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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 2) ระดับวัฒนธรรม
องค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรม
องค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาและ 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่
พึงประสงค์ของสถานศึกษาอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ระดับวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้านโดยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษาอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้แก่ 4 ปัจจัย 
คือ ด้านการค านึกถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (X1) ด้าน
สร้างแรงบันดาลใจ (X2) และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) โดยสามารถท านายการเป็นวัฒนธรรมองค์การที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษาได้ร้อยละ 79.00  
 
ค ำส ำคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

 



Abstract 
 The purposes of this research were to investigate, 1) the level of transformational 
leadership of school administrators, 2) the level of the desired corporate culture of schools, 3) 
the relationship between transformational leadership of school administrators and the desired 
corporate culture of school, and 4) the transformational leadership of school administrators 
affecting the desired corporate culture of school Amphoe Klonglung under the office of 
Pathumthani Primary Educational Service Area 1. The samples used in this study were 220 
teachers in Amphoe Klonglung under the office of Pathumthani Primary Educational Service Area 
1. The research instruments used for collecting data were questionnaires. Mean, standard 
deviation, Pearson correlation and stepwise multiple regression were used in the analysis of data. 
 The research had the following findings: 
1) There were high level of transformational leadership among school administrators, and level of 
desired corporate culture of school in both as a whole and in each aspect. 2) There was a 
positive correlation at significant level .01 between transformational leadership of school 
administrators and the desired corporate culture of school, and 3) there were four factors 
affecting the desired corporate culture of school in Amphoe Klonglung under the office of 
Pathumthani Primary Educational Service Area 1, which include individualized consideration, (X4), 
idealized influence  or charisma leadership, (X1), inspirational motivation, (X2), and intellectual 
stimulation, (X3). These factors were found to significantly predict the desired corporate culture of 
school at 79.00 percent 
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บทน า 

 จากแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ พบว่าองค์การหรือสถานศึกษาจะอยู่ได้อย่างมั่นคง 
มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างมืออาชีพ โอกาสที่จะประสบความส าเร็จก็สูงขึ้นด้วย 
 ภาวะผู้น าที่มีความเหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนี้ (Bass and Avolio, 1994 อ้างถึงใน 
กัลยาณี พรมทอง, 2546: 3) เราสามารถมองเห็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้น าได้จากการที่ผู้น าเป็นผู้
เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมงานและผู้ตามท าให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามเป็นผู้ที่มองตนเองและมองงานในแง่มุมหรือกระบวนทัศน์
ใหม่ๆ ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์และภารกิจของทีมและองค์การ พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน
และผู้ตามไปสู่ความสามารถท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากข้ึน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วย 4 ด้าน (Bass 
and Avolio, 1991 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543: 21) ซึ่งมีดังนี้ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ
การสร้างบารมี 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่จะเป็นส าหรับสังคมและองค์การของไทยในยุค
ปัจจุบัน โดยเฉพาะองค์การของการศึกษาท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารนั้นเป็นตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารของ
สถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่จึงจ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจและให้ความส าคัญกับการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง น ามาใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การหรือการสร้าง
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งนี้การใช้ภาวะผู้น าที่ชาญฉลาดจะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบ
ยอมอุทิศตนเพื่องานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เกิดความรู้สึกและเจตคติที่ดีต่องาน ท าให้มีความกระตือรือร้น มี
ความสุขในการท างาน โดยส่งผลให้สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา มีมาก
น้อยเพียงใด และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
หรือไม่ โดยศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส าหรับ
การแก้ปัญหา พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นในการ
บริหารสถานศึกษาที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ความพยายามของครูผู้สอนให้สูงขึ้น จากความพยายามที่
คาดหวังเป็นผลให้ปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง โดยผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทท าให้ครูผู้สอนมีความรู้สึก
ไว้วางใจ ยินดี จงรักภักดีและนับถือ ท าให้ครูผู้สอนกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้เสริมแรงได้ด้วย
ตนเอง ควบคุมตนเองได้ ตามแนวคิดและทฤษฎีของบาสส์และอโวลิโอ (Bass & Avolio) ประกอบด้วยปัจจัย 4 
ประการ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้
ปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ ของสถานศึกษา 
อ าเภอคลองหลวง ตามแนวคิดวัฒนธรรมองค์การของแพทเตอร์สันและคณะ (Patterson and Other, 1988: 107-
109) กล่าวถึง วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาว่ามีประเด็นต่างๆ ที่เป็นตัวบ่งช้ี 10 ประการ ได้แก่ 



1) ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา 2) การมอบอ านาจ 3) การตัดสินใจ 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 
5) ความไว้วางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอื้ออาทร 9) ความซื่อสัตย์สุจริต 10) ความ
หลากหลายของบุคลากร ดังภาพ 

ภาพกรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
2. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การที่พึง

ประสงค์ของสถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
4. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของ

สถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 494 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 220 คน โดยมีขั้นตอนในการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางของเครจซี่
และมอร์แกน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552: 48-49) 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหาร 

1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือ
การสร้างบารมี  
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ  
3. การกระตุน้การใชปั้ญญา  
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

วฒันธรรมองคก์ารท่ีพึงประสงคข์องสถานศึกษา 

1) ความมุ่งประสงคข์องสถานศึกษา  
2) การมอบอ านาจ 
3) การตดัสินใจ 
4) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา  
5) ความไวว้างใจ  
6) ความมีคุณภาพ  
7) การยอมรับ  
8) ความเอ้ืออาทร 
9) ความซ่ือสตัยสุ์จริต  
10) ความหลากหลายของบุคลากร 



3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดและทฤษฎีของบาสส์และอโวลิโอ (Bass and Avolio) 4 แบบ 
แบบละ 10 ข้อ รวมจ านวน 40 ข้อ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 2) การสร้างแรง
บันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญาและ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจบุคคล 

ตอนที่ 3 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการเป็นวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดและทฤษฎีของแพทเตอร์สันและคณะ (Patterson and Other, 1998: 107-109) 
จ านวน 10 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวมจ านวน 50 ข้อคือ 1) ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา (School Purposes) 2) 
การมอบอ านาจ (Empowerment) 3) การตัดสินใจ (Decision Making) 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 
(Sense of Community) 5) ความไว้วางใจ (Trust) 6) ความมีคุณภาพ (Quality) 7) การยอมรับ (Recognition) 
8) ความเอื้ออาทร (Caring) 9) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 10) ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ตอบแบบสอบถาม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา จ านวน 220 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 
81.36 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 18.64 และเป็นผู้มีอายุ 21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.82 โดยมีวุฒิ
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีมาที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยมีต าแหน่งอายุการปฏิบัติราชการน้อยกว่า 10 ปี 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.73 โดยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มากท่ีสุด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 41.36 รองลงมา
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.82 

2. ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมากทุดรายข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 4 อันดับ ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ
การสร้างบารมี (X1) รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) และพบว่า
ด้านที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 

3. ระดับวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียง
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 10 อันดับ ได้แก่ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Y4) รองลงมา คือ ด้าน
ความหลากหลายของบุคลากร (Y10) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Y9) ด้านความเอื้ออาทร (Y8) ด้านความมุ่งประสงค์ของ



สถานศึกษา (Y1) ด้านความมีคุณภาพ (Y6) ด้านการมอบอ านาจ (Y2) ด้านการตัดสินใจ (Y3) ด้านความไว้วางใจ (Y5) 
และพบว่า ด้านที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ด้านการยอมรับ (Y7) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง กับวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์กันในแต่ละด้านของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(X4) รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) และด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านการค าด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (X1)  

5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และเมื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีท่ีสุด ได้แก่ ด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (X4) รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) ด้านการค าด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (X1) และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) ตามล าดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา (Y’) ได้ร้อยละ 79.00 โดยเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้ 

Y’ = .735 + .317 (X4) + .185 (X2) + .191 (X1) + .144 (X3) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ 
Z’ = .359 (X4) + .216 (X2) + .213 (X1) + .164 (X3) 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึง

ประสงค์ของสถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตาม
วัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลของการวิจัยน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 4 อันดับ ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี ด้านการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีบุคลิกลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขปัญหาองค์การหรือเหตุการณ์นั้นได้ลุล่วงไปด้วยดี และ
สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและท าให้การปฏิบัติงานภายในองค์การดีขึ้น บาสส์ (Bass, 1985) โดย
การกระตุ้นการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา ตระหนักถึงปัญหา ร่วมกันแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจหาทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหาได้ สอดคล้องกับวิจัยของโทมี่ (Marriner Tomey, 1993) กล่าวว่า ผู้บริหารสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับครูผู้สอน สามารถโน้มน้าวใจครูผู้สอนให้เห็นคุณค่าของงานที่ท า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่ง
กานต์ รอดเรื่อง (2546) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในต าแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน



และครูสายปฏิบัติการสอน พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมา นุชา สระสม (2552)  

2. จากการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 10 อันดับ มากที่สุดคือ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 
รองลงมา คือ ด้านความหลากหลายของบุคลากร ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเอื้ออาทร ด้านความมุ่งประสงค์
ของสถานศึกษา ด้านความมีคุณภาพ ด้านการมอบอ านาจ ด้านการตัดสินใจ ด้านความไว้วางใจ และระดับน้อยที่สุด 
คือ ด้านการยอมรับ  

