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Abstract 

 

 Organizational culture is fundamental to determine the staff behavior in an organization.            

It results in job performance efficiency and desirable goal achievement. This research                              

aimed: 1) to study the organizational culture of basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi 

Primary Educational Service Area Office,  and 2)  to compare the organizational culture of basic 

schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, 

classified by gender, job position, working experience and school size. The sample in this 

research was a group of  337 teachers and educational personnel under the jurisdiction of 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, derived from Krejcie and Morgan 

comparison table and proportionate stratified random sampling method. The instrument for data 

collection was a five-rating scale constructed questionnaire about the organizational culture of 

basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, which 

had a discrimination power between 0.40 - 0.94 and a reliability of 0.97. The data were analyzed by 

using: percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance. 

 The results were as follows: 1) the opinion of teachers and educational personnel on  

the organizational culture of basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary 

Educational Service Area Office, overall and in specific view aspects,  was  shown at the high 

level,  2)  the comparison of the organizational culture of basic schools under the jurisdiction of 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office classified by gender and working 

experience, overall  had no statistically significant difference. When classified by job position and 

school size,  overall was statistically different at the .05 level of significance. The basic school 

administrators can adopt these research results as a guideline for enhancing organizational culture 



 

beneficial to better job performance via participating in solutions to problems, following rules and 

regulations at work, as well as providing achievement motivation for teachers and educational 

personnel. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

 การบริหารงานในองค์การมี เป้ าหมายหมายหลักอยู่ที� การปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ตามที�กําหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรที� มีอยู่อย่างจาํกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ทรัพยากรมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารหรือผูร่้วมงานก็ดีถือวา่เป็นกลไกที�สําคญั

ในการขบัเคลื�อนองคก์ารให้เติบโตกา้วหน้าอยา่งรวดเร็วตามเป้าหมายขององคก์าร ผูบ้ริหารตอ้งมี

แนวคิดและวิธีการบริหารงานที�ทนัสมยั รู้จกัใช้กลยุทธ์ในการจัดการที�เหมาะสม สามารถ

ติดต่อประสานงานกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการมอบหมายงานและแบ่งงานกนัทาํ

ตามความถนดัของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทาํงาน รวมทั�ง

คอยจดัหาสิ�งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานให้สาํเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งราบรื�น 

เช่น การเสริมแรงทางบวกใหแ้ก่ผูร่้วมงานมีเจตคติที�ดีและมุ่งมั�นทุ่มเทเพื�อองค์การ ทั�งนี�  จะเห็นว่า

การบริหารงานนั� น เป็นทั� งศาสตร์และศิลป์ ซึ� งอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัฒนธรรมองค์การ                     

(สมุทร  ชาํนาญ. ���� : 3) 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์าร

เนื�องจากเป็นรากฐานสาํคญัที�ใชก้าํหนดทศันคติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม องคก์ารซึ� งจดัวา่

เป็นสังคมยอ่ยย่อมมีวฒันธรรมเป็นหลกัในการดาํรงชีวิตหรือใช้เป็นแบบแผนสําหรับการทาํงาน

ของมนุษยที์�ทาํให้องค์การแต่ละแห่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเองแตกต่างไปจากองค์การอื�น 

วฒันธรรมสามารถแลกเปลี�ยนกนัไดใ้นหมู่สมาชิกของสังคมและเปรียบเสมือนหลกัหมุดที�ยึดโยง

ให้องค์การหรือหน่วยงานมีความกลมเกลียวสามคัคีกนัเพื�อสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัซึ� ง

เป็นการยากมากที�คู่แข่งจะลอกเลียนไปไดใ้นทนัทีเพราะการสร้างและปลูกฝังวฒันธรรมองคก์าร

ที�เขม้แข็งนั�นตอ้งใชร้ะยะเวลานานและความพยายามสูง (เพ็ชรี รูปะวิเชตร์. 2554 : 10) ดงันั�น เมื�อ

เขา้ใจถึงปรัชญาที�ซ่อนอยูเ่บื�องหลงัการดาํเนินงาน บุคลากรก็จะพยายามปฏิบตัิในสิ�งที�ถูกตอ้ง

เหมาะสมเพื�อประโยชน์ขององค์การ  

 โรงเรียนในฐานะเป็นสถาบ ันทางสังคมหนึ� งซึ� ง เกี�ยวข ้องก ับการจ ัดการศึกษา

ให้แก่ผู เ้ รียนตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที�มีวฒันธรรมเป็นของ

ตนเอง ทาํให้นักวิชาการหลายท่านต่างตระหนักและให้ความสําคญัต่อรูปแบบพลงัที�ไม่มีตวัตน



 

2 
 

เช่นเดียวกบัความเป็นมนุษย ์เพราะมนุษยมี์ความเชื�อ ค่านิยม และวิธีการในการสร้างระบบของ

ตนเอง โรงเรียนจึงตอ้งสร้างวฒันธรรมองค์การของตนเองที�แสดงออกมาในรูปของค่านิยมและ

ความเชื�อร่วมกัน พิธีการที�เกี�ยวเนื�องกับความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั การสร้างขวญัและกาํลงัใจ การแข่งขนั การมีส่วนร่วม และสภาพปัญหาของสถานศึกษา 

วฒันธรรมองคก์ารจึงเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ�งที�สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารและ

การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื�อเสริมสร้างวฒันธรรมสถานศึกษาที�สนับสนุนให้เกิด

วฒันธรรมการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง เหมาะสมและสอดคลอ้งตามพฒันาการของผูเ้รียนใน

อันที�จะนําพาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั� งช่วยขจัดหรือแก้ไขวฒันธรรมองค์การที� เป็น

อุปสรรคต่อการบริหารงานใหห้มดสิ�นไป (สมุทร  ชาํนาญ. ���� : 351) 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เป็นหน่วยงานที� รับผิดชอบใน           

การกาํกบั ดูแล ส่งเสริม และประสานการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมและการศึกษาภาคบงัคบั

ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไม่วา่จะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จึงทําหน้าที� เป็น

หน่วยงานสนบัสนุนให้กบัโรงเรียนและหน่วยงานจดัการศึกษาอื�น ๆ สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง

คล่องตวั มีความเป็นอิสระ รวมทั�งจดัหาบริการทางการศึกษาไดอ้ยา่งทั�วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม 

อยา่งไรก็ดี เนื�องจากโรงเรียนประถมศึกษาบางแห่งภายใตส้ังกดัเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรีตั�งอยูใ่นพื�นที�ทุรกนัดาร การเดินทางลาํบาก ห่างไกลความเจริญ ซึ� งมีบริบทที�แตกต่างจาก

โรงเรียนในเมืองทั�งในดา้นปัจจยัพื�นฐานของโรงเรียน สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมทาํให้

วฒันธรรมองค์การด้านการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมย่อมมีลกัษณะที�แตกต่างกนัออกไป 

ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ� งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาสามารถนาํผล

ของการวิจยันี�ไปใชใ้นการวางแผนกาํหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากรสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ� น และเป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า

สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  

 �. เพื�อศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามความคิดเห็นของครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
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 �. เพื�อเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามความคิดเห็นของครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตาม

เพศ ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดสถานศึกษา 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

             ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถนาํผลการวิจยัไปใช้ในการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารของ

สถานศึกษาที� เอื�อต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ� น รวมทั� งการพัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2562  จาํนวน �,��� คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก    

จ ํานวน 574 คน ประกอบด้วยครู จ ํานวน ��� คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  ���  คน  

สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 1,531 คน ประกอบดว้ยครู จาํนวน �,��� คน และบุคลากรทางการศึกษา 

จาํนวน  ��� คน ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน ��� คน ประกอบด้วยครู จาํนวน ���  คน และ

บุคลากรทางการศึกษา จาํนวน �� คน (สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. 

ออนไลน์. 2562) และ (สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต �. ออนไลน์. 2562)  

       การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 256� จาํนวน ��� คน แบ่งออกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 

�� คน ประกอบดว้ยครู จาํนวน �� คน และบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน �� คน  สถานศึกษาขนาดกลาง 

จาํนวน ��� คน ประกอบด้วยครู จาํนวน ��� คน และบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน  �� คน และ

สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน �� คน ประกอบด้วยครู จาํนวน �� คน และบุคลากรทางการศึกษา 

จาํนวน  � คน โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 

607 – 610) การสุ่มตวัอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั�นตามสัดส่วนประชากร (Proportional Stratified 

Random Sampling)  ซึ� งใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั�นของการแบ่ง หลงัจากนั�นคดัเลือกครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
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 ตัวแปรที�ศึกษา 

  �. ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

      �.� เพศ 

            �.�.� ชาย 

            �.�.� หญิง 

   �.� ตาํแหน่ง 

        �.�.�  ครู 

        �.�.�  บุคลากรทางการศึกษา 

   1.3 ประสบการณ์ในการทาํงาน 

    1.3.1 ประสบการณ์นอ้ย 

    �.�.�  ประสบการณ์มาก 

   �.� ขนาดสถานศึกษา 

    1.4.1 ขนาดเล็ก 

    �.�.� ขนาดกลาง 

    �.�.� ขนาดใหญ่ 

 �.  ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามความคิดเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ประกอบดว้ย  

   2.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ�  

   �.� การพฒันาบุคลากร 

   2.3 การทาํงานเป็นทีม 

   �.� ความรับผดิชอบ 

   �.� ความมีคุณธรรม 

   2.6 ความมีคุณภาพ   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั� งนี�  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยั ดงันี�  

 วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิด ความเชื�อ ค่านิยม ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของสถานศึกษาซึ� งใชเ้ป็นบรรทดัฐานเพื�อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบติั

สืบต่อกนัจากรุ่นหนึ�งไปสู่อีกรุ่นหนึ�ง ประกอบดว้ย � ดา้น ดงัต่อไปนี�  
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1. การมุ่งผลสัมฤทธิ�  หมายถึง การปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มุ่งเน้น

ผลลัพธ์ที� ดี มีการกําหนดเป้าหมายที�ท้าทายและเป็นไปได้ รวมทั� งมีการวางแผนและกําหนด

ทางเลือกที�ชดัเจนก่อนลงมือปฏิบติั 

 2. การพฒันาบุคลากร หมายถึง การเพิ�มพูนศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ                   

มีความสุขในการทาํงาน 

 �. การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การทาํงานร่วมกนัอยา่งเต็มใจของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยมองเห็นคุณค่าและให้ความสําคัญต่อเพื�อนร่วมงาน การดูแลช่วยเหลือ

ซึ� งกันและกันเพื�อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

 �. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตระหนักในภาระหน้าที� ที�ได้รับมอบหมายจาก

ผูบ้ริหารสถานศึกษาภายใตก้ฎเกณฑ์ มาตรฐาน และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซึ� งจะช่วยให ้           

การปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จตามที�กาํหนดไวอ้ยา่งราบรื�น 

 �. ความมีคุณธรรม หมายถึง การยึดถือแนวทางแห่งคุณ งามความดีเป็นหลักใน                    

การปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผูป้ฏิบตัิงานมีเหตุผล ความซื�อสัตย์

สุจริต และความเอื�ออาทรในการอยูร่่วมกนั  

 �. ความมี คุณ ภาพ หมายถึง การให้ความสําคัญต่อการกําหนดเกณ ฑ์ มาตรฐาน                      

การปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโดยมีการประเมินผลการปฏิบติังาน

ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที�กําหนดไวห้รือไม่  รวมทั� งการสร้างบรรยากาศที� ดี เพื�อตอบสนอง                 

ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญัซึ� งเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างครูผูส้อนและ

ผูเ้รียน  

 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาขั�นพื�นฐานซึ� งตั� งอยู่ในพื�นที�จังหวดัจันทบุรี ภายใต ้                 

การกาํกบัของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 

 ครู หมายถึง ผูป้ระกอบวิชาชีพซึ� งทาํหนา้ที�หลกัทางดา้นการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2562 

 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ครูอตัราจา้ง ครูพี�เลี�ยง ครูธุรการ ซึ� งทาํหนา้ที�เกี�ยวกบัการบริหารการศึกษา การจดักระบวนการเรียน

การสอน การนิเทศหรือปฏิบัติงานอื�น ๆ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  
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 ประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 นับตั�งแต่

วนับรรจุแต่งตั�งจนถึงปัจจุบนั ซึ� งจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปนี�  

 1. ประสบการณ์น้อย หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาน้อยกว่าค่าเฉลี�ยของประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด ในงานวิจยั

ฉบบันี�  คือ นอ้ยกวา่ �� ปี 

 2. ประสบการณ์มาก หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาซึ� งเท่ากบัหรือสูงกวา่ค่าเฉลี�ยของประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด

ในงานวจิยัฉบบันี�  คือ มากกวา่หรือเท่ากบั �� ปี 

 ขนาดสถานศึกษา หมายถึง ประเภทของสถานศึกษาซึ� งจาํแนกตามจาํนวนนกัเรียน            

โดยใชเ้กณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี�  

   1. สถานศึกษาขนาดเล็ก ไดแ้ก่ โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียน ตั�งแต่ � - ��� คน  

                2. สถานศึกษาขนาดกลาง ไดแ้ก่ โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียน ตั�งแต่ 121 - 600 คน 

 3. สถานศึกษาขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียน ตั�งแต่ 601 คนขึ�นไป 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี หมายถึง สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต � หมายถึง หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

ในการควบคุม กาํกบั ดูแลจดัการศึกษาในเขตพื�นที�อาํเภอเมืองจนัทบุรี อาํเภอท่าใหม่ อาํเภอแก่งหางแมว                    

และอาํเภอนายายอาม 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต � หมายถึง หน่วยงานที�รับผิดชอบ 

ในการควบคุม กาํกบั ดูแลจดัการศึกษาในเขตพื�นที�อาํเภอเขาคิชฌกูฏ อาํเภอแหลมสิงห์ อาํเภอ

สอยดาว อาํเภอขลุง อาํเภอมะขาม และอาํเภอโป่งนํ�าร้อน 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยใช้หลักตามแนวคิดของ นิติพล  ภูตะโชติ (2556)               

นิตยา เงินประเสริฐศรี (2557) มอทส์  (Moats. 1997) รอบบิ�นส์ (Robbins. 2001) แพตเตอร์สัน และ           

พาร์เกอร์ (Patterson  and  Parker. ����) เดนิสัน (Denison. 1990) และทาน (Tan. 2001) เพื� อใช้ เป็น             

กรอบในงานวิจัย ซึ� งประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ�  การพัฒนาบุคลากร การทํางานเป็นทีม                 

ความรับผดิชอบ ความมีคุณธรรม และความมีคุณภาพ ดงัภาพประกอบ � 
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                     ตัวแปรอสิระ                                                  ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมุติฐานในการวจัิย 

                �.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์การของ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีแตกต่างกนั 

               �.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มีตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์การของ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีแตกต่างกนั 

               �.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี

แตกต่างกนั 

               �.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที�ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาที�มีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็น

ต่อวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี

แตกต่างกนั 

     วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 

ขั�นพื�นฐานตามความคิดเห็นของครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สํ า นั ก ง า น เข ต พื� น ที� ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาจนัทบุรี ประกอบดว้ย 

    �. การมุ่งผลสัมฤทธิ�   

    �. การพฒันาบุคลากร  

    �. การทาํงานเป็นทีม 

    �. ความรับผดิชอบ                     

    �. ความมีคุณธรรม  

    �. ความมีคุณภาพ 
 

�. เพศ 

    �.� ชาย 

    �.� หญิง 

�. ตาํแหน่ง 

    �.� ครู 

    2.2 บุคลากรทางการศึกษา 

3. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

    �.�  ประสบการณ์นอ้ย 

    �.�  ประสบการณ์มาก 

�. ขนาดสถานศึกษา 

     4.1 ขนาดเล็ก 

     �.� ขนาดกลาง 

     �.� ขนาดใหญ่ 
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บทที� � 

แนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 

        การวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารตาํราและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งซึ� งมี

หวัขอ้ที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 1.   วฒันธรรมองคก์าร 

  1.1 ความหมายของวฒันธรรมองคก์าร 

  1.2 ความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์าร 

  1.3 องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์าร 

  1.4 ประเภทของวฒันธรรมองคก์าร 

  1.5 ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร 

 2.  บริบทของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

  2.� บริบทของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

  2.� บริบทของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

 3. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

  3.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

     3.2 งานวจิยัในประเทศ 

 

วฒันธรรมองค์การ  

 ความหมายของวฒันธรรมองค์การ  

 วฒันธรรมองคก์าร เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัที�มาจากความเชื�อ ค่านิยมและเป็น             

สิ� งที�องค์การคาดหวงัจากผูป้ฏิบติังานในองค์การนั�น ๆ ด้วย ซึ� งในแต่ละองค์การจะมีวฒันธรรม

องคก์ารที�แตกต่างกนัไป จึงทาํให้เป็นเอกลกัษณ์ที�ถ่ายทอดให้บุคลากรขององคก์ารในรุ่นต่อ ๆ ไป

วฒันธรรมองคก์ารสร้างความรู้สึกเป็นเอกลกัษณ์แก่บุคลากรในองคก์าร ช่วยใหมี้ความสมคัรสมาน

สามคัคีกัน ทาํให้องค์การประสบความสําเร็จ บรรลุเป้าหมายและสามารถยืนหยดัอยู่ได้อย่าง

เขม้แขง็ นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวห้ลากหลายดงันี�  

 วิเชียร วิทยอุดม (2554 : 9) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมองค์การไวว้่า การสร้าง

ค่านิยมและความเชื�อซึ� งสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานให้ความสนใจต่อการดํารงอยู่ของ

องค์การ วฒันธรรมองค์การแบบไหนที�มีอยู่ในองค์การที�สามารถจะค้นพบได้ โดยการเรียนรู้

ตลอดจนรวมถึงตวัสัญลกัษณ์ และสถานภาพพิเศษของตวัองค์การ ผูบ้ริหารจกัตอ้งมีความรู้ความ

[ดึงดูด
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เขา้ใจถึงความสาํคญัของปัจจยัทั�งหมดที�สามารถใชใ้นการพฒันาองคก์าร ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อตวั

องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งมาก  

 จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555 : 238) ได้ให้ความหมายวฒันธรรมองค์การไวว้่า กลุ่มของ                

ค่านิยมที�มีการยึดถือร่วมกนั ซึ� งช่วยให้บุคลากรที�อยู่ในองค์การทราบว่าการกระทาํใดบา้งที�เป็นที�

ยอมรับหรือไม่อาจยอมรับได ้โดยค่านิยมดงักล่าวถูกสื�อสาร ถ่ายทอด และเผยแพร่ดว้ยสัญลกัษณ์ 

คาํขวญั เรื�องเล่าการปฏิบติั เป็นตน้ ทั�วทั�งองคก์าร 

 บรรจง เจริญสุข (2555 : 22) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่ แบบแผนหรือ

สิ�งที�กาํหนดรูปแบบการประพฤติปฏิบติัของสมาชิกในองคก์าร อนัเป็นผลมาจากความเชื�อ ค่านิยม 

ทศันคติ ปทสัถาน ความรู้สึก ปรัชญา แนวคิด การรับรู้ และคติฐานเบื�องตน้ของสมาชิกองคก์ารซึ� ง

สิ�งต่างๆ เหล่านี� มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร หรือเป็นแนวทางของการพฤติปฏิบติั 

และวฒันธรรมองค์การเป็นสิ� งที�สั�งสมและถ่ายทอดสืบต่อมาของสมาชิกในองค์การนั� น ๆ 

วฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหอ้งคก์ารแต่ละองคก์ารมีความแตกต่างกนัไป 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั� นพื� นฐาน (2555 : 35) ได้ให้ความหมายของ

วฒันธรรมองค์การไวว้่า แบบแผนหรือวิถีชีวิตขององคก์ารที�สมาชิกยอมรับและยึดถือปฏิบติัร่วม 

