ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 51
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under the Jurisdiction of Nakhon Ratchasima
Primary Educational Service Area Office 5
วรรณวิภา พงษ์ราศรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษานครราชสี มา เขต 5 2) เพื่อ ศึก ษาระดั บวั ฒนธรรมองค์ก รแบบ
สร้ า งสรรค์ ข องสถานศึ กษา สังกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษานคร ราชสี ม า เขต 5 3) เพื่ อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 จานวน 322 คน ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และ 3) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์

1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract
The research purposes were: 1) to study the transformational leadership level of school
administrators under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5,
2 ) to study the creative organization culture level of schools under the jurisdiction of Nakhon
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 , and 3 ) to study relationship between
transformational leadership of school administrators and creative organization culture of schools
under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office. The research
sample was the 322 school teachers under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational
Service Area Office, selected by the simple random sampling method. The research instrument was
the estimate rating scale questionnaire. The data analysis statistics were the percentage, mean,
standard deviation and Pearson's correlation coefficient analysis.
The research findings were:
1) The transformational leadership level of school administrators under the jurisdiction of
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5, the overall mean was at high level.
2 ) The creative organization culture level of schools under the jurisdiction of Nakhon
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5, the overall mean was at high level.
3) transformational leadership of school administrators and creative organization culture
of schools under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office was
at medium level with statistical significance at the .01 level.
Keywords Transformational leadership, Creative corporate culture
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ภาวะผู้ น าเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารในการด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น
องค์ประกอบสาคัญต่อความสาเร็จลุล่วงโครงการต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นาที่ดีนั้นเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นสาหรับ
ผู้บริหารทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริ หารทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องส่งเสริมให้เกิดระบบความร่วมมือใน
องค์กร ทาให้บุคลากรมีความยินดี เต็มใจให้ความร่วมมือการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้นายังเป็นผู้สร้างค่านิยมแรง
บันดาลใจ และความเชื่อรวมทั้งต้องสื่อสารแก่นของค่านิยมและความเชื่อดังกล่าวสู่ผู้ ตามผู้นาต้องมีวิสัยทัศน์ มีทักษะ
การทางานเป็นทีม มีการประสานความร่วมมือ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความรู้ทางการศึกษาเป็นอย่างดีและต้องมี
กระบวนการค้นหา และพัฒนาศักยภาพผู้ตามอย่ างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 1 - 2) กาหนดนโยบาย
กระจายอานาจการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาโดยตรง ทั้งด้านวิชาการงบประมาณ บุคลากร และการบริหารงาน
ทั่วไป โดยเฉพาะการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาการปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูปกระบวนการเรียนการ
สอนจึงได้มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาหรือผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอานาจ
เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการบริหารการจัดการในยุคที่
เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารยิ่งต้องที่ความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะความเป็นผู้นาที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงหรือมีภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลง ดังนั้นผู้บริหารจึงมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และ
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การดาเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามหลัดสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จากแนวคิดของ แบสและอวิโล ใน 4 ด้าน (Bass &
avolio. 1994 ) อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543 : 22-24) ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการคานึงความเป็นปัจเฉกบุคคล ทาให้การดาเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิ์ภาพเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา อาจเกี่ยวข้องกับลักษณะ
การทางานร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา อันเป็นวัฒนธรรมในสถานศึกษาซึ่งมีหลายรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ เป็นลักษณะค่านิยมในองค์กรที่ให้ความสาคัญกับค่านิยมในการทางาน
โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางานกับองค์กรด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรมีการตั้งค่าเป้าหมายในการ
ทางานร่วมกัน เพื่อความสาเร็จของงาน เน้นคุณภาพงานมากกว่าปริมาณงาน โดยคานึงถึงความเจริญก้าวหน้าของ
บุคลากร ควบคู่กับความสาเร็จของงาน จากการศึกษาของ (ศุภนิจ ธรรมวงศ์. 2548) พบว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิง
สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทางาน หากองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ มีนโยบาย
ส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน ย่อมทาให้บุคลากรอันเป็นบุ คคลสาคัญในการพัฒนาองค์กร
สามารถปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพของตน มีความกระตือรือร้น รักและมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรส่งผลให้เกิด
ความสุข รักในการทางาน ดังที่ เฌียง(Tzeng. 2002) กล่าวว่าผู้ บริหารให้ความสนใจต่อ วัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้
เนื่องจากผู้บริหารมีส่วนในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ดังนั้น ผู้บริหารควรคานึงถึงความสาคัญของวัฒนธรรมองค์กร มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรรมองค์กรของสถานศึกษา
ความส าคั ญ ของวั ฒ นธรรมองค์ ก รของสถานศึ ก ษา วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มี ผ ลต่ อ สถานศึ ก ษา โดยภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา นับเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และวิธีการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์กร แนวทางและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทุกคน เกิดเป็นธรรมเนียมยึดถือ
นาไปปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เ ป็นวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก เป็นที่ยอมรับและศรัทธา
