทธา  
ค่านิยม ความผกูพนัของผูร่้วมงานให้เกิดขึ-นในองคก์ร ตลอดจนการกระจายอาํนาจและความรับผิดชอบ
ใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 3. จากการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัวฒันธรรม
องคก์ารโดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก  และหากพิจารณาความสัมพนัธ์เป็นรายคู่ ปรากฏวา่
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  อย่างไรก็ตามเป็นที�น่าสังเกตว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง       
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของสถานศึกษา มีค่าสหสัมพนัธ์นอ้ยที�สุด
เมื�อเทียบกับความสัมพนัธ์คู่อื�น ๆ  ดังนั-นผูบ้ริหารจึงควรสนับสนุนให้คณะครูร่วมกันกาํหนด      
เป้าหมายของสถานศึกษา  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เน้นให้ความสําคญั
ต่อระเบียบแบบแผน พฤติกรรม และค่านิยมในการทาํงาน  ส่งเสริมให้ครูช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั  
สร้างขวญัและกําลังใจให้กับครูที�มีผลงานหรือคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ ในการพฒันาผูเ้รียน           
ซึ� งจะช่วยใหค้รูเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อสถานศึกษาและมีความเป็นนํ-าหนึ�งใจเดียวกนั 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั0งต่อไป 

 1. ควรศึกษารูปแบบของวฒันธรรมองค์การที�เป็นเลิศของสถานศึกษาแต่ละประเภท
สังกดัสาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  เพื�อนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงาน
ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 
 2. ควรศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร ในสังกดัสํานกังาน
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
 3. ควรศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา ในสังกดัสํานักงาน   
เขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
 