กันเป็นทั� งแบบแผนทางความคิด ความเชื�อ ค่านิยมอุดมการณ์ขององค์การ และเป็นแบบแผน

ทางการกระทาํขององค์การและปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในองค์การ กล่าวคือ ถา้หากหน่วยงานใด                       

มีวฒันธรรมองคก์ารที�ดี เช่น บุคลากรมีการทาํงานอยา่งเต็มที�เนน้คุณภาพ และมีความรับผดิชอบสูง

ย่อมส่งผลให้การทํางานของทุกคนดีมีคุณภาพ ส่งผลทําให้ผู ้รับบริการได้รับการบริการที� ดี                      

มีคุณภาพรวมทั�งทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ 

 ธร สุนทรายุทธ (2556 : 86) ไดใ้ห้ความหมายวฒันธรรมองค์การไวว้่า เหตุการณ์และ

พฤติกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที�สมาชิกขององค์การจาํนวนหนึ� ง หรือส่วนใหญ่เข้าร่วมกัน                

มีบรรทดัฐานของกลุ่ม (Group Norms) ที�เป็นมาตรฐานที�คาดหวงัใหส้มาชิกไดป้ฏิบติัตาม 

 นิติพล ภูตะโชติ (2556 : 135) ได้อธิบายความหมายของวัฒนธรรมองค์การไว้ว่า                 

เป็นแบบแผนที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวความคิด ค่านิยม ความเขา้ใจ ความเชื�อ ความรู้สึกของสมาชิกใน

องค์การซึ� งเป็นบรรทัดฐาน เพื�อให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันไปสู่สมาชิกรุ่นใหม่ 

วฒันธรรมแต่ละองค์การจะมีความแตกต่างกนั ซึ� งแต่ละองค์การจะมีการสร้างระเบียบแบบแผน 

เพื�อให้สมาชิกปฏิบติัร่วมกนั อิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ารจะมีผลต่อพฤติกรรมของพนกังานใน

องค์การหลายอยา่ง เช่น ความร่วมมือของสมาชิก การตดัสินใจ การปฏิบติังาน สมาชิกในองค์การ

จะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ นอกจากนั� น วฒันธรรมองค์การยงัมีผลต่อความสําเร็จและ

ประสิทธิภาพของการทาํงานในองคก์าร 
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 สมคิด บางโม (2558 : 42) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์การไวว้า่ ความคิด ความเชื�อ 

แบบแผนปฏิบติังานและการดาํรงชีวิตของบุคลากรในองค์การหนึ� ง ๆ ซึ� งบุคลากร ส่วนใหญ่ของ

องค์การยอมรับและปฏิบัติเป็นประเพณีและใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบติัตนในฐานะสมาชิก

องคก์าร 

 พาร์เกอร์ (Parker. 2000 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์การไวว้่าแบบแผนของ

การกระทาํทั�งที�โดยตั�งใจ และไม่ไดต้ั�งใจร่วมกนัของบุคลากรในองค์การ ภายใตค้วามเชื�อค่านิยม 

บรรทดัฐานและภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัที�เป็นผลสืบเนื�องมาจากในอดีต 

 คมัมิ�งส์ และวอร์เลย ์(Cummings and Worley. 2001 : 19) อธิบายว่า วฒันธรรมองค์การ 

เป็นรูปแบบของพฤติกรรมค่านิยม บรรทดัฐานร่วมกนัของสมาชิกในองคก์าร 

 รอบบินส์ (Robbins. 2001 : 511) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมองค์การไวว้่า ระบบ               

ที�ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัในทางประพฤติปฏิบติัและแนวทางในการทาํงานในองคก์ารนั�น ๆ 

 ดาฟท ์(Daft. 2004 : 386) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่ กลุ่มของค่านิยม 

หลกัความเชื�อและบรรทดัฐานที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนกนัระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 

 กล่าวโดยสรุป วฒันธรรมองคก์าร หมายถึง ความคิด ความเชื�อ แบบแผน ความรู้สึกของ

สมาชิกในองคก์าร ซึ� งเป็นบรรทดัฐานเพื�อให้สมาชิกประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากรุ่นหนึ�งไปสู่

อีกรุ่นหนึ�ง 

 ความสําคัญของวฒันธรรมองค์การ  

 วฒันธรรมเป็นรากฐานสําคญัขององคก์ารที�กาํหนดทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลใน

แต่ละองคก์าร นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์ารไวด้งันี�   

 เพช็รี รูปะวเิชตร์ (2554 : 25) กล่าววา่ องคก์ารซึ� งมีวฒันธรรมที�ชดัเจนและสามารถทาํให้

บุคลากรในองค์การมีจิตสํานึกตรงกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และมีแนวทางการปฏิบัติงานไปใน

ทิศทางเดียวกนัย่อมทาํให้กระบวนการตดัสินใจดาํเนินไปในทิศทางที�ถูกตอ้ง ปัญหาความขดัแยง้

ต่าง ๆ ลดนอ้ยลงหรือสามารถไดรั้บการแกไ้ขในเวลาที�รวดเร็วและทนัต่อสถานการณ์ 

 สมุทร ชํานาญ (2555 : � - �) กล่าวว่า ว ัฒนธรรมองค์การเป็นแบบแผนหรือวิถี                        

การดํารงชีวิตที�ท ําให้องค์การของตนเองมีเอกลักษณ์ที�แตกต่างไปจากองค์การอื�น แบบแผน                 

การดาํรงชีวิตนี�สามารถแลกเปลี�ยนซึ� งกนัและกนัหรือแพร่กระจายออกไปในหมู่สมาชิกของสังคม 

โดยมีการเรียนรู้ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม วฒันธรรมเปรียบเสมือนเป็นกาวหรือหลกัที�ใช้

ในการยดึเหนี�ยว (Cohesion) ความสามคัคีสาํหรับองคก์ารหรือหน่วยงานไม่ใหแ้ตกสลายลงไป 

 รอบบินส์ (Robbins. 2001 : 36) ชี� ให้เห็นว่าวฒันธรรมองค์การมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์

ของแต่ละองค์การ ทาํให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างองค์การหนึ� งก ับอีกองค์การหนึ� ง 
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ซึ� งนอกจากจะทาํใหเ้กิดการเชื�อมั�นในตนเองของสมาชิก ยงัก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในองคก์าร

มากยิ�งขึ�นและใชเ้ป็นกลไกในการควบคุมสมาชิกในองคก์าร 

 กล่าวโดยสรุป วฒันธรรมองค์การช่วยให้บุคลากรในองค์การมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

มีจิตสํานึกที�ดีร่วมกนั การปฏิบติังานหรือกระบวนการตดัสินใจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เขา้ใจถึง

เหตุผลในการปฏิบติังานต่าง ๆ ซึ� งจะช่วยใหเ้กิดการขบัเคลื�อนไปสู่เป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามที�

ตอ้งการ 

 องค์ประกอบของวฒันธรรมองค์การ  

ระเบียบ คาํสั�ง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ� งก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เสถียรภาพ สามารถคาดการณ์

ผลลัพธ์ที�จะเกิดขึ� น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์การนั� น เมื�อมีการสั�งสมกันมาเป็น

เวลานานจนเคยชินในที�สุดก็จะกลายเป็นวฒันธรรมองค์การ ซึ� งนักวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึง

องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ารไวด้งันี�   

 วเิชียร วทิยอุดม (2554 : 9) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ารไว ้3 ประการดงันี�   

 1. สามารถสังเกตเห็นไดท้ั�งภายในและภายนอก วฒันธรรมเป็นองค์ประกอบที�สําคญั

เช่นเดียวกับการใช้ภาษา การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันอย่างเป็นทางการ การจดัสภาพแวดล้อม

ภายในหน่วยงาน ภาพลกัษณ์เกี�ยวกบัเหตุการณ์ทางสังคมและลกัษณะอื�น ๆ รวมทั�งเรื�องราวความ

เป็นมาของบริษทั สิ�งเหล่านี�บ่งบอกถึงสมาชิกองคก์าร พฤติกรรมใดบา้งที�สมควรไดรั้บการชื�นชม 

และมีวธีิการอยา่งไรที�จะบรรลุผลสาํเร็จ หรือสิ�งใดบา้งที�ทาํใหต้อ้งประสบกบัปัญหาความยุง่ยากใน

ภายหลงั 

 2. ค่านิยมและความเชื�อ สมาชิกองค์การส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงค่านิยมหลักและ                    

ความเชื�อร่วมของสมาชิกในองค์การวา่สิ�งใดสําคญัและสิ�งใดไม่สําคญั เช่น ค่านิยมในการต่อตา้น

การทดลองกบัสัตวใ์นอุตสาหกรรมเครื�องสําอาง การรณรงค์ให้พลเมืองต่อสู้เพื�อสิทธิมนุษยชน 

ค่านิยมร่วมมกัจะใช้คาํถามว่าพวกเรายึดหลักการอะไร องค์การทาํงานเกี�ยวกับอะไร อะไรคือ

ค่านิยมของพนกังาน รวมถึงความสาํคญัและความรับผดิชอบที�มีต่อสังคม ความเคารพต่อลูกคา้หรือ

ผูรั้บบริการ ค่านิยมและความเชื�อเป็นแบบฉบบัที�แสดงถึงความรู้สึกซึ� งอาจจะเป็นแถลงการณ์ของ

คณะกรรมการหรือเป็นภารกิจขององคก์ารที�มีต่อสังคม  

 3. ขอ้สมมติฐาน เป็นรากฐานของค่านิยมและพฤติกรรมร่วมของสมาชิกในองค์การ 

ขอ้สมมติฐานเหล่านี�มกัจะเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องปัญหาทั�ว ๆ ไป แลว้นาํมากาํหนดเป็นปรัชญาในการ

ทาํงานซึ� งเป็นรูปแบบของค่านิยมเกี�ยวกบัธรรมชาติของคนและองคก์าร ตลอดจนวิธีการที�องคก์าร

จะปฏิบติัต่อธุรกิจ  
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 จอมพ งศ์ มงคลวนิช (2555 : 250 - 251) เป รียบ เที ยบวัฒ นธรรมองค์การคล้าย ๆ                   

ภูเขานํ�าแขง็ (Iceberg) ซึ� งมีทั�งส่วนที�อยูบ่นผวินํ�าและส่วนที�อยูใ่ตน้ํ� า ดงัต่อไปนี�  

 1. ส่วนที�อยู่บนผิวนํ� าหรือมองเห็นได้ (Visible) เป็นสิ� งที�สมาชิกองค์การสร้างหรือ

ประดิษฐ์ขึ�นมา ไดแ้ก่ สิ�งประดิษฐ์และถาวรวตัถุต่าง ๆ (Artifacts) เช่น รูปปั� นของผูก่้อตั�งกิจการ 

รูปโดมของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การตกแต่งอาคาร สถานที� ป้าย สัญลกัษณ์ พิธีกรรมต่าง ๆ และ

การแต่งกาย เป็นตน้ นอกจากนี�  ยงัมีส่วนประกอบอื�น ๆ ที�ถือวา่เป็นวฒันธรรมองคก์าร ไดแ้ก่  

  1.1 คาํขวญั (Slogans) เป็นวลีที�แสดงถึงคุณค่า ค่านิยม และความเชื�อที�สําคัญของ

ผูบ้ริหารองคก์ารซึ� งตอ้งการที�จะถ่ายทอดให้แก่พนกังานในองค์การ เช่น บริษทัภทัรประกนัภยัได ้

กาํหนดคาํขวญัไวว้า่สัญญาตอ้งเป็นสัญญา เป็นตน้ 

  1.2 จริยธรรมองค์การ (Ethics) เป็นหลกัเกณฑ์หรือค่านิยมดา้นศีลธรรมที�กาํหนดว่า            

สิ�งใดดีหรือไม่ดี สิ�งใดถูกหรือผิดภายในองคก์าร หรือเป็นขอ้กาํหนดขององคก์ารวา่สิ�งใดดี ถูกตอ้ง             

หรือสิ�งใดไม่ดี ไม่ถูกตอ้ง 

   1.3 กฎ (Rules) และบทบาท (Roles) วฒันธรรมองคก์ารจะระบุถึงรูปแบบการปฏิบติั           

ที�เหมาะสมสําหรับสมาชิกในสังคมซึ� งก็คือ กฎและบทบาท กฎ (Rules) เป็นข้อความที�ระบุถึง

พฤติกรรมหรือสิ� งที�พนักงานควรกระทําหรือไม่ควรกระทํา เช่น การกําหนดตารางเวลาใน                 

การทาํงาน วิธีการนําเสนองาน วิธีการสื� อสาร เป็นต้น ส่วนบทบาท (Roles) เป็นสิ� งที�องค์การ

คาดหวงัในตวัพนักงานเกี�ยวกบังาน ดงันั�น กฎและบทบาทจะเป็นตวัควบคุมลกัษณะทั�วไปของ

องคก์ารซึ� งเกิดขึ�นจากเหตุการณ์ประจาํวนั 

 2. ส่วนที�มองไม่เห็น (Invisible) แต่เป็นสิ�งที�สมาชิกรับรู้และเขา้ใจร่วมกนั เช่น ค่านิยม

ขององค์การที�ให้ความสําคญัต่อทางเลือกในการปฏิบติัหรือผลลพัธ์ที�เหมาะสมโดยพนักงานใน

องค์การร่วมกนักาํหนดขึ�น ค่านิยมถือเป็นส่วนหนึ� งของวฒันธรรมองค์การซึ� งเกิดจากพื�นฐาน

ความเชื�อและบรรทดัฐานของพนักงานในองค์การที�มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานใน

องคก์ารนั�น ๆ การที�พนกังานต่าง ๆ มาอยูร่วมกนัในองคก์ารโดยมีเป้าหมายเหมือนกนัยอ่มส่งผลต่อ

ความรู้สึกที�คลา้ยคลึงกนั รวมทั�งมีการถ่ายทอดความเชื�อ ค่านิยม และความคาดหวงัจากคนรุ่นหนึ�ง

ไปอีกรุ่นหนึ� ง ค่านิยมร่วม (Shared Values) จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการทาํงานที�มีคุณค่าซึ� งเป็น

ที�มาของความได้เปรียบในเชิงแข่งขนั (Source of Competitive Advantage) ขององค์การ กล่าวคือ 

เป็นการฝึกฝนสมาชิกใหม่ดว้ยวธีิการที�ถูกตอ้งเพื�อสร้างค่านิยมร่วมกนัโดยยึดหลกัการที�วา่งานของ

แต่ละบุคคลนั�นไม่เพียงเป็นสิ�งที�ถูกตอ้งเท่านั�น แต่จะตอ้งทาํในสิ�งที�มีคุณค่าดว้ย 

 นิติพล ภูตะโชติ (2556 : 136 - 137) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ารที�สําคญั 

12 ประการ ดงันี�   
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 1. ค่านิยม เป็นความเชื�อมั�นพื�นฐานของบุคคลซึ� งจะนาํไปสู่การกระทาํและแบบอยา่งของ

บุคคลในสังคม รวมทั� งยงัเกี�ยวข้องกับศีลธรรม ความถูกต้อง ความดีงาม ความรู้สึกชื�นชอบ                

การมองเห็นคุณค่า ความสาํคญั และประโยชนที์�จะเกิดขึ�น  

 2. เจตคติ เป็นความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ เฉย ๆ ของบุคคลต่อสิ�งต่าง ๆ เป็นการสะทอ้นให้

เห็นวา่เขามีความรู้สึกอยา่งไรกบัสิ�งต่าง ๆ เหล่านั�น  

 3. ความเชื�อ เป็นความคิด ความเขา้ใจ การยอมรับในสิ�งต่าง ๆ ของบุคคล ความเชื�อของ

มนุษยม์าจากความเข้าใจที�มีอยู่เดิม ความเชื�อนี� อาจจะสนับสนุนหรือขดัขวางให้เกิดความรู้สึก

ในทางที�ดี (ชอบ พอใจ) และทางที�ไม่ดี (ไม่ชอบ ไม่พอใจ) ซึ� งจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม หรือ

ปฏิกิริยาอยา่งใดอยา่งหนึ�งของบุคคล ดงันั�น ความเชื�อจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ 

 4. บรรทดัฐาน เป็นแบบแผนที�บุคคลใช้ในการยึดถือและเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบติัตนในสังคม  

 5. สัญลักษณ์ เป็นวตัถุหรือสิ� งของที�เป็นรูปธรรมซึ� งบ่งบอกให้เห็นถึงวฒันธรรมของ

องค์การ เช่น เครื�องหมายการคา้ รางวลั ภาพ รูปปั� น อาคารหรือตึกสํานักงาน ธง ป้ายชื�อบริษทั 

อนุสาวรีย ์เป็นตน้  

 6. พิธีการ เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที�จดัทาํขึ�นเพื�อแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมขององค์การนั�น 

เช่น งานวนัก่อตั�งบริษทั งานปีใหม่ งานแข่งขนักีฬา งานฉลองครบรอบเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 7. เรื�องเล่า หมายถึง ประวติัความเป็นมา หรือเรื�องราวต่าง ๆ ที�มีการบอกต่อกนัมาซึ� งเป็น

เรื�องราวที�เกิดขึ�นภายในองค์การ ส่วนใหญ่มกัจะเกี�ยวขอ้งกบับุคคลสําคญั ความสําเร็จ เหตุการณ์

สาํคญัที�เกิดขึ�นจริงในอดีต และเรื�องราวดงักล่าวไดถู้กบอกเล่าถ่ายทอดใหพ้นกังานใหม่ไดรั้บทราบ

ต่อ ๆ กนัไป  

 8. ผูน้าํหรือวีรบุรุษ หมายถึง บุคคลที�สมาชิกในองคก์ารให้ความเคารพยกย่องชมเชยใน

ความดีความสามารถที�โดดเด่นและเป็นผูที้�มีอิทธิพลต่อการกาํหนดค่านิยมขององค์การ ผูที้�เป็น

วรีบุรุษขององคก์าร ไดแ้ก่ ผูก่้อตั�งบริษทั เจา้ของกิจการ หวัหนา้งาน ผูอ้าํนวยการ ผูบ้ริหาร  

 9. คาํขวญั เป็นวลีหรือถอ้ยคาํหรือประโยคที�แสดงถึงคุณค่า ค่านิยมขององคก์าร คาํขวญั

ถูกนาํมาใชใ้นการติดต่อสื�อสารทางการตลาดเพื�อให้ลูกคา้สามารถจดจาํถึงความรู้สึกนึกคิด คุณภาพ

ของสินคา้และบริการ 

 10. จริยธรรม เป็นความสํานึกของแต่ละบุคคลว่าอะไรถูก อะไรผิด สิ�งไหนควรกระทาํ

หรือไม่ควรกระทาํ จริยธรรมจะมีผลต่อความรับผดิชอบในสังคม  

 11. กฎขอ้บงัคบั เป็นขอ้กาํหนดต่าง ๆ ขององค์การเพื�อให้พนกังานประพฤติปฏิบติัตาม 

เช่น กฎการแต่งกายของพนกังาน กฎการลงโทษ เป็นตน้  
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 12. บทบาท เป็นการกระทาํตามหนา้ที�ที�ไดก้าํหนดไว ้เช่น บทบาทของผูบ้ริหาร บทบาท

ของผูบ้งัคบับญัชา หรือบทบาทของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

 ดาฟท์ (Daft. 2004 : 75) กล่าวว่า ค่านิยมพื�นฐานที�เป็นองค์ประกอบของวฒันธรรม

องคก์าร ไดแ้ก่  

 1. สัญลกัษณ์ หมายถึง สิ�งของหรือการกระทาํที�สื�อความหมายขององคก์ารให้ผูอื้�นทราบ  

 2. เรื�องราว หมายถึง เหตุการณ์จริงที�เล่าสืบต่อกนัมาจากคนรุ่นหนึ�งไปสู่อีกรุ่นหนึ�ง  

 3. วรีบุรุษ หมายถึง บุคคลที�มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื�อองคก์ารจนเป็นแบบอยา่ง