บุคลากรที่จะนาองค์กรไปสู่ทิศทางของวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกดังกล่าว คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง อาทิ นักการภารโรง ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน (มัลลิกา มโนชมพู. 2546)
ความสาคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เพื่อนาผลของการศึกษาวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึ กษาระดับ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้ บริ หารสถานศึ กษา สั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
2. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จานวน 2,079 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จานวน 322 คน โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607 - 610) และนาไปสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยพิจารณาภายใต้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้
สอดคล้องกับคาจากัดความในการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสารวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale)
พัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ แบสและอวิโล (Bass & avolio.
1994 ) อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543 : 22-24) ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ
3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา และ 4) การคานึงความเป็นปัจเจกบุคคล ลักษณะคาถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยผู้วิจัยกาหนดค่าระดับ คะแนนของช่วงน้าหนัก ของคะแนนช่วง น้าหนักเป็น 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาซึ่งยึดตามแนวความคิดของคุ๊ก
และ ลาฟเฟอร์ที (Cook & Lafferty. 1989 ) อ้างถึงใน พีรยา ภู่ศรี. 2553 : 26) เป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์
มี 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติมุ่งความสาเร็จ 2) มิติมุ่งพัฒนาบุคลากร 3) มิติมุ่ งบุคคลและการสนับสนุน และ 4) มิติมุ่งไมตรี
สัมพันธ์ ลักษณะคาถามเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยผู้วิจัยกาหนดค่าระดับ
คะแนนของช่วงน้าหนักเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือ
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
วัฒนธรรมองค์กร
2) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และ
แบบตรวจสอบรายการ
3) นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลกาหนดขอบเขตของเนื้อหา เพื่อ ดาเนินการสร้างเครื่องมือ
ให้ครอบคลุมเนื้อหา และกรอบความคิดของการวิจัย
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4) นาเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นนามาแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา การใช้ภาษาให้ ถูกต้อง
สมบูรณ์
5) นาเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อย เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหาและด้านวัดประเมินผล จานวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.อดิศร บาลโสง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย
นครราชสีมา 2) ดร.ธิดารัตน์ สมานพันธ์ อาจารย์ป ระจาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 3) นางวารี
พงษ์ราศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 4)
นางสาวพรทิ พ ย์ ยอดพุ ด ซา ครู ช านาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย นบ้ า นส านั ก ตะคร้ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร ศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 5) นางสาวพรทิพย์ แพวขุนทด ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสานักตะคร้อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และเพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และ
ความถูกต้องของเครื่องมือ แล้วนามาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา แบบสอบถามจานวน 68 ข้อ มีค่า 1.00 จานวน 53 ข้อ มีค่า 0.80 จานวน 12 ข้อ
และมีค่า 0.60 จานวน 3 ข้อ
6) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ครู จานวน 30 คน ในสถานศึกษา ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและนาไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
7) นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือส่งจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา แจ้งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา
2. จัดส่งแบบสอบถามพร้อมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยั งสถานศึก ษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่า ง
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เพื่อขออนุ ญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และกาหนดวันจากครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและกาหนดวันเวลาขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน
15 วัน
3. เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้งในรายที่
แบบสอบถามสูญหายหรือไม่สมบูรณ์
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการสิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) คานวณหาค่าร้อย
ละ (Percentage) และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์ในแปลผล
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ความหมายรายข้อ รายด้าน และความหมายในภาพรวม และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ( Class
Interval) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
3. วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 5 ค่ า เฉลี่ ย (x̅) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทาง
คอมพิวเตอร์มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้าน และความหมายในภาพรวม และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง (Class Interval) 5 ระดับดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
4. วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553 : 316)
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 0.71 – 1.00
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 0.31 – 0.40
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 0.01 – 0.30
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.00
หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน
เครื่องหมาย ( + , - ) หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์โดยหาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ มีเครื่องหมาย + (บวก) หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน (ตัว
แปรหนึ่งมีค่าสูง อีก ตัวหนึ่งจะมีค่าสูงไปด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ มีเครื่องหมาย – (ลบ) หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้าม
(ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีค่าต่า
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ผู้วิ จัย ทาการวิเ คราะห์ ข้อ มู ลเกี่ย วกับ ระดับ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริ หารส ถานศึก ษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) นาเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตาราง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวม
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวม (Xtot )
ข้อที่
ข้อคาถาม
S.D.
แปลผล
x̅
1
ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
4.20
0.64
มาก
2
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
4.18
0.66
มาก
3
ด้านการกระตุ้นใช้สติปัญญา
4.17
0.65
มาก
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ข้อที่
4

