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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครสมุทรสาคร 2) ระดับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รองผู้อ านวยการ และครูในสถานศึกษา จ านวน 192 คน ที่ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า โดยภาพรวมมีคว ามสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, วัฒนธรรมองค์กร 
 

Abstract 
This research aims at studying: This research aimed to investigate 1) the level of 

transformational leadership of school administrators under Samutsakhon Municipality 2) the level of 
organizational culture of schools under Samutsakhon Municipality 3) the relationship between 
transformational leadership of school administrators and organizational cultures of schools under 
Samutsakhon Municipality. The research sample were 192 persons including school administrators 
and teacher of schools under Samutsakhon Municipality which selected through a stratified random 
sampling  technique the research instruments was a questionnaires the data were analyzed by 
percentage mean, standard deviation , Pearson product moment correlation coefficient. The research 
revealed that: 1) transformational leadership of school Administrators under Samutsakhon 
Municipality was at the high level as a whole and in each Aspect 2) organizational culture of schools 
under Samutsakhon Municipality was at the high level as a whole and in each aspect and 3) the 
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relationship between transformational leadership of school administrators and organizational cultures 
of schools under Samutsakhon Municipality were correlation as statistically significant at .01. 
Keywords: transformational leadership, organizational cultures. 
 
 
1. บทน า 
 ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษา ในฐ านะผู้ น า แห่ งก า ร
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาจะต้องแสดงออก ซึ่งภาวะให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ คน เวลา สถานที่ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมในบริบทดังกล่าว ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการจัด
การศึกษาและการบริหารงานในสถานศึกษา ตามที่
อรรณพ พงษ์วาท [1] กล่าวไว้ว่ า  คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับภาวะผู้น า
ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีความ
จ า เป็นต้องสร้ างความสมดุลระหว่า งภารกิจของ
สถานศึกษากับบุคคลผู้ท างานท าอย่างไรจึงจะให้งานมี
ประสิทธิภาพ และครูมีความสุขในการท างาน คือได้ทั้ง
งานและทั้งใจของผู้ท างาน เพราะผู้บริหารสถานศึกษา
เปรียบเสมือนผู้ควบคุมกลไกขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ไปทุก
ส่วน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับจึงมีความส าคัญ
ไม่แพ้กัน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีลักษณะต่างๆ ที่บ่งบอกถึง
ค ว า ม เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ทั้ ง ด้ า น บุ ค ลิ ก ภ า พ  ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีบารมี มีอ านาจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้
อาวุโส แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ภาวะผู้น าที่จะต้องน าพา
สถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปสู่การพัฒนา 
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ 
 ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
จากแนวคิดของ SEDL (Southwest Education 
Development Laboratory) [2] โดยเฉพาะการมี
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน การมีความเช่ือว่าองค์กรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเน้นคุณค่า
ของทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารและเป็นนักฟังที่ดี การ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และการใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง [3] 
ท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สู งสุดตามเป้าหมายของการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็น
องค์กรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมองค์กรในการมีบทบาท