ที�ดีใหแ้ก่สมาชิกในองคก์าร  

 4. คาํขวญั หมายถึง เป็นวลีหรือประโยคที�กะทดัรัดที�แสดงถึงค่านิยมหลกัขององคก์าร  

 5. พิธีกรรม หมายถึง กิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษที�จดัขึ�นโดยมีการวางแผนไวล่้วงหน้า

เพื�อประโยชน์ของสมาชิกในองคก์าร 

 สรุปไดว้่า วฒันธรรมองค์การ ประกอบดว้ย ส่วนที�มองเห็นไดแ้ละส่วนที�มองไม่เห็น

ซึ� งมีอิทธิพลต่อการกาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ เช่น บรรทดัฐาน ค่านิยม เจตคติ 

ความเชื�อ สัญลกัษณ์ พิธีกรรม เรื�องเล่า วรีบุรุษ คาํขวญั จริยธรรม กฎขอ้บงัคบั บทบาท  เป็นตน้ 

 ประเภทของวฒันธรรมองค์การ  

 วฒันธรรมองค์การที�นิยมใช้กนัอยู่ในปัจจุบนัมีรูปแบบที�แตกต่างกนั ซึ� งนกัวิชาการ

หลายท่านไดเ้สนอรูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารไวด้งันี�  

 ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 455) ไดจ้าํแนกวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4 ประเภท ดงันี�   

 1. วฒันธรรมองค์การแบบครอบครัว (The Family Culture) เป็นวฒันธรรมขององค์การ                    

มีลกัษณะเหมือนครอบครัว โดยผูน้าํองค์การจะทาํหน้าที�ดูแลรับผิดชอบความเป็นอยู่ของสมาชิก

เปรียบเสมือนพ่อหรือแม่ที�ดูแลรับผิดชอบความเป็นอยูข่องสมาชิกในองค์การ มีอิทธิพลสูงสุดใน 

การตดัสินใจในเรื�องต่าง ๆ ทั�งในดา้นสถานภาพและลาํดบัชั�นภายใน องคก์าร  

 2. วฒันธรรมองค์การแบบหอไอเฟล (The Eiffel Tower) เป็นวฒันธรรมองค์การที�เน้น 

ความสาํคญัของงานและลาํดบัชั�นของสายการบงัคบับญัชาเป็นหลกั ลกัษณะโครงสร้างขององคก์าร 

เป็นทรงสูง มีสายการบังคับบัญชาหลายชั� น  ผู ้นําหรือผู ้บ ริหารเป็นผู ้มีอ ํานาจสั� งการและ               

บังคับบัญชา ในเรื� องต่าง ๆ ขององค์การ ซึ� งสมาชิกจะต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ                    

อยา่งเคร่งครัด  

 3. วฒันธรรมองค์การแบบขีปนาวุธนาํวิถี (The Guided Missile) เป็นวฒันธรรมองค์การ                  

ที�เนน้ความเสมอภาคความสําคญัของงานเป้าหมายในการทาํงานและการสร้าง ทีมงาน เพื�อผลกัดนั

ให้การทาํงานบรรลุวตัถุประสงค์ตามที�ไดก้าํหนดไว ้สมาชิกในองค์การจะมีสิทธิเท่าเทียมกนัผูที้�
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สร้างความสําเร็จให้กบัองคก์ารจะไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

สมาชิกในองคก์ารค่อนขา้งผวิเผนิ แต่จะใหค้วามสาํคญัแก่วชิาชีพของตนและความสาํเร็จในงาน  

 4. วฒันธรรมองคก์ารแบบตูอ้บ (The Incubator) เป็นวฒันธรรมองคก์ารที�เนน้ความเสมอ

ภาคและความสําคญัของคนเป็นหลกั ดงันั�น องค์การจึงมีลกัษณะเปรียบเสมือนตูอ้บที�คอยช่วย

ผลักดันให้สมาชิกแต่ละคนประสบความสําเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที�การงาน ส่วนผูน้ํา

องคก์ารจะเป็นผูที้�อยูเ่บื�องหลงัคอยให้การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรในการปฏิบติังาน ช่วยแกปั้ญหา

อุปสรรคและความขดัแยง้ให้แก่สมาชิก องคก์ารที�มีวฒันธรรมรูปแบบนี�จะเนน้ความสําคญัในดา้น

ปัจเจกบุคคลโดยสมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บอิสระอยา่งเตม็ที�ในการปฏิบติังาน  

 จอมพงศ ์มงคลวนิช (2555 : 241 - 243) ไดจ้าํแนกวฒันธรรมองคก์าร ออกเป็น � ประเภท 

ดงันี�  

 1. วฒันธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) เกิดขึ� นจากการที�ผู ้นําเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Leader) มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององคก์ารที�เอื�อต่อการเพิ�มขีดความสามารถในการตีความ 

หรือคาดการณ์ภาวะแวดลอ้มภายนอก เพื�อให้เกิดพฤติกรรมในองค์การที�สามารถตอบสนองได ้

ตลอดเวลา พนกังานขององคก์ารจึงไดรั้บความอิสระในการตดัสินใจเองและพร้อมลงมือปฏิบติัได ้

ทนัทีเมื�อเกิดความจาํเป็นโดยยึดค่านิยมในการสนองตอบต่อผูใ้ช้บริการเป็นสําคญั ผูน้าํมีบทบาท           

สําคัญต่อการสร้างความเปลี�ยนแปลงให้เกิดขึ� นกับองค์การด้วยการกระตุ้นบุคลากรและครู                   

กล้าทดลองคิดทาํในสิ� งใหม่ และเน้นการให้รางวลัตอบแทนแก่ผูที้� ริเริ� มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ             

หลายองค์การได้นํานโยบาย เรื� องการมอบหมายอาํนาจในการตดัสินใจแก่บุคลากร (Employee 

Empowerment) มาใช้โดยเน้นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นและความสามารถตอบสนองได้รวดเร็ว                

เป็นหลกัซึ� งสอดคลอ้งกบัยคุการเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็ว  

 2. วฒันธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ (Achievement Culture) ลกัษณะที�สําคญัของวฒันธรรม

ประเภทนี� คือ การมีวิสัยทศัน์ที�ชดัเจนในเป้าหมายองค์การ ผูน้าํมุ่งเน้นผลสําเร็จตามเป้าหมาย เช่น 

ตวัเลขนกัเรียนเพิ�มขึ�น ผลดาํเนินการมีกาํไรหรือส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) สูงขึ�น เป็นตน้

องคก์ารที�มีวฒันธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จจะให้ความสําคญัต่อการแข่งขนับุคลากรที�มีผลงานดีจะได ้

ผลตอบแทนสูงในขณะที�ผูมี้ผลงานตํ�ากวา่เป้าหมายก็จะถูกใหอ้อกจากงาน  

 3. ว ัฒ นธรรมแบ บ เครือญ าติ (Clan Culture) เป็นว ัฒ นธรรมที� ให้ความสํ าคัญ กับ                    

การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์การเพื�อให้สามารถพัฒนาตนเองพร้อมที�จะรองรับ                  

การเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วจากภายนอก และเน้นความต้องการของบุคลากรมากกว่าวฒันธรรม               

แบบอื�น ดงันั�น องคก์ารจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรที�ร่วมกนัทาํงานคลา้ยอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั                  

ผู ้นํามุ่งเน้นเรื� องความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่ เอื� ออาทรทั� งบุคลากรและผู ้ให้บริการ                        
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โดยพยายามหลีกเลี�ยงมิให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันทางสถานภาพ ผู ้นําจะยึดมั�นในการให ้             

ความเป็นธรรมและ การปฏิบติัตามคาํมั�นสัญญาอยา่งเคร่งครัด  

 4. วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) เป็นวฒันธรรมที�ให้ความสําคญัต่อ

ภาวะแวดลอ้มภายใน และความคงที�ในการดาํเนินการเพื�อให้เกิดความมั�นคง วฒันธรรมประเภทนี�

จะมุ่งเนน้ดา้นวิธีการ ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบของการทาํงาน มุ่งเนน้เรื�องให้ยดึและปฏิบติั

ตามกฎระเบียบ ยึดหลกัการประหยดั ความสําเร็จขององค์การเกิดจากความสามารถในการบูรณาการ

และความมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในโลกปัจจุบันที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

องค์การส่วนใหญ่ไม่สามารถดาํเนินงานภายใตภ้าวะแวดล้อมที�มั�นคง ผูน้าํจึงพยายามหลีกเลี�ยง

วฒันธรรมแบบราชการเนื�องจากตอ้งการความยดืหยุน่และคล่องตวัมากขึ�นนั�นเอง  

 นิติพล ภูตะโชติ (2556 : ���) ไดจ้าํแนกวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น � ประเภท ดงันี�   

 �. วฒันธรรมแบบปรับตวั (Adaptability Culture) 

 วฒันธรรมแบบปรับตวัจะให้ความสําคญัในเรื�องของความยืดหยุ่นเพื�อมุ่งเน้นสําหรับ

ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกไดต้ลอดเวลา พนกังานขององคก์ารสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์ปัจจุบนัได ้มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและการปฏิบติัหน้าที� เป็นการกระตุน้ให้

พนักงานกลา้เสี�ยงกล้าคิดคน้เรื�องใหม่ ๆ กลา้ทดลองในสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อองค์การทาํให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ในเรื�องต่าง ๆ ไดม้ากขึ�น เน้นเรื�องการกระจายอาํนาจเพื�อให้พนกังานสามารถ

ตดัสินใจไดร้วดเร็ว เป็นการสร้างกลยทุธ์ที�สําคญัสาํหรับองคก์าร วฒันธรรมแบบปรับตวัจะพบมาก

ในองคก์ารขนาดกลางและขนาดเล็ก  

 �. วฒันธรรมแบบมุ่งผลสาํเร็จ (Achievement Culture)  

 วฒันธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จจะให้ความสําคญัเกี�ยวกบัเรื� องเสถียรภาพความมั�นคงและ 

การยอมรับจากสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร ดงันั�น องคก์ารที�มีลกัษณะนี�จะเนน้ในเรื�องของ

เป้าหมายที�ชัดเจนแน่นอน เช่น กาํไร ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ซึ� งจะมีการกาํหนดให้ชัดเจนว่า

ตอ้งการกี�เปอร์เซ็นต ์องคก์ารที�มุ่งผลสําเร็จจะให้ความสําคญัในการแข่งขนัในเชิงรุก พนกังานจะมี

การแข่งขนัอยา่งหนกัเพื�อเพิ�มยอดขาย กาํไร หรือส่วนแบ่งตลาด องค์การที�มีวฒันธรรมแบบนี� จะ

ส่งเสริมใหพ้นกังานขยนัขนัแข็งในการทาํงาน มีการใหร้างวลัจูงใจเพื�อใหเ้กิดผลสาํเร็จของงาน เช่น 

พนักงานที�มีความสามารถก็จะได้รับผลตอบแทนสูง มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนพนักงาน

ที�ไม่มีผลงานก็อาจหมดกาํลงัใจในการทาํงานและขอลาออกจากงานไปในที�สุด 

3. วฒันธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture)  

 วฒันธรรมแบบเครือญาติจะเนน้ให้ความสําคญัแบบยืดหยุน่และเอื�ออาทรต่อกนั องคก์าร

แบบนี� จึงมีลกัษณะแบบญาติมิตร ทาํงานร่วมกนัเสมือนกบัเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั มุ่งเนน้ใน
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ความร่วมมือช่วยเหลือเกื�อกูลกนั ดังนั�น พนักงานที�ทาํงานในองค์การแบบเครือญาติจึงมีความ

ผูกพนักบัองค์การสูง มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ และมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ารมาก รวมทั�งมีความ

ภาคภูมิใจที�ได้เป็นสมาชิกในองค์การดังกล่าว พนักงานจะมีความสุขกับการทาํงานและชอบ

องค์การที�มีวฒันธรรมแบบนี�  วฒันธรรมแบบเครือญาติจะมุ่งตอบสนองสภาพแวดล้อมภายใน

องคก์ารเป็นสาํคญั 

4. วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) 

 วฒันธรรมแบบราชการเป็นวฒันธรรมที�เน้นให้ความสําคญักบัสภาพแวดล้อมภายใน 

โดยเฉพาะความมีเสถียรภาพ ความมั�นคงในการทํางาน ความมีระเบียบในการทํางาน ยึดถือ

กฎระเบียบข้อบังคับและเรื� องของการประหยดั ดังนั� น วฒันธรรมแบบราชการจะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความมั�นคง และสามารถคาดการณ์สิ�งที�จะเกิดขึ�นได ้เป็นลกัษณะของ

วฒันธรรมองคก์ารที�ไม่ค่อยมีการเปลี�ยนแปลง เช่น หน่วยงานราชการ และรัฐวสิาหกิจ 

 ดาร์ฟ (Daft. 2001 : 319) เห็นว่า วฒันธรรมองค์การสามารถเสริมสร้างกลยุทธ์และ                

การออกแบบโครงสร้างเพื�อให้องค์การก้าวไปสู่ความมีประสิทธิภาพได้ จึงได้แบ่งวฒันธรรม

องคก์ารออกเป็น 4 ประเภท ซึ� งตั�งอยูบ่นพื�นฐานของปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ ระดบัความยดืหยุน่ต่อ

สภาพแวดลอ้มภายนอก และการมุ่งเนน้ที�กลยทุธ์ภายในหรือภายนอกองคก์าร ดงัต่อไปนี�   

 1. วฒันธรรมที�เนน้ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) เป็นวฒันธรรมที�คาํนึงถึง            

สภาพแวดลอ้มภายนอก ตอ้งการความยืดหยุน่และการเปลี�ยนแปลงเพื�อให้บรรลุถึงความตอ้งการ

ผูบ้ริหารจึงมีการมอบอาํนาจการตดัสินใจใหก้บัพนกังาน  

 2. วฒันธรรมที�เนน้พนัธกิจ (Mission Culture) เป็นวฒันธรรมที�ถูกกาํหนดขึ�นมาโดยเน้น

การดาํเนินการเพื�อให้บรรลุวิสัยทศัน์ตามความมุ่งหมายที�ชัดเจนขององค์การและประสิทธิผลที�

ตอ้งการ วฒันธรรมแบบนี�ไม่ตอบสนองกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 

 3. วฒันธรรมการมีส่วนร่วม (Clan Culture) เป็นวฒันธรรมที�เน้นการมีส่วนร่วมของผูที้�

เกี�ยวข้องและการมีส่วนร่วมในงานของสมาชิกในองค์การ มีการตอบสนองกับสภาพแวดล้อม

ภายนอกที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วซึ� งจะช่วยเสริมสร้างความรับผดิชอบ และการเป็นเจา้ของใหก้บั

พนกังานเพื�อนาํไปสู่ความผกูพนัในองคก์าร  

 4. วฒันธรรมที�เน้นสายการบงัคบับญัชาหรือแบบระบบราชการ (Bureaucratic Culture) 

เป็นวฒันธรรมที� เน้นการดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที�มีเสถียรภาพ องค์การประเภทนี�             

มีวฒันธรรมที�จะสนบัสนุนวธีิการในการดาํเนินงานโดยใชค้วามร่วมมือ ระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย 

สัญลกัษณ์ พิธีการต่าง ๆ ตลอดจนประสิทธิภาพของงาน 
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 กล่าวโดยสรุป วฒันธรรมองค์การสามารถจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ วฒันธรรม

แบบปรับตัวเป็นวฒันธรรมซึ� งต้องการความยืดหยุ่นและการเปลี�ยนแปลงให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมภายนอก ว ัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จเป็นวัฒนธรรมที� ให้ความสําคัญต่อ                         

การดาํเนินการเพื�อบรรลุเป้าหมายที�ชดัเจน สําหรับวฒันธรรมแบบเครือญาติมุ่งเน้นการช่วยเหลือ

เกื�อกูลซึ� งกันและกัน แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ มีความจงรักภกัดีและผูกพนัธ์ต่อองค์การ  

ขณะที�วฒันธรรมแบบราชการให้ความสําคญัต่อความมีเสถียรภาพ ยึดถือกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัเป็นหลกัในการทาํงาน 

 ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การ 

 วฒันธรรมสร้างกฎที�ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นความคิดของพนกังาน ซึ� งอาจเป็นผลดี 

หรือผลเสียต่อองคก์าร วฒันธรรมที�เหมาะสมช่วยใหอ้งคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้และใหบ้ริการที�ดีขึ�น ทาํใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายและประสบความสาํเร็จ  

 นิติพล  ภูตะโชติ (���� : ���) กล่าวถึง วฒันธรรมองคก์ารมีลกัษณะที�สาํคญั ดงันี�   

 �. สามารถเรียนรู้ได้ (Learned) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การสามารถสร้างการเรียนรู้ได ้             

โดยผา่นการสังเกต จดจาํ และประสบการณ์ต่าง ๆ  

 �. มีลกัษณะร่วมกนั (Shared) วฒันธรรมองค์การเป็นสิ�งที�คนในกลุ่มหรือสังคมยอมรับ

ร่วมกัน มีการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน เช่น การจดังานเลี� ยงฉลองปีใหม่ การจดังานเกษียณอายุ

ขา้ราชการ เป็นตน้  

 �. มีการถ่ายทอดได ้(Transgenerational) วฒันธรรมองคก์ารสามารถถ่ายทอดและส่งผา่น

จากคนรุ่นหนึ�งไปสู่อีกรุ่นหนึ�ง 

 4. มี อิทธิพลต่อการรับรู้ของคน (Influences Perception) วฒันธรรมองค์การจะเป็น

ตวักาํหนดและสร้างรูปแบบของพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด มุมมอง และการรับรู้ให้แก่คนใน

องคก์ารทาํใหเ้กิดจิตสาํนึกที�ดี ความผกูพนั ตลอดจนความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

 �. มีการปรับตวัและเปลี�ยนแปลงได ้(Adaptive) วฒันธรรมองค์การจะขึ�นอยูก่บัสมาชิก

ในองค์การวา่จะมีการปรับตวัหรือเปลี�ยนแปลงอยา่งไร สมาชิกในองคก์ารจะเป็นตวัแปรสําคญัใน

การปรับตวัและเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมองค์การ ดงันั�น วฒันธรรมองค์การจะมีการเปลี�ยนแปลง

มากหรือนอ้ยเพียงใดยอ่มขึ�นอยูก่บัสมาชิกในองคก์ารนั�น  

 นิตยา เงินประเสริฐศรี (2557 : 119) กล่าววา่ ลกัษณะวฒันธรรมองค์การที�ทาํใหอ้งคก์าร

ประสบความสาํเร็จ สามารถพิจารณาจากประเด็นเหล่านี�  ไดแ้ก่ 

 1. สารสนเทศเกี�ยวกบัคุณภาพถูกนาํมาใชเ้พื�อปรับปรุงคุณภาพงาน  

 2. อาํนาจหนา้ที�เท่ากบัความรับผดิชอบ  
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 3. การใหร้างวลัแก่ผลงานที�ประสบความสาํเร็จ  

 4. ความร่วมมือซึ�งเป็นพื�นฐานของการทาํงานร่วมกนั  

 5. ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกมั�นคงในงานที�ทาํ  

 6. มีบรรยากาศในการทาํงานที�ไวว้างใจต่อกนั  

 7. การจ่ายค่าตอบแทนอยา่งยติุธรรม 

 8. ผูป้ฏิบติังานควรมีหุน้ส่วนในองคก์าร 

 มอทส์ (Moats. 1997 : 59) กล่าวว่า วฒันธรรมแบบสร้างสรรค์ (Constructive Culture)  

เป็นวฒันธรรมที�ก่อให้เกิดความสมดุลอยา่งเหมาะสมระหวา่งคนกบังาน ส่งเสริมใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างกนัและกนั และการบรรลุเป้าหมายของตนเอง มีความผสมกลมกลืนระหว่างการบรรลุ

เป้าหมายขององคก์ารพร้อม ๆ กบัการพฒันาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทาํใหบุ้คคล กลุ่มและ

องคก์ารเกิดประสิทธิผล มีความเจริญรุ่งเรือง ประกอบดว้ย 4 ลกัษณะ คือ 

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ�  (Achievement) สมาชิกจะไดรั้บการกระตุน้ให้มุ่งไปสู่มาตรฐานของ

