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 การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อทราบ 1)องคประกอบ
ของการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน 2) องคประกอบการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน  
และ 3) การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน  ขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการและ
องคประกอบการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน และขั้นตอนท่ี 3 การตรวจความเหมาะสม  
โดยผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลคือ 1)แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 2)แบบสอบถามความ
คิดเห็น และ 3)แบบตรวจสอบความเหมาะสม กลุมตัวอยางของการวิจัยคือโรงเรียนเทศบาลสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาครบชัน้เรียน (ชั้นประถมศึกษาปที่1ถึงชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6) จํานวน 79 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา              
รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ พนักงานครูเทศบาลท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรู   
และพนักงานครูเทศบาล รวมทั้งส้ิน 316 คน สถิติวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่(frequency) คารอยละ
(percentage) คาเฉล่ีย(arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) สถิติวิเคราะห      
ตัวประกอบประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) สถิติวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) และการวิเคราะหเน้ือหา(content analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. องคประกอบการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ     
1)ผูนําการเปล่ียนแปลง 2)การนิเทศและประเมินผล 3)ความผูกพัน 4)การมีสวนรวม และ5)องคกรแหงการ
เรียนรู  
 2. องคประกอบการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1)การจัดการ
ความรู 2)การพัฒนาวิชาชีพ 3) บทบาทหนาที่ของผูบริหาร และ 4)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 3. ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัย    
ในโรงเรียน ประกอบดวยพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งมีความเหมาะสม ความเปนไปได         
เปนประโยชนและถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีของการวิจัย 
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 The purposes of this descriptive research were to determine 1) the components of an 

organizational culture change of schools 2) the components of  research promotion  in schools and 

3) the model of the organizational culture change effecting the research promotion in schools. The 

research comprised 3 procedures as follow: firstly, analytical study to set the components of the 

organizational culture change of schools and components of research promotion in schools. 

Secondly, present a proposed organizational culture change effecting the research promotion in 

schools and thirdly confirmation a model by path analysis indicators of organizational culture change 

and research promotion by the expertise. The instrument employed for data collection were an 

unstructured interview, a opinionnaire and checklist form. The sample in this research was 79 basic 

education municipal schools of department of  local administration. The respondents were school 

director, assistant school director of academic affairs, academic department’s chief and teacher 

totaling 316 people. The statistics for analyzing the data were frequencies, percentage, arithmetic 

mean, standard deviation, exploratory factor analysis, path analysis and content analysis.   

 The research findings were as follows : 

 1. The components of the organizational culture change of schools consisted of five 

components  which were; 1) transformational leadership  2) supervision and evaluation                 

3) commitment  4) participation and  5) learning organization. 

 2. The components of the promotion the research in schools consisted of four components 

which were; 1) knowledge management 2) professional development 3) role/function of school 

administrator and  4) human resource development. 

 3. The organizational culture change effecting the research promotion in schools consisted 

of multi-variables relation which were found propriety, feasibility, utility  and accordance with 

research  theoretical  frameworks. 
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ดุษฎีนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องมาจากความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย 
วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ   รองศาสตราจารย  
ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ 
ประธานสอบดุษฎีนิพนธ ดร.สมถวิล ชูทรัพย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ในความกรุณาไวเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี พรอมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชา 
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาท
ความรูใหแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือ
ในการวิจัยและใหขอมูลในการวิจัย ขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานครูเทศบาลโรงเรียน       
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทานสุพล อําภาวงษ ที่ใหความอนุเคราะหในการทําวิจัย  
ในคร้ังน้ีอยางดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานในสังกัดเทศบาลนครนครปฐมที่กรุณา
เขาใจใหกําลังใจ และแสดงน้ําใจตอผูวิจัยเสมอมา 

ขอขอบพระคุณนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตรุนพี่ รวมทั้งเพื่อนนักศึกษารุนที่ 7    
ทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการดําเนินการวิจัยมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม นายศุภวัตรและนางเสาวภรณ ทองธรรมจินดา
คุณสะอิ้ง แซเอี๊ยว และญาติพี่นองทุกทานที่ใหการสนับสนุนความชวยเหลือ และเปนกําลังใจ
สําคัญในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และจัดทําดุษฎีนิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จสมบูรณ 

คุณคาอันเกิดจากดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา 
ครูอาจารย  ญาติมิตรครอบครัว ตลอดจนผูมีคุณูปการตอผูวิจัยทุกทาน  
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