ต่อการศึกษาของประชาชนในชุมชน มีเป้าประสงค์ การ
ประสานงาน มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ท าให้เกิดเป็นวิถีการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นแบบแผน ค่านิยม ความเช่ือ 
มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมี
เสถียรภาพอยู่รอด และมีการเจริญเติบโตต่อไป ก่อเกิดให้
เป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการบริหารสถานศึกษาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
สถานศึ กษา  มี ก า ร เ ปลี่ ย นแปล งกฎหมาย  ก า ร
เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการศึกษา ล้วนมีผลท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างบุคคล ระหว่างการปฏิบัติงาน มีผล
ต่อการด าเนินงานขององค์กรที่ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร อาจเกิดวัฒนธรรมองค์กรในด้านลบ (ปัญหา) 
หรื อก าร เกิ ด เ ป็ น วัฒนธรรมองค์ ก ร ในด้ า นบวก 
(ประสิทธิ ผล )  ในการบริ หาร งานองค์ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล วัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผล คือ 1) วัฒนธรรมองค์กร
แบบสร้างสรรค์ 2) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิงรับ 
3) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิงรุก ของ คุ๊ก และ
ลาฟเฟอร์ที (Cook & Lafferty) [4] ดังนั้น ผู้บริหารควร
ค านึงถึงความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร มีความเข้าใจ
ด้านวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร นั้นพบว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวตั้ง
มากกว่าแนวราบ ยึดถือระเบียบปฏิบัติที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ งเท่านั้น 
บุคลากรในสถานศึกษา ส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น
ในเรื่องของการปฏิรูปวิธีการท างาน ขาดความคิด
สร้างสรรค์ในการน ารูปแบบใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ทั้งใน
เรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย และท าอย่างไม่เต็มใจและต่อต้านผู้ที่จะ
มาปรับเปลี่ยนภายในองค์กร คือตรงกับลักษณะของคน
ไทยที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิงรับและเป็น
วัฒนธรรมแบบแข็งยากที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้
นับว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อกระบวนการบริหารและการ
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ปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาตามนโน
บายของเทศบาลนครสมุทรสาครเป็นอย่างมาก 
 ความส าคัญและปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
เพื่อน าผลของการศึกษาการวิจัยเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป อันจะก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา
ให้เจริญก้าวหน้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  
2.2  เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1  เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าข้อค้นพบท่ี
ได้จากการวิจัยมาปรับปรุงภาวะผู้น าและวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
3.2  น าผลที่ได้จากการวิจัยไปพิจารณาวางแผนก าหนด
นโยบาย หรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานวัฒนธรรมองค์กรของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร หรือใน
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
3.3  น าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางขยายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
และองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
4.1  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อยู่ใน
ระดับมาก 
4.2  วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก 
4.3  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กัน 
 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 
5.1  ด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาตามแนวคิดทฤษฎีผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
SEDL (Southwest Education Development 
Laboratory)  [2]  ซึ่ ง ปร ะกอบด้ วย  ลั กษณะและ
พฤติกรรมของผู้น า 6 ด้าน ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) 
การมีความเช่ือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญหรือ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3) การเน้นคุณค่าของทรัพยากร
มนุษย์  4 )  การสื่ อสารและเป็นนักฟั งที่ ดี  5 )  การ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และ 6) การใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวคิดของคุ๊ก และลาฟเฟอร์
ที (Cook & Lafferty) [4] ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรม
องค์กรแบบสร้างสรรค์ 2) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-
เชิงรับ และ 3) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิงรุก   
5.2  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 12  
คน และข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 362 คน 
รวมจ านวน 374 คน จากสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร จ านวน 6 โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 6 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โรงเรียนละ1 คน 
และครู สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
จ านวน 192 คน 
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6.  วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ รองผู้อ านวยการ จ านวน 12 คน และ 
ครู  จ านวน 362 คน รวม จ านวน 374 คน จาก
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จ านวน 6 
โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ รองผู้อ านวยการ จ านวน 6 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โรงเรียนละ 1 คน และครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาครโดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ 
เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgahn) [5] จ านวน 
192 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 0.53 ของประชากรเป้าหมาย 
จากทั้ง 6 สถานศึกษา และน าไปสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิชนิด
ที่เป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random 
Sampling) 
6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือในวิจัยครั้ งนี้  คือแบบสอบถาม ซึ่ งมี
ลักษณะค าถามปลายปิด (Close-ended) ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามแนวทางของวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดย
จัดเรียงเนื้อหาข้อค าถาม ตามแนวคิดและทฤษฎีลักษณะ
ของผู้บริหารที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ การ
พัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ SEDL 
(Southwest Education Development Laboratory) 
ซึ่งประกอบ ด้วยพฤติกรรมของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 6 
ด้าน ได้แก่ 1)  การมีวิสัยทัศน์  2)การมีความเช่ือว่า
องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญหรือองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 3)การเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์  4)การ
สื่อสารและเป็นนักฟังที่ดี 5)  การปฏิบัติงานและปรับปรุง
ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 6)การใช้หลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 ตอนที่ 3  ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
ซึ่งยึดตามแนวความคิดของ คุ๊ก และ ลาฟเฟอร์ที (Cook 
& Lafferty) [4]  เป็นลักษณะการด าเนินชีวิต (Life 
Style Inventory) ของบุคลากร มีความเช่ือ ค่านิยม 
และแนวทางการประพฤติปฏิบัติงานตามบรรทัดฐานของ
องค์การนั้น ๆ เพื่อหาวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร 
คือ 1) วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ 2) วัฒนธรรม
องค์กรแบบป้องกัน-เชิงรับ 3) วัฒนธรรมองค์กรแบบ
ป้องกัน-เชิงรุก  
6.2.2  การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ที่เป็น
แบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ก าหนด โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  ต ารา 
บทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้าง
เป็นแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและ
ตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย  มีผู้ เ ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง 
(Content Valiality) ของเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้(Try out) ซึ่งผล
การตรวจสอบสรุปประเด็นโดยการหาค่า IOC พบว่าทุก
ข้อค าถามมีค่าตั้งแต่ 0.6-1.0และน าแบบสอบถามที่ได้
จากการทดลองใช้ มาวิ เคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) [6] ผลการทดสอบเครื่องมือ พบว่า
แบบสอบถามตอนที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเช่ือมั่น 0.97 และตอนที่ 
3 การมีวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา มีค่าเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.96 ค่าความเช่ือมั่นทั้งหมด เท่ากับ 0.965 มี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
6.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
6.3.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ 
และใช้การวิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
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6.3.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ 
จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบระดับของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร อยู่ในระดับใด แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่
ได้มาแปลความหมายรายข้อรายด้านและความหมายใน
ภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของช่วงระดับ
คะแนน (Class Interval) 5 ระดับ [7] 
6.3.3 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีวัฒนธรรมองค์กร
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ
จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบระดับเกี่ยวกับการมี
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาครว่าอยู่ในระดับใด น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มา
แปลความหมายรายข้อรายด้านและความหมายใน
ภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของช่วงระดับ
คะแนน (Class Interval) 5 ระดับ [7]  
6.3.4 การวิเคราะห์หาระดับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) และน าเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง [8] 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
7.1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 192 คน พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงอายุ 41-45 ปี มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
ต าแหน่งหน้าที่เป็น ครู คศ.2 และ มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 16-20 ปี  
7.2  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ ในระดับมาก( =4.39, =0.59) เมื่อพิจารณา