ความเป็นเลิศ มีการกําหนดเป้าหมายที�ต้องการบรรลุอย่างท้าทายและเป็นไปได้ ทาํงานอย่าง

กระตือรือร้นเพื�อบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั�งมีแผนและทางเลือกที�ชดัเจนก่อนลงมือปฏิบติั 

 2. การมุ่งพฒันาบุคลากร (Self-actualization) องคก์ารจะให้คุณค่ากบัความคิดสร้างสรรค ์

เน้นคุณภาพมากกวา่ปริมาณ ตลอดจนผลสัมฤทธิ� ของงานและความกา้วหนา้ของบุคคล สมาชิกจะ

ได้รับการกระตุ้นให้มีความสุขในการทํางาน พฒันาตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมใหม่ ๆ                     

ที�หลากหลาย 

 3. การมุ่งให้ความสําคญักับบุคลากร (Humanistic Encouraging) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

การบริหารโดยยึดคนเป็นศูนยก์ลาง โดยถือวา่คนมีความสําคญัอยา่งยิ�ง สมาชิกจะช่วยเหลือซึ� งกนั

และกนัในการพฒันาและสนบัสนุนใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนื�อง 

 4. การสร้างความผูกพันฉันท์พี�น้อง (Facilitative) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

สมาชิกมีความเป็นมิตร เปิดเผย และใส่ใจกบัความพึงพอใจของกลุ่มทาํงาน 

 รอบบินส์ (Robbins. 2001 : 35 - 42) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การเป็นสิ�งที�รับรู้ร่วมกนัที�

ถูกยึดถือปฏิบติัโดยสมาชิกขององคก์าร สมาชิกขององคก์ารต่างเห็นคุณค่าและยอมรับวา่เป็นสิ�งที�ดี

ซึ� งมีลกัษณะหรือองคป์ระกอบที�สาํคญั ดงันี�  

 1. ความรับผดิชอบของสมาชิกในสถานศึกษา 

 2. การกาํหนดทิศทาง เป้าประสงค ์และความคาดหวงัการปฏิบติังานที�ชดัเจน 

 3. การร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา  

  4. การใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 5. การติดต่อสื�อสารในองคก์ารโดยผา่นสายการบงัคบับญัชาแบบเป็นทางการ 

 แพตเตอร์สัน และพาร์เกอร์ (Patterson  and  Parker. 1988 : 50 - 51) ไดก้ล่าวถึง วฒันธรรมองคก์าร

ของสถานศึกษาวา่ มีลกัษณะที�สาํคญั �� ประการ ดงัต่อไปนี�  

 1. ความมุ่งหมาย/เจตนารมณ์ของสถานศึกษา (School Purposes) ในการทํางานหรือ

ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มนุษย์มีจุดมุ่งหมายเพื�อปฏิบัติงานให้บรรลุความประสงค์ที�ตั� งไว้

เช่นเดียวกบัการปฏิบติังานของสถานศึกษาทุกแห่ง ต่างมีจุดมุ่งหมายที�จะปฏิบติังานให้บรรลุความ

มุ่งหมายของสถานศึกษาซึ� งบุคลากรในสถานศึกษาควรมีโอกาสร่วมกนั ในการกาํหนดความมุ่ง

ประสงค์ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน แพตเตอร์สันและพาร์เกอร์ (Patterson and Parker) 

ไดก้ล่าวถึง ความมุ่งหมายของสถานศึกษา (School Purposes) ว่าองค์การใดหรือสถานศึกษาใดจะ

อยูร่อดและมีความเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยูที่�ตวับุคคลที�ทาํงานร่วมกนัในองคก์าร นบัตั�งแต่ผูบ้ริหารไป

จนถึงผูป้ฏิบติังานในระดบัล่าง การปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพนั�น ควรคาํนึงถึงความมุ่งประสงค์

ของสถานศึกษาเป็นสําคญัการกาํหนดความมุ่งประสงคเ์ป็นขั�นตอนต่อเนื�อง จากการกาํหนดสภาพ

ปัญหาปัจจุบนั หากไม่ทราบปัญหายอ่มไม่สามารถกาํหนดความมุ่งประสงค์ที�ดีมีความสอดคลอ้ง

กับปัญหาและความต้องการที�แท้จริงขององค์การ เมื�อสถานศึกษากําหนดความมุ่งหมายของ

สถานศึกษาแล้วควรประชาสัมพันธ์ชี� แจงให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจเห็นคุณค่า และ

ความสําคัญเกี�ยวกับความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินการและ

ประเมินผลร่วมกนั รวมทั�งคาํนึงถึงการตดัสินใจที�มีผลต่อความมุ่งประสงคข์องสถานศึกษาดว้ย  

 2. การมอบอํานาจ (Empowerment) ในสถานศึกษาผู ้บริหารเป็นผู ้ใช้อ ํานาจได้ตาม                    

ตาํแหน่ง แต่ในการปฏิบติัราชการในสถานศึกษาผูบ้ริหารมีภาระหนา้ที�มาก จึงตอ้งมีการแบ่งอาํนาจ

ในการรับผิดชอบไปยงัผูที้�อยู่ในตาํแหน่งรองลงไปช่วยจดัทาํ แต่ทั�งนี� ผูใ้ช้อาํนาจนั�นจะตอ้งใช ้             

โดยไม่ขดักบัความมุ่งประสงคข์องสถานศึกษาที�ตั�งไว ้ซึ� งแพตเตอร์สันและพาร์เกอร์ (Patterson and  

Parker) ได้กล่าวถึง การมอบอํานาจว่าผู ้บริหารจะต้องเห็นความสําคัญของการมอบอํานาจ              

การตดัสินใจแก่ครูอาจารยใ์นบางสถานการณ์ พร้อมทั�งให้โอกาสในการรับรู้ข่าวสารและการไดรั้บ

ปัจจยัต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแก่ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ความจาํเป็นใน                 

การมอบอาํนาจแก่หัวหน้าชั�นรองลงไปมีความจาํเป็นอย่างยิ�ง หลกัเกณฑ์ในการมอบอาํนาจที�ให ้            

กบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองลงไปย่อมขึ�นอยู่กบัขนาดของงานที�รับผิดชอบ โดยปกติมกัจะกาํหนด

ขอบเขตของอาํนาจเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 3. การตัดสินใจ (Decision Making) การตัดสินใจเป็นภารกิจที�สําคัญของการบริหาร                

เพราะการตดัสินใจเป็นการเลือกวธีิปฏิบติัที�เห็นวา่ดีที�สุดเพื�อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้

ซึ� งนอกจากจะตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศที�ถูกต้องและทนัสมยัแล้ว ยงัเกี�ยวข้องกบัการมีส่วนร่วม          
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ในการตดัสินใจของผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย การตดัสินใจจึงเป็นภารกิจที�ผูบ้ริหาร ครู และผูที้�เกี�ยวขอ้ง

ร่วมกันกําหนดเป้าหมายที� สําคัญ เพื� อเลือกทางเลือกที� ดีที� สุดโดยที� ทุกฝ่ายมีโอกาสแสดง                   

ความคิดเห็นในการตดัสินใจ ผูบ้ริหารควรคาํนึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที�เกิดขึ� นแก่

สถานศึกษา พร้อมทั� งมีข้อมูลที� เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมากขึ� น  การตัดสินใจ

เปรียบเสมือนเป็นเครื� องมือทดสอบความสามารถของผู ้บ ริหาร ซึ� งเป็นตัวบ่งชี� ถึงความมี

ประสิทธิภาพของการบริหาร หากผูบ้ริหารตดัสินใจผดิพลาดยอ่มหมายถึงอนาคตขององคก์าร  

 4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของสถานศึกษา (Sense of Community) การที�คนเราทาํงาน

ร่วมกนัในองคก์ารใด ๆ ก็ตาม ถา้มีความประทบัใจในสถานที�นั�นก็จะเกิดความรู้สึกรักและผูกพนั

ในสถานที�นั�น รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหนึ�งขององคก์ารนั�น ๆ ซึ� งแพตเตอร์สันและพาร์เกอร์ (Patterson 

and Parker) ให้แนวคิดว่าการดาํเนินงานควรยึดถือสถานศึกษาเป็นหลกัโดยถือว่าครูและบุคลากร

ทุกคนมีส่วนในการปฏิบติังาน จึงควรให้ความช่วยเหลือและพฒันาบุคลากร ตลอดจนกระตุน้ให้

บุคลากรรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความผกูพนั รู้จกัรับผิดชอบช่วยเหลือ และพฒันาสถานศึกษาร่วมกนัให้

มากที�สุด  

 5. ความไวว้างใจ (Trust) ผูบ้ริหารควรให้โอกาสครูไดเ้ลือกทาํงานตามความตอ้งการและ

ไวว้างใจว่าครูจะสามารถตดัสินใจได้เป็นอย่างดี เมื�อเรามีความไวว้างใจซึ� งกันและกันก็จะเกิด

ความรู้สึกเชื�อมั�น อบอุ่น ยอมรับในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ 

ภายในโรงเรียนดาํเนินไปไดอ้ยา่งสะดวกราบรื�นมากยิ�งขึ�น 

 6. ความมีคุณภาพ (Quality) การปฏิบติังานภายในองคก์ารใด ๆ ต่างก็คาดหวงัวา่ผลงานที�

ออกมานั�นจะมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ� งการปฏิบติังานในสถานศึกษาจะตอ้งคาํนึงถึง 

มาตรฐานของงานรวมทั�งคุณภาพของครูและนักเรียน โดยมีความเชื�อว่าครูและนักเรียนสามารถ 

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นอนัหนึ� ง

อนัเดียวกนั มีความไวว้างใจต่อกนั ผูกสัมพนัธ์กนัแบบครอบครัว สร้างบรรยากาศแห่งความเขา้ใจ 

เป็นการเพิ�มแรงจูงใจและสร้างขวญัในการทาํงาน  

 7. การยอม รับ  (Recognition) เป็ น การที� โรงเรียน เปิ ดโอก าส แล ะให้ การยอม รับ                   

ความคิดเห็นที�ดีของครู รวมทั�งผลงานของครูและนกัเรียนความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือเป็น

ความตอ้งการทางสังคมของมนุษย ์ทาํให้มนุษยเ์ปลี�ยนแปลงค่านิยม แนวคิด ตลอดจนรูปแบบ    

ความตอ้งการที�เห็นตนเองสําคญั ความตอ้งการที�จะให้ผูอื้�นยกย่องสรรเสริญ ความตอ้งการที�จะ

ควบคุมคนอื�นโดยใช้อิทธิพลหรือออกคาํสั�งให้ผูอื้�นปฏิบัติตาม ความต้องการที�จะเป็นอิสระ                 

ความตอ้งการเสรีภาพจากการกดขี�ทั�งปวง ความตอ้งการที�จะเป็นตวัของตนเอง ความตอ้งการที�จะ

ประสบความสาํเร็จ ความตอ้งการที�จะเอาชนะอุปสรรคทั�งปวง ความตอ้งการของบุคคลเป็นตน้เหตุ
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แห่งปัญญาและความยุง่ยาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที�ไดรั้บอาํนาจตามกฎหมายให้เป็นผูน้าํ 

ในการดาํเนินงานของสถานศึกษาเพื�อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคต์ามที�กาํหนดไว ้ผูบ้ริหารจึงเป็นผูมี้

อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูร่้วมงาน อีกทั�งยงัมีบทบาทต่อความสําเร็จและ

ความลม้เหลวของงาน  

 8. ความเอื�ออาทร (Caring) โรงเรียนควรเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู ่การปฏิบติังานของครู

และสนับ สนุนให้ มีความก้าวหน้าในหน้าที� การงาน ผู ้บังคับบัญชาเป็นบุคคลสําคัญ ต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซึ� งจะตอ้งใช้เวลาว่างใกลชิ้ดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คอยเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่

การปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในอาชีพของผูใ้ต้บังคบับญัชา ผูบ้งัคบับัญชาควรอธิบายให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงสิทธิเสรีภาพ ลกัษณะงาน ระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์าร สายบงัคบับญัชา 

อาํนาจหน้าที�  ความรับผิดชอบ รวมทั� งทาํให้ผูใ้ต้บังคบับัญชารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ� งของ

องคก์ารเพื�อเป็นการสร้างความพึงพอใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สิ�งต่าง ๆ เหล่านี� จะเป็นขวญัและกาํลงัใจ

ในการที�จะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่บุคลากรในการปฏิบติังาน  

 9. ความชื�อสัตยสุ์จริต (Integrity) เป็นวฒันธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการที�โรงเรียนมองเห็น

คุณค่าในความชื�อสัตย์ สุจริตของบุคลากร โดยการชมเชยและให้ผลตอบแทนรวมทั� งกําหนด

แนวทางที�ควรปฏิบัติเพื�อให้ทุกคนปฏิบัติตาม และเห็นคุณค่าในความมานะพยายามของครูที�

ปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ ไม่ยอ่ทอ้ การปฏิบติังานของสถานศึกษาต่อบุคลากรจะยดึมั�นในแนวทาง

แห่งจริยธรรมเป็นหลกั ซึ� งจริยธรรมเป็นสิ�งจาํเป็นและมีความสําคญัต่อมนุษยท์ั�งโดยส่วนตวัและ

ส่วนรวม ตลอดจนเป็นปัจจยัพื�นฐานที�ช่วยสถานศึกษามีความสงบเรียบร้อย 

 10. ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) โรงเรียนให้ความสําคญัในความแตกต่าง

เกี�ยวกับปรัชญา ความเชื�อ บุคลิกภาพ วิธีการสอนที�แตกต่างกันของครูแต่ละคน และการรู้จกั   

ยืดหยุ่นในเรื�องการจดัการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างของนกัเรียน การที�ครูอาจารย์

แต่ละคนมีการเรียนรู้ ปรับปรุง และพฒันาตนเองใหมี้ความเชื�อและพฤติกรรมที�คลอ้ยตามกลุ่มยอ่ม

ทาํให้เกิดความสามคัคี มีการยึดเหนี�ยวจิตใจกนัระหวา่งสมาชิกทาํให้ความเป็นกลุ่มดาํรงอยูต่่อไป

ขณะเดียวกัน โรงเรียนก็สามารถพฒันาให้มีความเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดประสงค์และแสดงถึง

ค่านิยมของสถานศึกษา 

 เดนิสัน (Denison. 1990 : 47) ให้ความเห็นเกี�ยวกับปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การและ

ประสิทธิผลขององค์การ พบว่าวฒันธรรมองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การเป็นอย่าง

มากเมื�อวฒันธรรมนั�นก่อใหเ้กิดลกัษณะดงัต่อไปนี�  
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 1. การผกูพนั (Involvement) และการมีส่วนร่วมในองคก์าร 

 2. การปรับตัว (Adaptability) ที� เหมาะสมกับการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อม                   

ทั�งภายในและภายนอกองคก์าร 

 3. การประพฤติปฏิบัติ ที� สอดคล้องกัน  (Consistency) ซึ� งจะทําให้ เกิดการทํางาน                        

ที�ประสานกนัและสามารถคาดการณ์พฤติกรรมต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ�นได ้

 4. มีวิสัยทัศน์และภารกิจองค์การที� เหมาะสม ทําให้องค์การมีกรอบและทิศทาง                   

การดาํเนินงานที�ชดัเจน 

 ทาน (Tan. 2001 : 121) ได้ศึกษาเรื� องขององค์การและนําเสนอค่านิยม 8 ประการ                    

ที�มีความสาํคญัต่อการพฒันาวฒันธรรมแบบมุ่งผลสาํเร็จ ดงัต่อไปนี�  

 1. การมุ่งเนน้ที�ผลลพัธ์ (Result–oriented) เป็นค่านิยมร่วมที�เด่นชดัที�สุดประการหนึ�งของ

องคก์ารที�มีต่อวฒันธรรมแบบมุ่งผลสาํเร็จ 

 2. การบริการลูกคา้ที�เหนือชั�น (Superior Customer Service) แมแ้ต่เทคโนโลยีที�ยอดเยี�ยม

ก็ไม่สามารถแทนที�ลูกคา้ได ้ดงันั�น องคก์ารที�มีวฒันธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จควรเรียนรู้วิธีบูรณาการ

เทคโนโลยี กระบวนการ กลยุทธ์และบุคลากรเขา้ดว้ยกนัเพื�อให้ลูกคา้มองเห็นคุณค่าในสินคา้และ

บริการ รวมทั�งมีความเตม็ใจที�จะจ่ายเพื�อสิ�งนั�น 

 3. นวตักรรม (Innovation) เกี� ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ� งใหม่ ๆ ที�โลกไม่เคยเห็น                 

มาก่อน ดงันั�น การสร้างสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงใหม่นี� ผูน้าํตอ้งส่งเสริมให้กาํลงัใจที�จะเสี�ยงและ

พฒันาใหมี้ความอดทนต่อความผดิพลาด 

 4. ความยุติธรรม (Fairness) บุคลากรในองคก์ารจะไม่พยายามทาํหนา้ที�ให้ดีที�สุดต่อไป

ถ้าหากเขารู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ�นในที�ทาํงาน ผูน้ําจะต้องสื�อสารกฎเกณฑ์และระบบ                

การประเมินผลที�ชดัเจน  

 5. การเคารพ นับถือ (Respect) มีค ํากล่าวว่า ผลงานที� ยอดเยี�ยม เกิดจากบุคคลที� มี                   

ความภาคภูมิใจในองค์การที�ปฏิบัติงานอยู่ ผูที้� เคารพนับถือผูอื้�นหรือเป็นที�เคารพนับถือจะมี

ความสุขในที�ทาํงาน รวมทั�งบุคคลที�มีความสุขจะมีประสิทธิภาพและผลิตผลงานไดม้ากกว่าผูที้�มี

ความสุขนอ้ย 

 6. การตอบสนองการเปลี�ยนแปลง (Change Response) เป็นค่านิยมร่วมที�สําคัญที�สุด              

ในการกาํหนดอนาคตขององค์การ ความสามารถขององค์การจะทาํให้การเปลี�ยนแปลงภายใน

องค์การสอดคล้องกับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การแข่งขนัที� รุนแรงเพิ�มขึ� น                               

การมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเปลี�ยนแปลงกฎของอุตสาหกรรม และความตอ้งการของลูกคา้ถือเป็น



 

24 

 

หวัใจสําคญัของการอยูร่อดในสภาพแวดลอ้มที�ทา้ทายมากขึ�นเรื�อย ๆ ดงันั�น ความสําคญัไม่ไดอ้ยูที่�

การเปลี�ยนแปลง แต่หากอยูที่�ความเขม้แขง็และความเร็วในการเปลี�ยนแปลง 

 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) บุคลากรจะเพิ�มคุณค่าให้กบัองค์การและ

ตวัเองขึ�นอยู่กบัผลตอบแทนที�พวกเขาไดรั้บจากการปฏิบติังาน องค์การที�ประสบความสําเร็จจะมี

การกาํหนดขอบเขตไวอ้ย่างชดัเจนในเรื�องความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และระบบที�มีประสิทธิผล

ในการติดตามผลลพัธ์ที�คาดหวงั การส่งเสริมค่านิยมร่วมนี�  ผูน้าํในองคก์ารควรส่งเสริมให้บุคลากร

มีส่วนร่วมและสื�อสารผลงานที�ประสบผลสาํเร็จตามระยะเวลาที�กาํหนดอยา่งเปิดเผย 

 8. ความกระตือรือร้น (Passion) องค์การที� ยิ�งใหญ่จํานวนมากประความสําเร็จได ้                  

มาจากความกระตือรือร้นของผูน้าํที�สื�อสารและแปลงวิสัยทศัน์ให้เป็นความกระตือรือร้นสําหรับ

บุคลากรในการดาํเนินงาน 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี�ยวกบัลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา ผูว้จิยั

ไดน้าํมาวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบของวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา เพื�อกาํหนดเป็นกรอบ

แนวคิด ดงัตาราง 1 
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ตาราง �  การวเิคราะห์องคป์ระกอบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา  
 

 

 
วฒันธรรมองคก์ารของ
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รว
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การมุ่งผลสัมฤทธิ�         6 