ข้อคาถาม
ด้านการคานึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รวม

x̅
4.16
4.18

S.D.
0.66
0.65

แปลผล
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.18, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด ได้ แก่ ด้านการมีอิทธิพลเชิ ง
อุดมการณ์ (x̅ =4.20, S.D.=0.64) รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x̅ =4.18, S.D.=0.66) และด้านการ
กระตุ้นใช้สติปัญญา (x̅ =4.17, S.D.=0.65) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการคานึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (x̅ =4.16, S.D.=0.66)
2. ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x̅ )และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวม
ข้อที่
ข้อคาถาม
S.D.
แปลผล
x̅
1
ด้านมิตมิ ุ่งความสาเร็จ
4.26
0.64
มาก
2
ด้านมิตมิ ุ่งพัฒนาบุคลากร
4.23
0.65
มาก
3
ด้านมิตมิ ุ่งบุคคลและการสนับสนุน
4.18
0.64
มาก
4
ด้านมิตมิ ุ่งไมตรีสมั พันธ์
4.17
0.66
มาก
รวม
4.21
0.65
มาก
จากตารางที่ 2 วั ฒ นธรรมองค์ ก รแบบสร้ างสรรค์ ข องสถานศึก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.21, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านมิติมุ่งความสาเร็จ (𝑥̅ =4.26,
S.D.=0.64) รองลงมาคือ ด้านมิติมุ่งพัฒนาบุคลากร (𝑥̅ =4.23, S.D.=0.65) และด้านมิติมุ่งบุคคลและการสนับสนุน (x̅
=4.18, S.D.=0.64) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านมิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (x̅ =4.17, S.D.=0.66)
3. ผลการวิเ คราะห์ข้ อมูลความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษากั บ
วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
แสดงผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การวิเ คราะห์ค่า สัมประสิท ธ์สหสั มพัน ธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลง ของผู้ บริหารสถานศึก ษากั บ
วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านมิติ 2. ด้านมิติ 3. ด้านมิติ 4. ด้านมิติ วัฒนธรรม
มุ่งความ
สาเร็จ
(Y1 )

มุ่งพัฒนา
บุคลากร
(Y2 )

1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (X1 )
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2 )

0.08
0.26**

3. ด้านการกระตุ้นใช้สติปญ
ั ญา (X3 )
4. ด้านการคานึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4 )
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา(Xtot )

มุ่งไมตรี
สัมพันธ์
(Y4 )

องค์กรแบบ
สร้างสรรคํ
(Ytot )

0.17**
0.05

มุ่งบุคคล
และการ
สนับสนุน
(Y3 )
0.05
0.04

0.15**
0.40**

0.17**
0.33**

0.15**

0.09

0.02

0.07

0.10**

0.11**
0.18**

0.06
0.12**

0.24**
0.11**

0.18**
0.35**

0.14**
0.32**

**p < .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r=0.32**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่าถึงปานกลาง คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา(Xtot )กับด้าน
มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์(Y4 ) (r=0.35**) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา(Xtot )กับด้านมุ่งความสาเร็จ
(Y1 ) (r=0.18**) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา(Xtot )กับด้านมิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์(Y2 ) (r=0.12**
และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา(Xtot )กับด้านมิติมุ่งบุคคลและการสนับสนุน(Y3 ) (r=0.11**)
สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ
ด้านการคานึงความเป็นปัจเจกบุคคล
2. วัฒ นธรรมองค์ก รแบบสร้า งสรรค์ ของสถานศึ กษา สังกั ดส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
นครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านมิติมุ่งความสาเร็จ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านมิติมุ่ง
ไมตรีสัมพันธ์
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3. ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กร
แบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r=0.32**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดั บมาก ทั้ งนี้เป็ นเพราะว่า ผู้บริ หาร สถานศึก ษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ตาม
นโยบาย สอดคล้องกับ แบส (Bass. 1985 : 20) ให้ความหมาย ภาวะผู้ นาแบบเปลี่ยนสภาพ หมายถึง ผู้นาจะเป็นผู้
กระตุ้นให้ผู้ตามมีความต้องการที่สูงขึ้น ทาให้ตระหนักถึงความต้องการ สานึกในความสาคัญ คุณค่าของจุดมุ่งหมาย
และวิธีที่จะทาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ให้คานึงถึงผลประโยชน์ของทีมองค์กร นโยบาย มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก รแบบสร้ า งสรรค์ ข องสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เพราะสถานศึกษามีอิสระและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ วราภรณ์ พุ่มโพธิ์ทอง (2555 : บทคั ดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ใน 4
มิติคือ มิติมุ่งเน้นความสาเร็จ มิติสัจการแห่งตน มิติบุคคล และมิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์กร
เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. จากผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาทุกแห่งมีวัฒนธรรมองค์กรการ
เปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาแนวทางที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงาน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะปัจจัยอื่น ๆที่สัมพันธกับวัฒนธรรมองค์กรนอกเหนือจากงานวิจัย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการสารวจ และพัฒนาคุณลักษณะภาวะของ
ตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
3. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงวิสยั ทัศน์ที่สามารถส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของ
สถานศึกษา
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