จ าแนกตามรายด้านพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากการปฏิบัติดังนี้  การมีวิสัยทัศน์
(X1)( =4.50, =0.65) การสื่อสารและเป็นนักฟังที่ดี
( X4) ( =4.44, =0.53)  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง(X5)( =4.37, =0.64) 
ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
(X6)( =4.35, =0.63) การมีความเช่ือว่าองค์กรเป็น
แหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ ส าคัญหรื อองค์ กรแห่ งการ เรี ยนรู้ 
(X2) ( =4.35, =0.59)  และการ เน้นคุณค่ าของ
ทรัพยากรมนุษย์(X3)( =4.34, =0.52) 
7.3 การเป็นวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.35, =0.67) เมื่อพิจารณาจ าแนก
ตามรายด้านพบว่าการเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับคือ 
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร แ บ บ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( Y1) 
( =4.37, =0.67) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-
เ ชิ งรั บ  (Y2)  ( =4.36, =0.66)  และวัฒนธรรม
องค์กรแบบป้องกัน-เชิงรุก (Y3) ( =4.32, =0.69) 
7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา (X

tot
)กับวัฒนธรรมองค์กรของ

สถานศึกษา (Y
tot

) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน 
อยู่ในระดับปานกลาง (r=0.54**) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ าถึงสูง (r=0.24-0.80**) คือ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
(X

tot
) กั บ วัฒนธร รมองค์ ก ร แบบสร้ า ง สร รค์ ( Y1) 

(r=0.80**) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา (X

tot
)กับวัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิง

รับ(Y3) (r=0.30**) และ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (X

tot
)กับวัฒนธรรมองค์กรแบบ

ป้องกัน-เชิงรุก(Y2) (r=0.24**) 
 
8. การอภิปรายผล 
8.1  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ภาพรวมรายข้อและราย
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผล
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ของการก าหนดนโยบายกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการไปยังสถานศึกษาโดยตรง อีกทั้งการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านหลักสูตรวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และการบริหารงานทั่วไป จึงได้มีการก าหนด
แนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง รองรับการกระจายอ านาจ เพื่อให้การ
บริ ห ารสถานศึ กษาบรรลุ ผลตาม เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยเฉพาะการบริหารจัดการในยุคที่
เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารยิ่งต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงหรือมีผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ผู้บริหารจึงมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
และด าเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้น าที่ดี ซึ่ง
ส อดค ล้ อ ง กั บ ผู้ น า ก า ร เ ป ลี่ ย น แป ล งของ  SEDL 
(Southwest Education Development Laboratory) 
เป็นกระบวนการที่ผู้มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้
สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และศักยภาพ
มากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์
ของทีมและองค์กร จูงใจให้ผู้เรียนและผู้ตามมองไกลเกิน
กว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์กร
หรือสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพรรณ  
คชวรรณ์ [9] ที่พบว่า คุณลักษณะ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับวิจัยของ นุชา  สระสม 
[10] เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่ งผลต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ า งสรรค์ของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
8.2  วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร ภาพรวมรายข้อและรายด้าน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ครู มีกฎระเบียบและหลักการใน

การปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ นิวสตอร์ม และเดวิส (Newstrom and 
Davis) [11]  กล่าวว่า องค์กรเป็นระบบซึ่งมีความหมาย
ร่วมกันภายในองค์กรหนึ่ง ที่จะก าหนดวิธีการที่พนักงาน
ปฏิบัติ หรือ หมายถึงระบบซึ่งก าหนดโดยสมาชิกของ
องค์กร ซึ่งจะท าให้องค์กรแต่ละองค์กรแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์
เกอร์ (Patterson, Perkey and Parker) [12] พบว่า 
ความส าคัญของการอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าของ
องค์กรขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ท างานร่วมกันในองค์กร และ
ยังสอดคล้องกับทัศนะของ ร็อบบิ้นส์ (Robbins) [13] 
กล่าวว่า ระบบความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกว่าองค์กร
ของเรามีลักษณะเด่นจากองค์กรอื่นอย่างไร ซึ่งระบบ
ความเข้าใจร่วมกันนี้จะปรากฏออกมาในรูปของค่านิยม
ต่างๆ ขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัย การศึกษา
วัฒนธรรม ของ คุ๊ก และ ลาฟเฟอร์ที (Cook and 
Lafferty)  [4]  ประกอบด้วยวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมแบบป้องกันเชิงรุก และวัฒนธรรมแบบป้องกัน
เชิงรับ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบสร้างสรรค์ อยู่
ในระดับมาก  
8.3  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน กับวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศกึษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ระดับ
ปานกลาง ทั้ งนี้  เป็น เพราะสถานศึกษาทุกแห่ งมี
วัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลง ตามวิสัยทัศน์ สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร มีการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้
ความส าคัญกับบุคลากร ความมั่ นคง และการให้
ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานเป็นที่น่าพึงพอใจและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแนวคิดของ ไชน์ (Schein) 
[14] ทีก่ล่าวว่า วัฒนธรรมแข็งสมาชิกในองค์กรจะยึดมั่น
ต่อหลักการค่านิยมหลักขององค์กรอย่างเคร่งครัด ด้วย
เหตุผลดังกล่าว แม้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารมีระดับสูง แต่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงให้ค่านิยม 
ความเช่ือ และวัฒนธรรมของคนในองค์กรเปลี่ยนแปลงไป 
จึงท าให้ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรสถานศึกษา
เป็นไปในมีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย วลัยพรรณ  คชวรรณ์ [9] ที่พบว่า 
คุณลั กษณะผู้ น า การ เปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริ ห า ร
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สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 การมีวิสัยทัศน์ การสื่อสารและเป็นนัก
ฟังที่ดี การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
การใช้หลักการบริหารความเสี่ยง การมีความเช่ือว่า
องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญหรือองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และการเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังพบว่าความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมและการบรรลุเป้าหมายยังเป็นเครื่องช้ีวัดที่
เช่ือถือได้ การวัดผลการปฏิบัติงาน การประสานทีมงาน 
การบรรลุเป้าหมายและการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดกับผลการตรวจความพร้อมและ
ความปลอดภัย และยังสอดคล้องกับวิจัยของ องอาจ  
วรรณวิสิทธิ ์[15] ทีศ่ึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบ
ผู้น ากับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
แบบผู้ น า กั บบร รย ากาศองค์ ก ร ขอ ง โ ร ง เ รี ย น มี
ความสัมพันธ์ทางบวก ทั้ งนี้ อ าจ เป็ น เพราะการ
เปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆภายในองค์กรและ
การพัฒนาองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้บริหารทุกคนใน
องค์กรต่างก็เผชิญกับสภาพการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่เสมอ ผู้บริหารจะเป็นผู้ศึกษา และทราบแนวทางที่จะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บริหารองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้องค์กรมีความ
มั่นคง และประสบความส าเร็จในระยะยาว จึงเป็นสาเหตุ
ให้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กัน 
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