การทาํงานเป็นทีม        4 

การพฒันาบุคลากร        3 

ความรับผดิชอบ        3 

ความมีคุณธรรม        3 

ความมีคุณภาพ        3 

สัมพนัธภาพที�ดี        2 

ความผกูพนัต่อองคก์าร        2 

ยอมรับผลที�เกิดขึ�น        2 

ระบบสารสนเทศที�ดี        2 

การมอบอาํนาจ        2 

การยอมรับ        2 

ความไวว้างใจ        2 

การตดัสินใจ        1 

ความคิดสร้างสรรค ์        1 

การเป็นหน่วยบริการ        1 

ระบบงานที�รวดเร็ว        1 

 

 จากตาราง 1 ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์องค์ประกอบวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ครั� งนี� โดยใช้แนวคิดของ          

นิติพล ภูตะโชติ (2556) นิตยา  เงินประเสริฐศรี (2557) มอทส์ (Moats. 1997) รอบบิ�นส์ (Robbins. 2001) 

แพตเตอร์สันและพาร์เกอร์ (1988) เดนิสัน (Denison. 1990) และทาน (Tan. 2001) พบว่า องค์ประกอบของ
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วฒันธรรมองค์การที�สามารถนําไปใช้กําหนดกรอบแนวคิดในงานวิจยัที�มีความถี�ตั� งแต่ � คะแนน          

ขึ� นไป ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ�  การทาํงานเป็นทีม การพฒันาบุคลากร ความรับผิดชอบ ความมี

คุณธรรม และความมีคุณภาพ 
 

บริบทของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

         สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที�อยู่ภายใต ้               

การกาํกบัการดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการขั�นพื�นฐาน มีหนา้ที�ดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจ

หนา้ที�ของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษาตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 โดยมีผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นผู ้บ ริหาร และแบ่งงานออกเป็น 9 กลุ่มงาน � หน่วยงาน                          

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�องการแบ่งส่วนราชการภายใน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษา พ.ศ. ���� ดงันี�  (สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1. ออนไลน์. 2562) 

 1. กลุ่มอาํนวยการ 

 2. กลุ่มบริหารงานบุคลากร  

 3. กลุ่มนโยบายและแผน  

 4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  

 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์ 

 7. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 �. กลุ่มพฒันาครู และบุคลากร 

 �. กลุ่มกฎหมายและคดี 

 ��. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ที�ตั�ง 

         สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ตั� งอยู่เลขที� 1 ถนนตากสิน 

ตาํบลตลาด อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี บนเนื�อที� 10 ไร่ 3 งาน 

 วสัิยทัศน์ (Vision) 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีหน้าที�หลักในการขบัเคลื�อน            

การจดัการศึกษาที�มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื�นฐานของความเป็นไทยโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
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 พนัธกจิ (Mission)  

           1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวยัเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการศึกษา                

อยา่งทั�วถึงและเสมอภาค 

           2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร

การศึกษาขั�นพื�นฐานสู่คุณภาพระดบัสากล 

           3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร และ

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

           4. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใน                  

การจดัการเรียนการสอนที�ส่งเสริมศกัยภาพของนกัเรียน 

           5. พฒันาระบบบริหารจดัการที�เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบ              

ต่อคุณภาพการศึกษา 

 เป้าประสงค์ (Goal) 

 1. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งทั�วถึง และมีคุณภาพ 

 2. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาและระดบัการศึกษาภาคบงัคบัทุกคน มีการพฒันาการ

เหมาะสมตามวยั และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 3. ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะที�เหมาะสมและทาํงาน

มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ�  

 4. สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาและโรงเรียนมีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ และ

เป็นกลไกขบัเคลื�อนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล 

 5. สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาเน้นการทาํงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ               

ทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา 

 ค่านิยม (Values) 

 C :  Check โปร่งใส 

 H :  Hand แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

 A :  Act มุ่งสู่คุณภาพ 

 N :  Network ขยายฐานความรู้ 

 E :  Excellent สู่ความเป็นเลิศ 

 อตัลกัษณ์ (Identity) 

         “มีจิตบริการ ปฏิบติังานมุ่งผลสัมฤทธิ� ”  
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 กลยุทธ์ (Strategy) 

 กลยทุธ์ที� 1  พฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัทุกประเภท 

 กลยทุธ์ที� 2  เพิ�มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาใหท้ั�วถึงและไดรั้บโอกาส 

 กลยทุธ์ที� 3  พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยทุธ์ที� 4  พฒันาระบบการบริหารจดัการ 

 

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต � 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ � โครงสร้างการบริหารงานสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

ที�มา : สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1. ออนไลน์. 2562. 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต � 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษา เขต � 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และทรัพยสิ์น 

 

สถานศึกษาในสงักดั ��แห่ง 

รองผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษา เขต � 

รองผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษา เขต � 

รองผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษา เขต � 

กลุ่มนิเทศติดตามและ 

ประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

 

กลุ่มอาํนวยการ 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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 หน้าที�และความรับผดิชอบของกลุ่มงานต่างๆ  

 1.  กลุ่มอาํนวยการ มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      1.1 ปฏิบติังานสารบรรณสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  

      1.2 ดาํเนินการเกี�ยวกบังานช่วยอาํนวยการ  

      1.3 ดาํเนินการเกี�ยวกบัอาคารสถานที� สิ�งแวดลอ้ม และยานพาหนะ  

      1.4 จดัระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพฒันาองคก์าร  

      1.5 ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการขอ้มูลข่าวสาร  

      1.6 ประสานการดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื�นที�การศึกษา 

      1.7 ดาํเนินการเลือกตั�งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  

      1.8 ประสาน ส่งเสริมการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพ  

      1.9 ปฏิบติัหน้าที�อื�นที�เกี�ยวข้องกบักิจการภายในของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา              

ที�มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  

      �.�� ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย  

 2.  กลุ่มนโยบายและแผน มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      2.1 จดัทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั�นพื�นฐาน และความตอ้งการของทอ้งถิ�น  

       2.2 วิเคราะห์การจดัตั�งงบประมาณเงินอุดหนุนทั�วไปของสถานศึกษาและ แจง้การจดัสรร

งบประมาณ  

       2.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบติั

ตามนโยบายและแผน  

      2.4 ดาํเนินการวิเคราะห์ และจดัทาํข้อมูลเกี�ยวกับการจดัตั� ง ยุบ รวม เลิก และโอน

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

      2.5 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  

 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มีอาํนาจหน้าที�

ดงัต่อไปนี�   

     3.1 ศึกษา วเิคราะห์ ดาํเนินการ และส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล  

     3.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบริหาร และ             

การจดัการศึกษา  
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      3.4 ดาํเนินงานสารสนเทศเพื�อการบริหารและการจดัการศึกษา  

      3.5 ดาํเนินการวิเคราะห์ และปฏิบติังานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสาร  

      3.6 ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

      3.7 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย 

  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      4.1 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารการเงิน  

      4.2 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารงานบญัชี  

      4.3 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารงานพสัดุ  

      4.4 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารสินทรัพย ์ 

      4.5 ให้คาํปรึกษาสถานศึกษาเกี�ยวกบัการดาํเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชีงานพสัดุ 

และงานบริหารสินทรัพย ์ 

      4.6 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  

 5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      5.1 วางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง  

      5.2 ส่งเสริม สนบัสนุนการมีหรือเลื�อนวทิยฐานะ  

      5.3 วิเคราะห์และจดัทาํข้อมูลเกี�ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั�ง ยา้ย โอน และ   

การลาออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      5.4 ศึกษา วิเคราะห์ และดาํเนินการเกี�ยวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน การเลื�อน

เงินเดือน การมอบหมายหนา้ที�ใหป้ฏิบติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      5.5 จดัทาํขอ้มูลเกี�ยวกบับาํเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั  

      5.6 จดัทาํขอ้มูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ  

      5.7 ปฏิบติัการบริการและอาํนวยความสะดวกในเรื�องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ 

การออกบตัรประจาํตวั และการขออนุญาตต่าง ๆ  

      5.8 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื�อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ                 

การดาํเนินคดีของรัฐ  

      5.9 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  
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 6.  กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      6.1 ดาํเนินงานฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตั�ง  

      6.2 ดาํเนินงานฝึกอบรมพฒันาเพื�อเพิ�มศกัยภาพการปฏิบติังาน  

      6.3 ดาํเนินงานพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณ 

      6.4 ปฏิบติังานส่งเสริม สนบัสนุน และยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  

      6.5 ดาํเนินการเกี�ยวกบัการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยัภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ  

      6.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพฒันาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  

      6.7 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  

 7.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      7.1 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานหลกัสูตร

การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ  

      7.2 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื�อพฒันาหลกัสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

      7.3 วจิยั พฒันา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี�ยวกบัการวดั และการประเมินผล

การศึกษา  

      7.4 วิจยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั�ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

      7.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา  

      7.6 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และพฒันาสื�อนวตักรรมการนิเทศทางการศึกษา  

      7.7 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื�นที�การศึกษา  

      7.8 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  

 

 

 



 

32 

 

 8.  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      8.1 ศึกษา วเิคราะห์ ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินงานเกี�ยวกบัศาสตร์พระราชา  

      8.2 ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  

      8.3 ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัเตรียมขอ้มูล การจดัการศึกษา

ขั� นพื� นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์การ ชุมชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�น 

      8.4 ประสานและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ�นให้สามารถจดัการศึกษา

สอดคลอ้งกบันโยบาย และมาตรฐานการศึกษา  

      8.5 ส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส และผูมี้ความสามารถพิเศษ  

      8.6 ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ                              

ยวุกาชาด เนตรนารี ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวชิาทหาร ประชาธิปไตย วินยันกัเรียน การพิทกัษ์

สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนกัเรียนอื�น  

      8.7 ส่งเสริม สนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา  

      8.8 ประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพติด และส่งเสริมป้องกนัแกไ้ข

และคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา รวมทั�งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

      8.9 ดาํเนินงานวเิทศสัมพนัธ์  

      8.10 ประสาน ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวฒันธรรม  

      8.11 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ�งแวดลอ้มทางการศึกษา และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  

      8.12 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้บทบาทในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  

      8.13 ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย  

  9.  กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบติังานขึ�นตรงกบัหัวหน้าส่วนราชการ และมีอาํนาจหน้าที� 

ดงัต่อไปนี�   

      9.1 ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาการมีวินยัและรักษาวนิยั  

      9.2 ดาํเนินการสืบสวนเกี�ยวกบัเรื�องร้องเรียน  

      9.3 ดาํเนินการสอบสวนเกี�ยวกบัวนิยัและการตรวจพิจารณาวนิยั  

      9.4 ดาํเนินการเกี�ยวกบัการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  

      9.5 ดาํเนินการเกี�ยวกบัการร้องทุกขแ์ละการพิจารณาร้องทุกข ์ 

      9.6 ดาํเนินการเกี�ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที�  
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      9.7 ดาํเนินการเกี�ยวกบังานคดีปกครอง คดีแพง่ คดีอาญา และคดีอื�น ๆ ของรัฐ  

      9.8 ดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

      9.9 ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั จดัทาํขอ้มูลและติดตามประเมินผลเพื�อพฒันางานกฎหมาย

และงานคดีของรัฐ  

      9.10 ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

      10. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ� นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และ                   

มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      10.1  ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานตรวจสอบการเงิน การบญัชี และตรวจสอบระบบ                 

การดูแลทรัพยสิ์น  

      10.2 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานตรวจสอบการดาํเนินงานหรือกระบวนการปฏิบติังาน 

เปรียบเทียบกบัผลผลิตหรือเป้าหมายที�กาํหนด  

      10.3 ดาํเนินงานเกี�ยวกบัการประเมินการบริหารความเสี�ยง  

      10.4 ดาํเนินการอื�นเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายในตามที�กฎหมายกาํหนด  

      10.5 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 เขตพื�นที�รับผดิชอบ 

 สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต � มีหน้าที�ดูแลรับผิดชอบการจดั

การศึกษาขั�นพื�นฐานครอบคลุม 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองจนัทบุรี อาํเภอท่าใหม่ อาํเภอนายายอาม 

และอาํเภอแก่งหางแมว จาํนวน 83 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต               

�. ออนไลน.์ 2562) รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ฉ 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มีหน้าที�ดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจ

หนา้ที�ของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษาตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                    

พ.ศ. 2546 ซึ� งมีผูอ้าํนวยการเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 เป็นผูบ้ริหารจดัการและ

มีรองผูอ้าํนวยการเขตพื�นที�การศึกษา 6 ท่าน บริหาร ควบคุม กาํกบั โดยแบ่งงานออกเป็น 9 กลุ่ม                  

และ � หน่วยงาน (สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 2. ออนไลน์. 2562) ดงันี�   
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 1. กลุ่มอาํนวยการ 

 2. กลุ่มบริหารงานบุคลากร  

 3. กลุ่มนโยบายและแผน  

 4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  

 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์ 

 7. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 �. กลุ่มพฒันาครู และบุคลากร 

 �. กลุ่มกฎหมายและคดี 

 ��. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ที�ตั�ง 

 ตั�งอยูเ่ลขที� 1051/ 3 ถนนท่าแฉลบ ตาํบลตลาด อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  

 วสัิยทัศน์   

 ภายในปี 2562 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 เป็นองค์การ                   

ที�เข้มแข็งในการขบัเคลื�อนการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล                       

บนพื�นฐานของความเป็นไทย 

 พนัธกจิ 

 1. ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรียน ไดเ้ขา้เรียนจบตามหลกัสูตรอยา่งทั�วถึงและมีคุณภาพ 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และเป็นกลไก

ขบัเคลื�อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานระดบัสากล 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์                 

ตามหลกัสูตรและค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  

 4. พฒันาระบบบริหารจดัการที�เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 เป้าประสงค์ (Goal) 

 1. ประชากรวยัเรียนไดเ้ขา้เรียนจบตามหลกัสูตรอยา่งทั�วถึงและมีคุณภาพ 

 2. สถานศึกษาในสังกดัจดัการศึกษาไดม้าตรฐาน 

 3. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาเป็นกลไกขบัเคลื�อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

 4. สถานศึกษาในสังกดัการศึกษาบนพื�นฐานของความเป็นไทย 

 5. สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษาเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจาก          

ทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา 
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ค่านิยม (Values) 

T :  TRUE  เป็นความจริง จริงจงั ของจริง 

                 T :  Time ทนักาล 

                 R :  Reasonable  มีเหตุผล 

                 U :  Unity  มีเอกภาพ 

                 E :  Effective  มีประสิทธิภาพ 

 อตัลกัษณ์ (Indentity) 

         “มีจิตบริการ ปฏิบติังานมุ่งผลสัมฤทธิ� ”  

 กลยุทธ์ (Strategy) 

 กลยทุธ์ที� 1 พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ี

 กลยทุธ์ที� 2 ปลูกฝังคุณธรรมในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยทุธ์ที� 3 สร้างความเสมอภาค เพิ�มโอกาสและการพฒันาผูเ้รียน 

 กลยทุธ์ที� 4 เพิ�มศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยทุธ์ที� 5 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ารเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต � 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 โครงสร้างการบริหารงานสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

ที�มา : สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. ออนไลน์. 2563. 
 

 หน้าที�และความรับผดิชอบของกลุ่มงานต่างๆ  

 1.  กลุ่มอาํนวยการ มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      1.1 ปฏิบติังานสารบรรณสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  

      1.2 ดาํเนินการเกี�ยวกบังานช่วยอาํนวยการ  

      1.3 ดาํเนินการเกี�ยวกบัอาคารสถานที� สิ�งแวดลอ้ม และยานพาหนะ  

      1.4 จดัระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพฒันาองคก์าร  

      1.5 ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการขอ้มูลข่าวสาร  

      1.6 ประสานการดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื�นที�การศึกษา 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต � 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

นิเทศการศึกษา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผูอ้าํนวยการ 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษา เขต � 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจดัการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

สถานศึกษาในสงักดั ��� แห่ง 

รองผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษา เขต � 

 

กลุ่มอาํนวยการ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพฒันาครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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      1.7 ดาํเนินการเลือกตั�งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  

      1.8 ประสาน ส่งเสริมการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพ  

      1.9 ปฏิบติัหน้าที�อื�นที�เกี�ยวข้องกบักิจการภายในของสานักงานเขตพื�นที�การศึกษา                 

ที�มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  

      �.�� ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย  

 2.  กลุ่มนโยบายและแผน มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      2.1 จดัทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั�นพื�นฐาน และความตอ้งการของทอ้งถิ�น  

       2.2 วิเคราะห์การจดัตั�งงบประมาณเงินอุดหนุนทั�วไปของสถานศึกษาและ แจง้การจดัสรร

งบประมาณ  

       2.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบติั

ตามนโยบายและแผน  

      2.4 ดาํเนินการวิเคราะห์ และจดัทาํข้อมูลเกี�ยวกับการจดัตั� ง ยุบ รวม เลิก และโอน

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

      2.5 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  

 3.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มีอาํนาจหนา้ที�

ดงัต่อไปนี�   

      3.1 ศึกษา วเิคราะห์ ดาํเนินการ และส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล  

      3.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบริหาร และ             

การจดัการศึกษา  

      3.4 ดาํเนินงานสารสนเทศเพื�อการบริหารและการจดัการศึกษา  

       3.5 ดาํเนินการวิเคราะห์ และปฏิบติังานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสาร  

      3.6 ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

      3.7 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย 

  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      4.1 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารการเงิน  
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      4.2 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารงานบญัชี  

      4.3 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารงานพสัดุ  

      4.4 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารสินทรัพย ์ 

      4.5 ให้ค ําปรึกษาสถานศึกษาเกี�ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี                       

งานพสัดุ และงานบริหารสินทรัพย ์ 

      4.6 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  

 5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      5.1 วางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง  

      5.2 ส่งเสริม สนบัสนุนการมีหรือเลื�อนวทิยฐานะ  

      5.3 วิเคราะห์และจดัทาํข้อมูลเกี�ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั�ง ยา้ย โอน และ   

การลาออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      5.4 ศึกษา วิเคราะห์ และดาํเนินการเกี�ยวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน การเลื�อน

เงินเดือน การมอบหมายหนา้ที�ใหป้ฏิบติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      5.5 จดัทาํขอ้มูลเกี�ยวกบับาํเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั  

      5.6 จดัทาํขอ้มูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ  

      5.7 ปฏิบติัการบริการและอาํนวยความสะดวกในเรื�องการออกหนงัสือรับรองต่าง ๆ 

การออกบตัรประจาํตวั และการขออนุญาตต่าง ๆ  

      5.8 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื�อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ              

การดาํเนินคดีของรัฐ  

      5.9 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  

 6.  กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      6.1 ดาํเนินงานฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตั�ง  

      6.2 ดาํเนินงานฝึกอบรมพฒันาเพื�อเพิ�มศกัยภาพการปฏิบติังาน  

      6.3 ดาํเนินงานพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณ 

      6.4 ปฏิบติังาน ส่งเสริม สนบัสนุน และยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  



 

39 

 

      6.5 ดาํเนินการเกี�ยวกบัการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยัภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ  

      6.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพฒันาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  

      6.7 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  

 7.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      7.1 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน หลกัสูตร

การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ  

      7.2 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื�อพฒันาหลกัสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

      7.3 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี�ยวกับการว ัด และ                   

การประเมินผลการศึกษา  

      7.4 วิจยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั�ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

      7.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา  

      7.6 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และพฒันาสื�อนวตักรรมการนิเทศทางการศึกษา  

      7.7 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื�นที�การศึกษา  

      7.8 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย  

 8.  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

      8.1 ศึกษา วเิคราะห์ ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินงานเกี�ยวกบัศาสตร์พระราชา  

      8.2 ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา              

นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  

      8.3 ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัเตรียมขอ้มูล การจดัการศึกษา