ทั้งนี้เป็นเพราะ สถานศึกษาเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่มีความรับผิดชอบต่อความ
เจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา มาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเสมอ และเห็นคุณค่าของความหลากหลายมีความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของครูผู้สอน สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์การที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารเป็น
ตัวอย่างที่ดีในด้านความซื่อสัตย์สุจริตแก่ครูผู้สอนได้ดีเพื่อพัฒนาองค์การไปสู่วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนซึ่งเป็นคณาจารย์ที่มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งไปยังทิศทางเดียวกัน ถือว่าเป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์การซึ่งสนับสนุนกระตุ้นให้สมาชิกหรือครูผู้สอนแต่ละคนได้เรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแพทเตอร์สันและคณะ (Patterson and Other, 1988: 
107 – 109) กล่าวว่า การปฏิบัติงานของสถานศึกษาทุกแห่งต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษามีโอกาสร่วมกันก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ควรประชาสัมพันธ์
ช้ีแจงให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจ เห็นคุณค่าและความส าคัญเกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการประเมินผลร่วมกัน 

3. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกั บวัฒนธรรม
องค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy = .887) ซึ่งเป็นไปตาสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า วัฒนธรรมองค์การท าหน้าที่ เช่ือมโยงให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างเจตคติ ค่านิยม 
ความเชื่อ ปทัสถานของบุคคล กลุ่มบุคคล จนท าให้ครูผู้สอนหรือบุคลากรเกิดการยอมรับ จึงมีความสัมพันธ์กับภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ท่ีสร้างให้สมาชิกในองค์การมีการเพิ่มขีดความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่างๆ มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
เพื่อ เปลี่ ยนแปลง ความรู้ และประสบการณ์ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
ขวัญหทัย ทองธิราช (2551) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับสภาพความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวล าภู ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) สามารถน ามาอภิปรายได้ผลดังนี้ 

4.1 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา เพราะการเปลี่ยนแปลงของ
โลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงพยายามแสดงออกที่เป็นกระบวนการวินิจฉัย และยกระดับความ
ต้องการของครูผู้สอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาครูผู้สอน 



4.2 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบย่อยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (X1) 
ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาท้ังนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมที่ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงแสดง
ออกเป็นตัวอย่าง เพื่อท าให้ครูผู้สอนนับถือ เช่ือฟัง จงรักภักดี พร้อมที่จะอุทิศตนและเลียนแบบผู้น า และท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ความศรัทธาและการนับถือ 

4.3 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบย่อยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่รับน านโยบายเกี่ยวกับการศึกษา
แห่งชาติที่น าแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาปรับใช้ ส่งผลให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องมีการปรับตัวตามไป
ด้วย ส่งผลให้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่น าแนวทางสร้างแรงบันดาลใจที่เน้นให้ครูผู้สอนเล็ งเห็นปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในหน่วยงาน และควรหาวิธีแก้ไข 

4. ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบย่อยด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา เพราะผู้บริหารเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในสถานศึกษา เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในการที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า ให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนวิธีการท างานของครูผู้สอน เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ผู้บริหารแสดงออกที่เป็นกระบวนการวินิจฉัย และยกระดับความต้องการของครูผู้สอน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งพัฒนาครูผู้สอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายผล ผู้วิจัยมีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน และเห็นความส าคัญของการใช้หลักการ เหตุผล โดย

ใช้ข้อมูลหลักฐานเป็นส าคัญ เพื่อน ามาประกอบวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ มากกว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยมุ้งเน้นการพัฒนาครูผู้สอน 

2. ผู้บริหารควรยอมรับในความรู้ความสามารถของครูผู้สอน และยอมรับความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอนโดยให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและยกย่อง
ชมเชยครูผู้สอนและนักเรียนท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา และให้ครูผู้สอนยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันอัน
จะน าไปสู่วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ
ที่พึงประสงค์ ในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ ในจังหวัดปทุมธานี 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ที่สามารถส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารเพื่อมีวัฒนธรรม
องค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 
5. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเชิงลึกมากขึ้น 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูงจาก ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประนอม พันธ์ไสว ที่กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจผลงานและให้ค าปรึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธฉ์บับน้ีมีความสมบูรณ์ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร .ประเสริฐ ปิ่นปฐมวัย ประธานคณะกรรมการ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุทธิพร บุญส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ ที่กรุณาเป็น
คณะกรรมการร่วมพิจารณาตลอดจน ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบคุณ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามท าให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ความส าเร็จและความ
ภาคภูมิใจอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นผลมาจากพลังใจที่ได้รับจากครอบครัว ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลส าเร็จในการท าวิจัยครั้งนี้ ขอขอบใจเพื่อน พี่ น้องร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ ห่วงใย สนับสนุนและให้ก าลังใจ แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา บ่มเพาะจนผู้วิจัยสามารถน าหลักการมา
ประยุกต์ใช้ และอ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้ นอกจากน้ีขอขอบคุณคณาจารย์และเจา้หน้าท่ีทุกคนของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ที่ให้ความอนเุคราะห์และใหค้วามช่วยเหลือด้านต่างๆ เป็น
อย่างดี 
 คุณค่าอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบดิา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคณุ
ทุกท่าน 
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