ขั�นพื�นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์การ ชุมชน องค์การวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบนัสังคมอื�น 

      8.4 ประสานและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ�นให้สามารถจดัการศึกษา

สอดคลอ้งกบันโยบาย และมาตรฐานการศึกษา  

      8.5 ส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส และผูมี้ความสามารถพิเศษ  
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      8.6 ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ                              

ยวุกาชาด เนตรนารี ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวชิาทหาร ประชาธิปไตย วินยันกัเรียน การพิทกัษ์

สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนกัเรียนอื�น  

      8.7 ส่งเสริม สนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา  

      8.8 ประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพติด และส่งเสริมป้องกนัแกไ้ข

และคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา รวมทั�งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

      8.9 ดาํเนินงานวเิทศสัมพนัธ์  

      8.10 ประสาน ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวฒันธรรม  

      8.11 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ�งแวดลอ้มทางการศึกษา และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  

      8.12 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้บทบาทในการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  

      8.13 ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย  

  9.  กลุ่มกฎหมายและคดี ใหป้ฏิบติังานขึ�นตรงกบัหวัหนา้ส่วนราชการ และมีอาํนาจหนา้ที�

ดงัต่อไปนี�   

      9.1 ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาการมีวินยัและรักษาวนิยั  

      9.2 ดาํเนินการสืบสวนเกี�ยวกบัเรื�องร้องเรียน  

      9.3 ดาํเนินการสอบสวนเกี�ยวกบัวนิยัและการตรวจพิจารณาวนิยั  

      9.4 ดาํเนินการเกี�ยวกบัการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  

      9.5 ดาํเนินการเกี�ยวกบัการร้องทุกขแ์ละการพิจารณาร้องทุกข ์ 

      9.6 ดาํเนินการเกี�ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที�  

      9.7 ดาํเนินการเกี�ยวกบังานคดีปกครอง คดีแพง่ คดีอาญา และคดีอื�น ๆ ของรัฐ  

      9.8 ดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

      9.9 ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั จดัทาํขอ้มูลและติดตามประเมินผลเพื�อพฒันางานกฎหมาย

และงานคดีของรัฐ  

      9.10 ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 10. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ� นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และ                         

มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

  10.1 ดาํเนินงานเกี�ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบ ระบบ                 

การดูแลทรัพยสิ์น  
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  10.2 ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานตรวจสอบการดาํเนินงานหรือกระบวนการปฏิบติังาน 

เปรียบเทียบกบัผลผลิตหรือเป้าหมายที�กาํหนด  

  10.3 ดาํเนินงานเกี�ยวกบัการประเมินการบริหารความเสี�ยง  

  1.4 ดาํเนินการอื�นเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายในตามที�กฎหมายกาํหนด  

  10.5 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 เขตพื�นที�รับผดิชอบ 

 สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2  มีหนา้ที�ดูแลรับผิดชอบการจดั

การศึกษาขั� นพื�นฐานครอบคลุม 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอขลุง อําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอ                

เขาคิชฌกูฏ อําเภอแหลมสิงห์ อําเภอโป่งนํ� าร้อน จํานวน 106 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต �. ออนไลน.์ 2562) ดงัภาคผนวก ช 

 สรุปไดว้า่ สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เป็นหน่วยงานที�อยู่ภายใต้

การกาํกบั ดูแลของสํานกังานคณะกรรมการขั�นพื�นฐาน มีหน้าที�ดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจ

หนา้ที�ของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ                 

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบดว้ย สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี เขต 1 ซึ� งดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาทั�งสิ�น 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองจนัทบุรี อาํเภอท่าใหม ่

อาํเภอนายายอาม และอาํเภอแก่งหางแมว จาํนวน 83 โรงเรียน และสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 มีหน้าที�ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษา 6  อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง อาํเภอ

มะขาม อาํเภอสอยดาว อาํเภอเขาคิชกูฎ อาํเภอแหลมสิงห์ อาํเภอโป่งนํ�าร้อน จาํนวน 106 โรงเรียน 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 สมาร์ท และวิลเลียม (Smart and William. 1997 : 256 - 282) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของ

วฒันธรรมองค์การ รูปแบบการตัดสินใจ และประสิทธิผลองค์การในตวัแบบสาเหตุ (Culture 

Model) โดยวฒันธรรมขององค์การศึกษาตามกรอบของคาเมรอนและเอตติงตนั (Cameron and 

Attington) ส่ วนประสิ ทธิ ผลของชุ มชนใช้กรอบแนวคิ ดของคาเมรอน 7 ด้ าน ประกอบด้วย                         

ความพึงพอใจ ทางการเรียนของผูเ้รียน การพฒันาทางวชิาการของผูเ้รียน การพฒันาทางบุคลิกภาพ

ของผูเ้รียน การพฒันาทางวิชาการและคุณภาพของอาจารย ์ความเปิดระบบของปฏิสัมพนัธ์กับ

ชุมชนและความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารและอาจารย์
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ประจํา 639 คน ในวิทยาลัยชุมชนที� มีการจัดการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จ ํานวน 30 แห่ง พบว่า

ประสิทธิผลของวทิยาลยัเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัของวฒันธรรมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและ

รูปแบบการตัดสินใจ โดยวัฒ นธรรมแบบครอบครัว (Clan Culture) และวัฒ นธรรมแบ บ

เป ลี� ยน แป ลงพัฒ น า (Adhocratry Culture) มี ป ระสิ ท ธิผ ลสู งกว่าว ัฒ น ธ รรม แบ บ ราช ก าร 

(Bureaucratic Culture) และวฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture) โดยเฉพาะวฒันธรรมแบบ

เปลี�ยนแปลงพฒันาเป็นสิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได ้บุคคลมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์และความสําคญัของ

งานตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 แอนเดอร์สัน (Anderson. 2000 : 211 - 212) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์การกบัประสิทธิผล 

ของวิทยาลยัชุมชนและสถาบนัเทคนิคในรัฐเทนเนสซี� กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารเจา้หน้าที�ธุรการ

และอาจารย์ จาํนวน 1,423 คน โดยยึดกรอบการศึกษาวฒันธรรมของคาเมรอนและเอตติงตัน

(Cameron and Attington) พ บ ว่า ว ัฒ น ธ รรม แบ บ เป ลี� ยน แป ล งพัฒ น า (Adhocratry Culture)                       

มีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพผูเ้รียน การพฒันาทางวิชาการของผูเ้รียน ความพึงพอใจใน                  

การจา้งงานของผูบ้ริหารและอาจารย ์การพฒันา วิชาชีพและคุณภาพองค์การ วฒันธรรมแบบ

ครอบครัว (Clan Culture) มีอิทธิพลต่อการพฒันาทางวิชาการของผูเ้รียน การพฒันาบุคลิกภาพของ

ผูเ้รียน ความพึงพอใจในการจา้งงานของผูบ้ริหารและอาจารย ์ระบบและปฏิสัมพนัธ์กับชุมชน 

ความสามารถในการสรรหาทรัพยากร สุขภาพองค์การ และความพึงพอใจทางการศึกษาของ

ผูเ้รียน วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) มีอิทธิพลต่อสุขภาพองคก์าร การพฒันา

ทางวชิาการของผูเ้รียน ความพึงพอใจในการทาํงานของผูบ้ริหารและอาจารย ์ความสามารถสรรหา

ทรัพยากร ส่วนวฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture) มีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพของ

ผูเ้รียน ระบบและปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน ความสามารถในการสรรหาทรัพยากร สุขภาพองคก์าร และ

การพึงพอใจทางการศึกษาของผูเ้รียน 

 พอพเพนส์ (Poppens. 2001 : 399 - 410) ไดศึ้กษาการรับรู้วฒันธรรมและความผูกพนัต่อ

องค์การในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 6 แห่ง ในเขตตะวันตกกลาง (Midwestern) ประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยใช้ตวัแบบการศึกษาวฒันธรรมของคาเมรอนและเอตติงตนั พบว่า อาจารยแ์ละ

ผูบ้ริหาร จาํนวน 344 คน ที� รับรู้วฒันธรรมในสถาบันอุดมศึกษาหรือเห็นด้วยกับวฒันธรรม                    

มีความผูกพนัต่อองค์การสูงกว่าผูที้�ไม่เห็นดว้ยกบัวฒันธรรม เจตคติที�มีต่อวฒันธรรมเป็นตวัแปร

ทํานายความผูกพันต่อองค์การได้สูงกว่าตัวแปรด้านบทบาท เพศ อายุ และระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานที�เพิ�มขึ�น นอกจากนี�  ยงัพบว่าวฒันธรรมแบบครอบครัวได้รับความพึงพอใจมากกว่า

วฒันธรรมแบบเปลี�ยนแปลง 
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 งานวจัิยในประเทศ 

 พีรยา ภู่ศรี (2553 : 150) ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาใน            

เขตพื�นที�การศึกษาสมุทรปราการ เขต � การวิจยันี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาระดบัวฒันธรรมองคก์ร

ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื�นที� การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม เพื�อเปรียบเทียบ

ระดับวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาใน เขตพื�นที�การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1                  

ตามสถานภาพของบุคลากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามระดบั การศึกษา และประสบการณ์ 

การทาํงาน ส่วนครูผูส้อน จาํแนกตามเพศ และอาย ุการวจิยัครั� งนี� ใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ กลุ่มตวัอยา่ง

ที�ใชใ้นการวจิยั เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื�นที�การศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1 จาํนวน 336 คน เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื�อมั�น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย          

ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบว่า ระดบัวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียน

ป ระถมศึกษ าในเขตพื� น ที� การศึกษ า ส มุ ท รป ราการ เขต 1 ใน ภาพ รวมอยู่ใน ระดับ มาก                     

โดยเรียงลาํดบัของวฒันธรรมองคก์รที�มีค่าเฉลี�ยจากมากไปหา นอ้ย ไดด้งันี�  ดา้นลกัษณะสร้างสรรค ์

ดา้นลกัษณะเฉื�อยชา และดา้นลกัษณะเชิงรุก เมื�อพิจารณารายละเอียดในแต่ ละมิติ โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย ไดด้งันี�  ดา้นลกัษณะสร้างสรรค ์ปรากฎผลคือ มิติเน้นความสําเร็จ มิติเน้น

ความสัจการแห่งตน มิติเน้นไมตรีสัมพนัธ์ และมิติเนน้บุคคลและการกระตุน้ ดา้นลกัษณะเฉื�อยชา 

ปรากฏผล คือ มิติเนน้กฎระเบียบ มิติเน้นการพึ�งพา มิติเน้นเห็นพอ้งดว้ย และมิติเน้นการหลีกเลี�ยง 

ดา้นลกัษณะเชิงรุก ปรากฏผลคือ มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบ มิติเนน้การแข่งขนั มิติเนน้อาํนาจ และ

มิติเน้นการเห็นตรงข้าม ผูบ้ริหาร โรงเรียนมีความคิดเห็นต่อระดับวฒันธรรมองค์กรสูงกว่า

ครูผูส้อน และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ที�ระดบั 0.001 ผูบ้ริหารโรงเรียนที�จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รสูงกวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนที�จบการศึกษา

ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูบ้ริหารโรงเรียนที�

มีประสบการณ์น้อย มีความคิดเห็นต่อระดับวฒันธรรมองค์กรสูงกว่าผู ้บริหารโรงเรียนที� มี 

ประสบการณ์มาก และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ครูผูส้อนเพศชายมีความคิดเห็นต่อ

ระดบัวฒันธรรม องคก์รสูงกวา่ครูผูส้อนเพศหญิง และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติและ

ครูผูส้อนที�มีอายุน้อย มีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองค์กรสูงกว่าครูผูส้อนที�มีอายุมาก และ

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 นฤมล โพชเรือง และอนิวชั แกว้จาํนง (2555 : 65) ไดศึ้กษาแนวทางการสร้างวฒันธรรม

องค์การ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาการรับรู้

วฒันธรรมองค์การ ปัญหาการรับรู้วฒันธรรมองค์การ และแนวทางการสร้างวฒันธรรมองค์การ 
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ของพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานบริษทั 

ทีโอที จาํกัด (มหาชน) สังกัดฝ่ายขายและบริการภูมิภาคที� � จาํนวน ��� คน เครื� องมือที�ใช้ใน             

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่วนการวิเคราะห์เนื�อหาโดยการแจกแจง

ความถี�และค่าร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานที�มีเพศแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรม

องค์การในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ปัญหาในการรับรู้วฒันธรรม

องค์การมากที�สุด ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื�อนร่วมงาน และองคก์าร แนวทางการสร้าง

วฒันธรรมองคก์ารควรมุ่งเนน้ลูกคา้มากที�สุด 

 รุจารินทร์ จิตต์แก้ว และกิตติพันธ์  คงสวัสดิ� เกียรติ (2555 : 59)ได้ศึกษาอิทธิพ ล             

ด้านว ัฒนธรรมองค์การที� มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อเปรียบเทียบลกัษณะบุคคลที�มีผลต่อการสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร �) เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

อิทธิพลด้านวฒันธรรมองคก์ารกบัการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน ��� คน เครื� องที� ใช้ในการเก ็บ รวบ รวม ข อ้ ม ูล เป็ น แบ บ ส อ บ ถ าม  ส ถิต ิที �ใช ้ใน                    

ก าร ว ิเค รา ะ ห ์ข อ้ ม ูล  ไ ด ้แ ก ่ ค ่า ค ว าม ถี � ค ่าร ้อ ย ล ะ  ค ่า เฉ ลี �ย  ส ่ว น เบี �ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น                         

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์

ของเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า 1) ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้

และอายงุานที�มีต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

2) ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารกบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานนั�นมีเพียงวฒันธรรมเน้นงานที�มี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 3) ปัจจัยด้านสวสัดิการกับปัจจัยแรงจูงใจใน               

การปฏิบติังาน มีเพียงสวสัดิการด้านสุขภาพอนามยัและด้านอื�น ๆ ที�มีความสัมพนัธ์แรงจูงใจใน      

การปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 คติพจน์ จินดาวงศ์ (���� : 65) การศึกษาวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา             

ตากสินระยอง สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  การวิจยัครั� งนี� วตัถุประสงค์เพื�อศึกษาและ

เปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาตากสินระยอง สังกดัองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัระยอง โดยจาํแนกตามตาํแหน่งงาน เพศและอายุ กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ 

บุคลากรโรงเรียนมธัยมตากสินระยอง จาํนวน ��� คน ตามตารางเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan)  ได้มาโดยวิธีการวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้แบบสอบถาม

ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด � ระดบั มีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง .��-.�� 
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ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบบัเท่ากบั .�� สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่าเฉลี�ย 

(  ) และค่าเบี� ยงเบ น มาตรฐาน (SD) และท ดสอบ ค่ าที  (t - test) ผลการวิจัยป รากฏ ดังนี�                               

�. วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนมธัยมตากสินระยอง สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 

พบวา่ โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงตามรายดา้นสูงสุด � ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ 

ดา้นความมุ่งประสงคข์องโรงเรียน ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต และดา้นความหลากหลายของบุคลากร 

�. เปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนมธัยมสินระยอง สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ระยอง จาํแนกตามตาํแหน่งงาน เพศ และอายุ พบว่า วฒันธรรมองค์การโดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 กัญญ์ภัคญา  ภัทรไชยอนันท์  (���� : 60) ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์การกับองค์การ            

แห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อทราบ                     

1) ว ัฒนธรรมองค์การของคณ ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ความเป็นองค์การ             

แห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง

วฒันธรรมองค์การและความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ใน              

การวิจยั ได้แก่ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาํนวน 159 คน เครื� องมือใน             

การเก็บ รวบ รวม ข้อมู ล เป็ น แบ บ ส อบ ถามเกี� ยวกับ ว ัฒ น ธรรม องค์การตาม แน วคิดข อง                  

แพตเตอร์สัน เพอร์กี�  และพาร์เกอร์ (Patterson Purkey and Parker) และความเป็นองค์การแห่ง              

การเรียนรู้ตามแนวคิดของมาร์ควอดท ์(Marquardt) สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี� 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี� ย ส่วนเบี� ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน                  

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจยัพบว่า 1) วฒันธรรมองค์การของ

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) วฒันธรรมองค์การกับ

องค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกทุกดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 พรรณี แอออ้ย (���� : 60) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดั

กระบี� การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวดักระบี�  จาํแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวน

242 คน โดยเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ที� มีค่า            

ความคลาดเคลื�อน .05 เครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า                    
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� ระดับ ซึ� งมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.92 สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี� ร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแป รป รวนท างเดียว (One-way 

ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า 1) วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักระบี� โดย

ภาพรวมและรายดา้น มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นที�มีค่าเฉลี�ย

สูงสุดคือ ดา้นการมอบอาํนาจรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความมุ่งหมายขององคก์าร ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ย

ตํ�าสุด คือ ดา้นความเอื�ออาทร 2) การเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดั

กระบี� จาํแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 รัตนาภรณ์ ฤทธิรงค ์ (2557 : 87) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกดัสํานกังาน เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสตูล การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษา

วฒันธรรมองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาสตูล                    

2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสตูล จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดของ

โรงเรียน และ 3) ศึกษาแนวทางในการสร้างวฒันธรรมองค์การของผูบ้ริหารโรงเรียนและครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสตูล กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสตูล จาํนวน             

353 คน เครื�องมือที�ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบสอบถาม

ปลายเปิด (Open - Ended Questionnaire) สถิติที�ใช ้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี� 

(Frequency) ค่ า ร้อ ย ล ะ  (Percentage) ค่ า เฉ ลี� ย  (Mean) ส่ ว น เบี� ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard 

Deviation) t–test และ F–test  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นเกี�ยวกบั

วฒันธรรมองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยดังนี�            

ดา้นลกัษณะเชิงสร้างสรรค ์( = 4.16) ดา้นลกัษณะเฉื�อยชา (  = 3.69) และดา้นลกัษณะกา้วร้าว 

(  = 3.14) 2) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การในโรงเรียน   

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสตูล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              

ที�ระดบั .01 เมื�อเปรียบเทียบตามประสบการณ์การทาํงานและขนาดโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูมีความคิดเห็นเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาสตูลไม่แตกต่างกนั 3) แนวทางการสร้างวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรคใ์นโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสตูล ไดแ้ก่ การตั�งเป้าหมายร่วมกนั 

เป้าหมายการทาํงานอยู่ที�คุณภาพงานมากกว่าปริมาณงาน การสร้างขวญักาํลงัใจ การสื�อสารที�มี

ประสิทธิภาพ รวมทั�งสมาชิกทุกคนในองคก์ารมีความเป็นกนัเอง เปิดเผย จริงใจ  
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 ปิยะดา น้อยอามาตย ์ (2558 : 55) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบั

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 การวิจยัครั� งนี� มี

วตัถุประสงค์เพื�อ �) ศึกษาและเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน               

เขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต �� จาํแนกตามขนาดโรงเรียน �) ศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� จาํแนกตาม

ขนาดโรงเรียน �) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต �� กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั� งนี�  ได้แก่ 

ผูบ้ ริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต �� ปีการศึกษา ����                  

จาํนวน ��� คน จาํแนกเป็น ผูบ้ริหาร จาํนวน ��� คน ครูจาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า � ระดับ ซึ� งมีค่าความเชื�อมั�นของ

แบบสอบถามทั�งฉบบั เท่ากบั �.�� สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย 

ส่ วนเบี� ยงเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์ ความ แป รป รวน ท างเดียว One - way ANOVA แล ะ                              

ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ว ัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของ

โรงเรียน  จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมไม่ แตกต่างกัน  เมื� อวิ เค ราะ ห์ เป็ น รายด้าน                       

พบว่า วฒันธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27                        

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ� มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั .01 ส่วนดา้นอื�น ๆ ไม่แตกต่างกนั 

2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและราย

ดา้นอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน                      

3) ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั.01  

 เปรมาศ  บวัพนัธ์ (2558 : 98) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดั

สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา

วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต � และเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต � โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ ตาํแหน่ง และประสบการณ์การทาํงาน 

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในวิจยัได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน �� คน ครูผูส้อน จาํนวน ��� คน
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ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต � โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามซึ� งมีค่าความเชื�อมั�น

เท่ากบั �.�� สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ         

เชิงทดสอบ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณา

รายดา้นพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารที�เนน้จริยธรรม วฒันธรรมองค์การที�เน้นนวตักรรม วฒันธรรม

องค์การที�เน้นการตอบสนองลูกคา้ และวฒันธรรมองค์การที�เนน้ความผูกพนัต่อองคก์ารดว้ยใจ

อยู่ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสํานักงาน          

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จาํแนกตามเพศ และตาํแหน่ง แตกต่างกันอย่าง             

มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก    

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต � จาํแนกตามอาย ุและประสบการณ์

การทาํงานไม่แตกต่างกนั 

 พฒันา อินทะเรืองศร (2558 : 55) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์การที�มีอิทธิพลต่อการพฒันา

บุคลากรเชิงกลยุทธ์ของโรงงานนํ� าตาล จังหวดักําแพงเพชร การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์                          

1) เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อวฒันธรรมองค์การของโรงงานนํ� าตาล จงัหวดักาํแพงเพชร 

2) เพื�อศึกษาอิทธิพลของการพฒันาบุคลากรเชิงกลยทุธ์ที�มีต่อวฒันธรรมองคก์ารของโรงงานนํ�าตาล 

จงัหวดักาํแพงเพชร กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ พนกังานของโรงงานนํ� าตาล จงัหวดักาํแพงเพชร 

โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ� งมีจ ํานวนกลุ่ม

ตวัอย่างทั�งหมด 264 ตวัอย่าง เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที�ใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว              

(One - way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ผลการวิจยัพบว่า 

พนักงานมีการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และวฒันธรรมองค์การ                

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ตวัแปรดา้นเพศและสถานภาพมีผลต่อวฒันธรรมองคก์ารของโรงงาน

นํ� าตาล จงัหวดักําแพงเพชร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนอายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และรายได้เฉลี�ยต่อเดือนมีผลต่อวฒันธรรมองค์การของ

โรงงานนํ� าตาล จงัหวดักําแพงเพชรไม่แตกต่างกัน นอกจากนี�  การพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์                 

ดา้นการเรียนรู้จากพื�นฐานการทาํงานในองค์การ ดา้นการสร้างการเรียนรู้แทนการฝึกอบรม และ

ดา้นการผลกัดนักลยุทธ์ไปสู่ความรับผิดชอบในสายบริหารมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมองค์การของ

โรงงานนํ�าตาล จงัหวดักาํแพงเพชร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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 มาลัย ปูป้า (2558 : 41) ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนดัดดรุณี  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาแบบแผน (Pattern) วฒันธรรมโรงเรียน และ

สัญลกัษณ์เชิงวฒันธรรมของโรงเรียนดดัดรุณี กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ บุคลากรโรงเรียน

ดดัดรุณี ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนผูบ้ริหาร ตวัแทนครู เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถามความคิดเห็นในการเสนอ

สัญลักษณ์เชิงวฒันธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงเนื�อหา 

(Content analysis) และนาํมาสรุปเชิงบรรยาย การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า แบบแผนวฒันธรรมโรงเรียนดัดดรุณี ได้แก่ บุคลากรยึดถือ

กฎระเบียบและจารีตประเพณี เน้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน ดูแลช่วยเหลือกนัเหมือนบุคคลใน

ครอบครัว และตอ้งรักษาวฒันธรรมองค์การที�ดีงามเป็นแบบอย่างให้บุคลากรรุ่นต่อไปไดเ้รียนรู้ 

นอกจากนี�  บุคลากรตอ้งมีความรู้รอบและเรียนรู้เทคโนโลยีให้เหมาะสมทนักบัสถานการณ์ 

ส่วนผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน และตอ้งเป็นผูที้�มีมารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี 

และเรียนรู้เทคโนโลยีกา้วทนัโลก และตอ้งรักษาความเป็นไทย สัญลกัษณ์ที�สาํคญัของโรงเรียน

ดดัดรุณีเป็นสัญลกัษณ์ตราวชิราวุธเปล่งรัศมี เหนืออกัษรย่อ ด.ด. ซึ� งเป็นพระราชสัญลกัษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที� 6) ดา้นล่างมีแถบแพรจารึกชื�อโรงเรียนดดัดรุณี 

ซึ� งเป็นสัญลักษณ์ เชิงว ัฒนธรรม DARUNI หมายถึง เอกลักษณ์ความเป็นโรงเรียนสตรีที� มี                    

ความสวยงาม เรียบร้อย พิถีพิถนั บุคลากรในโรงเรียนมีความเป็นนํ� าหนึ�งใจเดียวกนั มีความเป็นพี�

นอ้ง มุ่งมั�นในการทาํงานใหส้าํเร็จ มีเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน สมาคมผูป้กครอง และครูที�เขม้แขง็ 

 สุนนัทา คชเลิศ (2558 : 81) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรเทศบาลเมืองวงันํ� าเยน็ 

อาํเภอวงันํ�าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์(1) เพื�อศึกษาระดบัความคิดเห็นของ

บุคลากรเทศบาลเมืองวงันํ� าเยน็ในลกัษณะสร้างสรรค ์ลกัษณะตั�งรับ - เฉื�อยชา และลกัษณะตั�งรับ - 

กา้วร้าวที�มีต่อวฒันธรรมองคก์าร (2) เพื�อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาล

เมืองวงันํ� าเยน็ในลกัษณะสร้างสรรค์ ลกัษณะตั�งรับ - เฉื�อยชา และลกัษณะตั�งรับ - ก้าวร้าวที�มีต่อ

วฒันธรรมองค์การโดยจาํแนกตาม อายุ ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการทาํงาน ประชากรที�ใช้ในการวิจยั 

ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งในเทศบาลเมืองวงันํ� าเยน็ จาํนวน 152 คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าความถี� ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way 

ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองวงันํ� าเย็นที�มีต่อวฒันธรรม

องค์การลักษณะสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที�สุด รองลงมาได้แก่ ลักษณะตั� งรับเฉื�อยชา และ

ลักษณะตั� งรับ-ก้าวร้าว ตามลาํดับ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมือง                    
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วงันํ� าเยน็ที�มีต่อวฒันธรรมองคก์าร พบวา่ บุคลากรเทศบาลเมืองวงันํ� าเยน็ที�มีอายุ ตาํแหน่งงาน และ

ระยะเวลาการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั 

บุคลากรเทศบาลเมืองวงันํ� าเย็นที� มีอายุ และตาํแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรม

องค์การลกัษณะตั�งรับ - เฉื�อยชาไม่แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรที�มีระยะเวลาการทาํงานต่างกนัมี 

ความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตั�งรับ - เฉื�อยชาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั .05 บุคลากรเทศบาลเมืองวงันํ� าเยน็ที�อายุและระยะเวลาการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

วฒันธรรมองค์การลกัษณะตั�งรับ - ก้าวร้าวไม่แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั

มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ ตั�งรับ - กา้วร้าว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .05 

 สมหญิง บุษดี (���� : 95) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวดัตาก การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษา

วฒันธรรมองค์การและหาแนวทางพฒันาวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� จงัหวดัตาก กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อน จาํนวน ��� คน และผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ยผูที้�มีประสบการณ์ดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

จาํนวน �� คน เครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และ

แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลใชค้วามถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

และการวเิคราะห์เนื�อหา  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 จงัหวดัตากโดยรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นที�มี

ค่ าเฉ ลี� ยตํ� าสุด  คือ ด้านพันธกิจ วิสั ยทัศน์  ว ัต ถุป ระส งค์ขององค์การ ด้าน คุณ ภาพ  และ                           

ดา้นการยอมรับนบัถือ 2) แนวทางพฒันาวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 จงัหวดัตาก ดา้นพนัธกิจ วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค์ขององค์การ 

ได้แก่ จดัการประชุมสร้างความเขา้ใจและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระหว่างผูบ้ริหาร ครู 

นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนรับรู้และเขา้ใจตรงกนั ประชาสัมพนัธ์ 

เป้าหมายและจุดเนน้ที�ตอ้งการพฒันาใหทุ้กฝ่ายไดรั้บรู้เพื�อให้ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งมีทิศทางการทาํงาน

ที�ชดัเจนสู่เป้าหมายเดียวกนั ดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงานให้กบั          

บุคลากรมีรางวลัสําหรับการปฏิบติังานที�ประสบผลสําเร็จ อบรมพฒันาให้มีความรู้และทนัต่อ

เหตุการณ์อย่างสมํ�าเสมอ และด้านการยอมรับนับถือ ได้แก่ เพิ�มคุณค่าของบุคลากรพร้อมทั� ง

ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนแสวงหาแนวคิดที� ดี และความคิดริเริ� มสร้างสรรค์มาใช้ใน                     

การปฏิบัติงานโดยผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูปฏิบติังานอย่างอิสระ ผูบ้ริหารให้การยอมรับใน
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ความสามารถของบุคลากร นําความคิดใหม่ ๆ ที�ทันสมัยและแตกต่างกันไปสู่แนวทางที� มี                  

ความเป็นไปไดเ้พื�อใหเ้กิดเป็นรูปธรรมต่อการปฏิบติังาน 

 ณัฏฐณิชา โคทงัคะ (2561 : 71) ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์การที�ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 การวิจยัครั� งนี�

มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ อาํนาจพยากรณ์ และแนวทางการพฒันา

วฒันธรรมองค์การที�ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 

ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2559 

จาํนวน 355 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จาํนวน 76 คน และครู จาํนวน 279 คน จาก 69 โรงเรียน

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

และแบบสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson's Product Moment Correlation) การทดสอบค่าที (t - test ชนิด Independent Samples) 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

เป็นขั�นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) วฒันธรรมองค์การ และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

สังกดัสําน ักงานเขตพื �นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) วฒันธรรมองคก์ารและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

สังกดัสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) ว ัฒนธรรมองค์การและป ระ สิท ธิผ ล ก ารบ ริห ารงาน โรงเรีย น                    

สังกดัสําน ักงานเขตพื �นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อนปฏิบติังานในโรงเรียนที�มีขนาดแตกต่างกนัโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�

ระดบั .01  4) วฒันธรรมองค์การและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที�ปฏิบติังาน

อยูใ่นโรงเรียนซึ� งมีที�ตั�งจงัหวดัแตกต่างกนั วฒันธรรมองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั               

ทางสถิติที �ระดบั  .05 ส่วนประสิทธิผลการบริหารงานโรง เรียน โดยรวม ไม ่แตก ต่างก นั                       

5) ว ฒั น ธ ร รม อ ง ค ์ก าร ม ีค ว าม ส ัม พ นั ธ ์ท าง บ ว ก ก บั ป ร ะ สิท ธิผ ล การบ ริหารโรงเรียน                       

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู บ้ ริห ารแล ะ

ครูผูส้อน อย่างมีน ัยสําค ัญทางสถิติที�ระดับ  .01 6) ต ัวแปรวฒันธรรมองค์การที�นํามาใช้

วเิคราะห์ จาํนวน 3 ตวัแปร พบวา่วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรคเ์ป็นตวัแปรเดียวที�สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผล การบริหารงานโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �2 
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อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� โดยมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ ��.�� และมีความคลาดเคลื�อน

มาตรฐานของการพยากรณ์ ± 0.153 7) วฒันธรรมองค์การที�ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ซึ� งควรไดรั้บการยกระดบัจาํนวน    

2 ตวัแปร ได้แก่ลักษณะสร้างสรรค์และลักษณะก้าวร้าว ซึ� งได้มาจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ

จาํนวน �� ท่าน ความเจริญกา้วหนา้หรือลม้เหลวของสถานศึกษายอ่มขึ�นอยูก่บัวฒันธรรมองค์การ

ที�มีค่านิยม ความเชื�อ  บรรทดัฐาน และแบบแผนการประพฤติปฏิบตัิที �ใช ้ย ึดถือร่วมกนั            

การกาํหนดเป้าหมายแห่งความสําเร็จของงานและกระบวนการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นของสมาชิกใน

องค์การย่อมส่งผลให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งในประเทศและต่างประเทศพบว่า เพศ ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของ

สถานศึกษาเป็นตวัแปรที�มีความสาํคญัต่อวฒันธรรมองคก์ารอยา่งมาก 

 อศัวิน เชื� อเมือง (2561 : 96) ได้ศึกษาวิจยัเรื� องวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต � การวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ                      

1) ศึกษาระดับว ัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 2) เปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาในสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 จาํแนกตามสถานภาพ และ 3) ศึกษาขอ้เสนอแนะต่อการพฒันา

วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังาน เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 

ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครู จาํนวน 479 คน กําหนดขนาดโดยใช้ตาราง

สําเร็จรูปของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ใช้วิธีการสุ่มอยา่งง่าย เครื�องมือที�ใช้ ไดแ้ก่ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ�  ความเชื�อมั�น .947                       

ค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง .311 - .810 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที�ใช้ในการทดสอบ

สมมุติฐาน คือ t-test แบบสองกลุ่มเป็นอิสระแก่กนั และ F-test แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว ผลการวิจยัพบว่า  1. ขา้ราชการครู มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงาน เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                       

เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบของสมาชิก 

ร อ ง ล ง ม าไ ด้ แ ก่  ด้ าน ก าร กําห น ด ทิ ศ ท าง ที� ชั ด เจ น  ด้ าน ก าร ร่ ว ม มื อ กัน ข อ ง ส ม าชิ ก                                   

ดา้นการติดต่อสื�อสารและ ดา้นการให้การสนับสนุนการจดัการ ตามลาํดบั 2. ผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของขา้ราชการครูต่อวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา ในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบว่า  1) ข้าราชการครูที�มีตาํแหน่งงานที�ต่างกันมีความคิดเห็น                   

ต่อวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
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เขต 1 โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 2) ข้าราชการครูที�มีเพศที�

ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาในสังกดั สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05                             

3) ขา้ราชการครูที�มีประสบการณ์ การทาํงานที�ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์การของ

สถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 โดยภาพรวม แตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 3) ขอ้เสนอแนะในการพฒันาวฒันธรรมองค์การ มีดงันี�  

ขา้ราชการครูจะตอ้งมาปฏิบติั หน้าที�ให้ตรงตามเวลาปฏิบติัหน้าที�ด้วยความตั�งใจ เพื�อให้บรรลุ

เป้าหมาย สร้างแนวปฏิบัติกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาแลกเปลี�ยน                     

ความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหา วางแผนการทํางานร่วมกัน  กําหนดปฏิทินการทํางาน                       

ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด การเงิน  จากผู ้บังคับบัญชา มีเครือข่ายการประสานงาน

แลกเปลี�ยนความรู้ผ่านสังคมออนไลน์ ใช้สื� อออนไลน์ ในการสั�งงานติดต่อสื�อสารภายในและ

ภายนอกองคก์าร 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที� เกี�ยวข้องสรุปได้ว่า ในการปฏิบัติงานใดๆ ของ

สถานศึกษาอนัจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ที�ดีมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัปัจจยัทางวฒันธรรมองค์การของ

สถานศึกษาเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของบุคคลที�ทาํหนา้ที�ต่างๆ ในสถานศึกษาใหป้ฏิบติังานไปใน

ทิศทางเดียวกนัเพราะวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานในสถานศึกษา      

จึงควรดาํเนินการให้เกิดวฒันธรรมองค์การดา้นบวกเพื�อประโยชน์ขององค์การ ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจที�จะศึกษาวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ� งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาสามารถนาํผลของการวิจยันี� ไป

ใช้ในการวางแผนกําหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานศึกษาให้ มี

ประสิทธิภาพมากขึ�น และเป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาให้มีความเจริญกา้วหนา้สอดคลอ้ง

กบับริบทของสังคมที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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บทที� � 

วธิีดําเนินการวจิัย 

 

 การศึกษาวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี มีขั�นตอนในการดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปนี�  

 �. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 �. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 �. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 �. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 �. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

     การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2562  จาํนวน �,��� คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก 

574 คน ประกอบดว้ย ครู ��� คน และบุคลากรทางการศึกษา ��� คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1,531 คน 

ประกอบด้วย ครู �,��� คน และบุคลากรทางการศึกษา ��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ��� คน 

ประกอบด้วย ครู ���  คน และบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน �� คน (สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. ออนไลน์. 2562 และ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต �. 

ออนไลน์. 2562)   

       การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 256� จาํนวน ��� คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก 

�� คน ประกอบด้วย ครู �� คน และบุคลากรทางการศึกษา �� คน  สถานศึกษาขนาดกลาง ��� คน 

ประกอบด้วย ครู��� คน และบุคลากรทางการศึกษา �� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ �� คน 

ประกอบดว้ย ครู �� คน และบุคลากรทางการศึกษา  � คน โดยใชต้ารางเทียบหากลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�

ตามสัดส่วนและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 :  607 - 610) การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบ          

แบ่งชั�นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  ซึ� งใช้ขนาดของสถานศึกษา

เป็นชั�นของการแบ่ง หลงัจากนั�นจึงคดัเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาด้วย

วธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดงัตาราง � 
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ตาราง �  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 
 

ขนาดของสถานศึกษา 
ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ครู บุคลากร รวม ครู บุคลากร รวม 

ขนาดเล็ก 314 260 574 39 32 71 

ขนาดกลาง 1,197 334 1,531 148 41 189 

ขนาดใหญ่ 579 47 626 71 6 77 

รวม 2,090 641 2,731 258 79 337 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่แบบสอบถาม แบ่งเป็น                 

� ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัเพศ ตาํแหน่ง และขนาดสถานศึกษา มีลกัษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ส่วนประสบการณ์ในการทาํงานเป็นการเติมขอ้ความลงใน

ช่องวา่ง 

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ� งกาํหนด             

ค่าคะแนนแบ่งออกเป็น  5 ระดบั ตามแบบของเบสท์และคาห์น (Best and Kahn) โดยให้คะแนน

แต่ละขอ้ดงัต่อไปนี�  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 2560 : 77)  

 ระดบั � หมายถึง  ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 ระดบั � หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั � หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบั � หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบั � หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
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 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 การสร้างและหาคุณภาพเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการตาม

ขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที� เกี�ยวข้องกับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา               

จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยเพื� อนํามาใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และ                    

การสร้างเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผูว้ิจยันาํเครื�องมือที�เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ�นเสนอประธานและกรรมการที�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์เพื�อพิจารณาความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน ตามขอบเขตที�กาํหนด รวมทั�งสํานวนภาษา

ที�ใชใ้นแบบสอบถาม 

 3. นําแบบสอบถามที� ป รับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู ้ทรงคุณ วุฒิ  จ ํานวน 5 ท่ าน                        

เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 

ข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence : IOC) ซึ� งมีค่าอยู่ในช่วง

ระหวา่ง 0.80 - 1.00 

 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามอีกครั� งหนึ� งตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิร่วมกบั

ประธานและกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 5. นําแบบสอบถามที�ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบัครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง               

30 คน แลว้นาํมาหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ (Discrimination) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์

ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม  

ซึ� งมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง �.40 - 0.94 

 6. นําแบบสอบถามที�วิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกแล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ทั�งฉบบัโดยวิธีการคาํนวณค่าสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach. 1990 : 202 - 204) ซึ� งเท่ากบั �.�� 

 7. นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบความเชื�อมั�นแลว้ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานในการวจิยัต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เพื�อขอความร่วมมือในการวจิยั  
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 �. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาต่าง ๆ ในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามไปยงั

กลุ่มเป้าหมายทั�งหมดและไดรั้บการตอบรับกลบัคืนมาในครั� งแรก จาํนวน ��� ฉบบั คิดเป็นร้อยละ

��.�� หลงัจากนั�น ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายเพิ�มเติมอีกครั� งจนครบ 

จาํนวนตามที�กาํหนดไว ้337 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูปซึ� งมีขั�นตอนที�สําคญั

ดงัต่อไปนี�   

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ตาํแหน่ง และ

ขนาดสถานศึกษา โดยการหาค่าความถี� ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบ

ความเรียง ส่วนประสบการณ์ในการทาํงาน ผูว้จิยันาํมาหาค่าเฉลี�ยเพื�อจาํแนกเป็นผูที้�มีประสบการณ์

น้อยและผูที้� มีประสบการณ์มาก แล้วนํามาหาความถี� ค่าร้อยละเสนอเป็นความเรียงต่อไปแล้ว

นาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์าร

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยการหาค่าเฉลี�ย ( ) 

และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบเกณฑ์ในการแปลความหมาย  

โดยกาํหนดช่วงคะแนนดงันี�  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2560 : 77)  

  4.51-5.00   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

  3.51-4.50   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

  2.51-3.50   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.51-2.5 �   หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

  1.00-1.50   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
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 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่งโดย               

การทดสอบค่าที (t-test) 

 4. วเิคราะห์เปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One - way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะตรวจสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการตรวจสอบความแตกต่างของ Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD)  

 5. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 

 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิตพืิ�นฐาน 

 �. ร้อยละ (%) 

 �. ค่าเฉลี�ย ( X ) 

 3. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ค่าความตรงเชิงเนื� อหา (Validity) โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of item - Objective Congruence : IOC) 

 2. ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Discrimination) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 

 3. ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟา                    

( - Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 204)  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

�. การทดสอบค่าที (t - test) 

�. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอยา่ง  

มีนยัสาํคญัทางสถิติ ผูว้จิยัจะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการตรวจสอบความ

แตกต่างของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
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บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

                  การวิจยัเรื�อง วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

                  แทน ค่าเฉลี�ย 

 S.D. แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 t  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบที 

 p  แทน   ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 

 F  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบเอฟ 

 SS  แทน ผลรวมคะแนนเบี�ยงเบนกาํลงัสอง (Sum of Squares) 

 MS  แทน ค่าเฉลี�ยคะแนนเบี�ยงเบนกาํลงัสอง (Mean Square) 

 df  แทน องศาแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  

  *           แทน นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นที� เรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจ ัยได้

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ลงรหสัขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสถิติ

สาํเร็จรูป การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี�   

 ตอนที� 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที�  2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกับ

วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตาราง 3 - 6 

 

ตาราง � จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ 
n = 337 

จาํนวน ร้อยละ 

     ชาย 114   33.80 

     หญิง 223   66.20 

รวม 337 100.00 

 

 จากตาราง �  แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 66.20) นอกนั�น

ที�เหลือเป็นชาย (ร้อยละ ��.��)  

 

ตาราง �  จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตาํแหน่ง 
 

ตาํแหน่ง 
n = 337 

จาํนวน ร้อยละ 

     ครู 258   76.60 

     บุคลากรทางการศึกษา   79   23.40 

รวม 337 100.00 

 

 จากตาราง �  แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู (ร้อยละ 76.60) นอกนั�น

ที�เหลือเป็นบุคลากรทางการศึกษา (ร้อยละ 23.40)  
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ตาราง �  จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
n = 337 

จาํนวน ร้อยละ 

     ประสบการณ์นอ้ย 185   54.90 

     ประสบการณ์มาก  152   45.10 

รวม 337 100.00 
 

 

 จากตาราง  �  แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงานน้อย

(ร้อยละ ��.��) นอกนั�นที�เหลือเป็นผูที้�มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก (ร้อยละ ��.��)  

 

ตาราง � จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
n = 337 

จาํนวน ร้อยละ 

     ขนาดเล็ก   71   21.10 

     ขนาดกลาง 189   56.10 

     ขนาดใหญ่   77   22.80 

รวม 337 100.00 

  

 จากตาราง �  แสดงว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา            

ขนาดกลาง (ร้อยละ 56.10)  รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ� งปฏิบติังานอยู่ใน

สถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 22.80) และสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 21.10) ตามลาํดบั 
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 ตอนที�  2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกับ

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

ดงัตาราง � - �� 

 

ตาราง �  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลาํดบัที� และระดบัความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมและรายด้าน 

  
 

วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
n = 337  

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั  

1.  ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ�  4.31 .74 1 มาก  

2.  ดา้นการพฒันาบุคลากร 4.20 .59 2 มาก  

3.  ดา้นการทาํงานเป็นทีม 3.81 .59 5 มาก  

4.  ดา้นความรับผดิชอบ 3.64 .39 6 มาก  

�.  ดา้นความมีคุณธรรม 4.17 .54 4 มาก  

�.  ดา้นความมีคุณภาพ 4.19 .65 3 มาก  

รวม 4.05 .44  มาก  

      

 จากตาราง �  แสดงว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวม

และรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก (  =4.05) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ�  (  = 4.31) ดา้นการพฒันา

บุคลากร (   = �.��) ด้านความมีคุณ ภาพ (   = 4.19) ด้านความมีคุณ ธรรม (   = �.��)                     

ดา้นการทาํงานเป็นทีม (  = �.��) และดา้นความรับผดิชอบ (  = 3.64) 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

ตาราง 8 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลาํดับที� และระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี�ยวก ับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ�  โดยรวมและรายขอ้ 
 

 

ขอ้ 
 

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ�  
n = 337 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการระบุสภาพปัญหา/

ความตอ้งการร่วมกนั 

 

4.37 

 

.75 

 

3 

 

มาก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนล่วงหนา้ทุกครั� ง 4.45 .83 2 มาก 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการดาํเนินงาน

ตามแผนที�ชดัเจน 

 

4.35 

 

.76 

 

5 

 

มาก 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเป้าหมายการทาํงานที� 

ทา้ทายเพื�อสร้างผลงานที�ดีขึ�น 

 

4.49 

 

.80 

 

1 

 

มาก 

5. เป้าหมายในการทาํงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีความเป็นไปไดที้�จะประสบความสาํเร็จ 

 

4.37 

 

.84 

 

4 

 

มาก 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานโดยคาํนึงถึง

ความสาํเร็จของสถานศึกษาเป็นหลกั 

 

4.20 

 

1.04 

 

7 

 

มาก 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการติดตามความกา้วหนา้

ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 

 

4.24 

 

.92 

 

6 

 

มาก 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั�นในการทาํงาน

ถึงแมว้า่จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายก็ตาม 

 

3.99 

 

1.32 

 

8 

 

มาก 

 รวม 4.31   .74  มาก 

 

 จากตาราง �  แสดงว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ�  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.31) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก      

ทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา            

มีเป้าหมายการทํางานที�ท้าทายเพื �อสร้างผลงานที� ดีขึ� น ( = 4.49) ครูและบุคลากรทางการศึกษา                     

มีการวางแผนล่วงหนา้ทุกครั� ง ( = 4.45) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการระบุสภาพปัญหา/

ความตอ้งการร่วมกนั ( = 4.37) 
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ตาราง � ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลําดับที�  และระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นการพฒันาบุคลากร โดยรวมและรายขอ้ 
 

 

ขอ้ 
 

ดา้นการพฒันาบุคลากร 
n = 337 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกาํหนดแนวทางการ

พฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายที�ตอ้งการ 

 

4.23 

 

1.00 

 

5 

 

มาก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการฝึกฝนอบรมใน

วชิาชีพที�สนใจ 

 

4.13 

 

1.04 

 

7 

 

มาก 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งการที�จะศึกษาต่อใน

ระดบัที�สูงขึ�น 

 

4.25 

 

 .71 

 

4 

 

มาก 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการนิเทศจากผูที้�มี

ประสบการณ์ 

 

4.27 

  

.80 

 

3 

 

มาก 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนดา้น

งบประมาณเพื�อการพฒันาวิชาชีพ 

 

4.14 

 

.68 

 

6 

 

มาก 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

4.30 

  

.81 

 

2 

 

มาก 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ผา่นเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริง 

 

4.34 

 

.76 

 

1 

 

มาก 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดน้าํความรู้สมยัใหม่มา

ประยกุตใ์ชก้บัการทาํงาน 

 

3.92 

 

1.09 

 

8 

 

มาก 

 รวม 4.20 .59  มาก 
 

 จากตาราง �  แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี                   

ดา้นการพฒันาบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.20) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น

ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดับแรก ได้แก่ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ผา่นเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริง (  = 4.34) ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผูบ้ริหารสถานศึกษา (  = 4.30) ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการนิเทศจากผูที้�มีประสบการณ์ (  = 4.27) 
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ตาราง ��  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลําดับที�  และระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นการทาํงานเป็นทีม โดยรวมและรายขอ้ 
 

 

ขอ้ 
 

ดา้นการทาํงานเป็นทีม 
n = 337 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างไวว้างใจซึ�งกนัและกนั 4.00 .92 1 มาก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชื�อมั�นในศกัยภาพ

ของเพื�อนร่วมงาน 

 

3.68 

 

1.43 

 

7 

 

มาก 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเตม็ใจที�จะทาํงานเพื�อไปสู่

เป้าหมายเดียวกนั 

 

3.98 

 

1.03 

 

2 

 

มาก 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนกัวา่ทุกคนมี

ความสาํคญัต่อสถานศึกษา 

 

3.83 

 

1.09 

 

4 

 

มาก 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสมคัรใจที�จะทาํงาน

ร่วมกนั 

 

3.91 

 

.92 

 

3 

 

มาก 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษารับฟังความคิดเห็นของ

เพื�อนร่วมงาน 

 

3.72 

 

.94 

 

6 

 

มาก 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพการตดัสินใจของ

ทีมโดยใชเ้สียงขา้งมาก 

 

3.61 

 

.84 

 

8 

 

มาก 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ที�เกิดขึ�น 

 

3.74 

 

.91 

 

5 

 

มาก 

รวม 3.81 .59  มาก 

 

 จากตาราง ��  แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี                

ดา้นการทาํงานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.81) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดับแรก ได้แก่ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต่างไวว้างใจซึ� งกนัและกนั (  = 4.00) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเต็มใจที�จะทาํงาน       

เพื�อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (  = 3.98) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสมคัรใจที�จะทาํงาน

ร่วมกนั (  = 3.91) 
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ตาราง ��  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลําดับที�  และระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความรับผดิชอบ โดยรวมและรายขอ้ 
 

 

ขอ้ 
 

ดา้นความรับผดิชอบ 
n = 337 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพและปฏิบติัตน 

อยา่งเคร่งครัดภายใตก้ฎระเบียบของสถานศึกษา 

 

3.52 

 

.76 

 

7 

 

มาก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้นใน 

การปฏิบติังานใหส้าํเร็จภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

 

3.53 

 

.66 

 

6 

 

มาก 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของสถานศึกษาที�ไดรั้บมอบหมาย 

 

3.54 

 

.93 

 

4 

 

มาก 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษายอมรับคาํติชมกรณีที�มี

การตดัสินใจผดิพลาดเกิดขึ�น 

 

3.57 

 

.85 

 

3 

 

มาก 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพยายามหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาจนกวา่จะบรรลุผลสาํเร็จ 

 

3.51 

 

.74 

 

8 

 

มาก 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาหลีกเลี�ยงการขอความ

ช่วยเหลือโดยไม่จาํเป็นจากเพื�อนร่วมงาน 

 

3.53 

 

.59 

 

5 

 

มาก 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกนัรักษาชื�อเสียงของ

สถานศึกษา 

 

4.13 

 

.77 

 

1 

 

มาก 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกนัดูแลทรัพยสิ์นของ

ส่วนรวม 

 

3.75 

 

.83 

 

2 

 

มาก 

รวม 3.64 .39  มาก 

 

 จากตาราง ��  แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี                       

ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.64) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า                 

อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาช่วยกนัรักษาชื�อเสียงของสถานศึกษา (  = 4.13) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ช่วยกนัดูแลทรัพยสิ์นของส่วนรวม (  = 3.75) ครูและบุคลากรทางการศึกษายอมรับคาํติชมกรณี 

ที�มีการตดัสินใจผดิพลาดเกิดขึ�น (  = 3.57)  

 

ตาราง ��  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลาํดับที�  และระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความมีคุณธรรม โดยรวมและรายขอ้ 

 
 

ขอ้ 
 

ดา้นความมีคุณธรรม 
n = 337 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการไวว้างใจจาก

เพื�อนร่วมงานในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น 

 

3.61 

 

.86 

 

8 

 

มาก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที�โดยยึด

หลกัการและเหตุผลเป็นหลกั 

 

3.95 

 

.85 

 

6 

 

มาก 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวสัดิการต่าง ๆ 

อยา่งเสมอภาค 

 

3.68 

 

.71 

 

7 

 

มาก 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเต็มใจเสียสละเวลา

ส่วนตวัเพื�อประโยชน์ส่วนรวม 

 

4.36 

 

.76 

 

4 

 

มาก 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตวัอย่างที�ดีในด้าน

ความซื�อสัตยสุ์จริต 

 

4.45 

 

.78 

 

3 

 

มาก 

6. ผู ้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที�มีความซื�อสัตยสุ์จริต  

 

4.36 

 

.78 

 

5 

 

มาก 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดโอกาสให้มีการ

ตรวจสอบการทาํงานอยา่งเปิดเผย 

 

4.49 

 

.77 

 

2 

 

มาก 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เคยมีเรื� องร้องเรียน

เกี�ยวกบัการทุจริต 

 

4.49 

 

.75 

 

1 

 

มาก 

รวม 4.17 .54  มาก 

 

 จากตาราง ��  แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี                      

ดา้นความมีคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.17) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
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ระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก ได้แก่ ครูและบุคลากร

ท างก ารศ ึก ษ าไ ม ่เค ย ม ีเรื�อง ร้อ ง เรีย น เกี �ย วก บั ก ารท ุจริต  (   = 4.49) ค รูแ ล ะ บ ุค ล าก ร                        

ทางการศึกษาเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการทาํงานอย่างเปิดเผย (  = 4.49) ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นตวัอยา่งที�ดีในดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต (  = 4.45) 

 

ตาราง ��  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลาํดับที�  และระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความมีคุณภาพ โดยรวมและรายขอ้ 

 
 

ขอ้ 
 

ดา้นความมีคุณภาพ 
n = 337 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกาํหนดมาตรฐาน 

การปฏิบติังานที�ชดัเจน 

 

4.13 

 

.96 

 

7 

 

มาก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการระบุตัวชี� ว ัดและ

เป้าหมายของมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

 

4.23 

 

.95 

 

4 

 

มาก 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรที�

จาํเป็นต่อการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

 

4.05 

 

1.29 

 

8 

 

มาก 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานตามมาตรฐาน 

ที�กาํหนด  

 

4.26 

 

.97 

 

3 

 

มาก 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น

ความตอ้งการของผูเ้รียน 

 

4.16 

 

1.03 

 

5 

 

มาก 

6. ครูและบุ คลากรท างการศึกษ าส่ งเส ริม ให้ ผู ้เรียน

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 

4.27 

 

.69 

 

2 

 

มาก 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความคิดเห็นที�เป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันางาน 

 

4.29 

 

.76 

 

1 

 

มาก 

8. ค รูแ ล ะ บ ุค ล าก รท าง ก ารศึก ษ าป ร ะ เม ิน ผ ล ก า ร

ปฏิบติังานตามตวัชี�วดัในแต่ละมาตรฐาน 

 

4.13 

 

.69 

 

6 

 

มาก 

รวม 4.19 .65  มาก 

 



 

69 
 

 จากตาราง ��  แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี                  

ด้านความมีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.19) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก ได้แก่ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแสดงความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน (  = 4.29) ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (  = 4.27) ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาปฏิบติังานตามมาตรฐานที�กาํหนด (  = 4.26)  

 

 ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน           

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื� นที� การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี ดงัตาราง �� - �� 

 

ตาราง 1�  ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามความคิดเห็นของครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ  

โดยรวมและรายดา้น  

 

 

วฒันธรรมองคก์าร 

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

เพศ  

t 

 

p ชาย 

 (n=114) 

หญิง 

 (n=223) 

   S.D.   S.D.   

     การมุ่งผลสัมฤทธิ�  4.35 .64 4.29 .78   .78 .43 

     การพฒันาบุคลากร 4.26 .54 4.17 .61 1.36 .17 

     การทาํงานเป็นทีม 3.84 .62 3.79 .58   .70 .48 

     ความรับผดิชอบ 3.66 .36 3.62 .41   .79 .42 

     ความมีคุณธรรม 4.20 .49 4.16 .57   .69 .48 

     ความมีคุณภาพ 4.27 .61 4.15 .67 1.63 .10 

รวม 4.10 .39 4.03 .47 1.31 .19 

*นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 
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จากตาราง 14 แสดงว่า วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามความคิดเห็น

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนก

ตามเพศ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

ตาราง 1�  ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามความคิดเห็นของครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนก           

ตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้น 

 

 

วฒันธรรมองคก์าร 

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

ตาํแหน่ง  

t 

 

p ครู 

 

 (n=258) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(n=79) 

   S.D.   S.D.   

     การมุ่งผลสัมฤทธิ�  4.35 .69 4.15 .87 1.89 .06 

     การพฒันาบุคลากร 4.23 .56 4.08 .65 1.82 .07 

     การทาํงานเป็นทีม 3.85 .58 3.68 .60  2.16* .03 

     ความรับผดิชอบ 3.68 .38 3.50 .42  3.55* .00 

     ความมีคุณธรรม 4.21 .53 4.05 .58  2.34* .02 

     ความมีคุณภาพ 4.22 .64 4.08 .66  1.76 .07 

รวม 4.09 .42 3.92 .50 2.67* .00 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 15  แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่งโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดับ .05 เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านความรับผิดชอบ และ                  

ดา้นความมีคุณธรรม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ�  

ดา้นการพฒันาบุคลากร และดา้นความมีคุณภาพ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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ตาราง 1�  ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามความคิดเห็นของครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้น 

 

 

วฒันธรรมองคก์าร 

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ประสบการณ์ในการทาํงาน  

t 

 

p นอ้ย 

(n=185) 

มาก 

(n=152) 

   S.D.   S.D.   

     การมุ่งผลสัมฤทธิ�  4.35 .72 4.25 .76  1.30 .19 

     การพฒันาบุคลากร 4.26 .53 4.12 .65    2.19* .02 

     การทาํงานเป็นทีม 3.76 .62 3.87 .55   -1.83 .06 

     ความรับผดิชอบ 3.57 .38 3.71 .40  -3.24* .00 

     ความมีคุณธรรม 4.22 .48 4.12 .60 1.57 .11 

     ความมีคุณภาพ 4.26 .60 4.11 .70   2.07* .03 

รวม 4.07 .40 4.03 .49 .78 .43 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 16  แสดงว่า วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นความรับผิดชอบ และ

ด้านความมีคุณภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ�              

ดา้นการทาํงานเป็นทีม และดา้นความมีคุณธรรม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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ตาราง 1�  ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามความคิดเห็นของครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตาม

ขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น 
 

วฒันธรรมองคก์าร 

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
   SS   df   MS   F   P 

       การมุ่งผลสัมฤทธิ�       

                     ระหวา่งกลุ่ม 21.91 2 10.95 22.36* .00 

                     ภายในกลุ่ม 163.65 334 .49   

                     รวม 185.56 336    

       การพฒันาบุคลากร      

                    ระหวา่งกลุ่ม 20.06 2 10.03 34.26* .00 

                    ภายในกลุ่ม 97.81 334 .29   

                    รวม          117.87 336    

        การทาํงานเป็นทีม      

                    ระหวา่งกลุ่ม 2.44 2 1.22 3.49* .03 

                    ภายในกลุ่ม 116.75 334 .35   

                    รวม          119.19 336    

        ความรับผดิชอบ      

                    ระหวา่งกลุ่ม 2.05 2 1.02 6.69* .00 

                    ภายในกลุ่ม 51.32 334 .15   

                    รวม 53.37 336    

        ความมีคุณธรรม      

                    ระหวา่งกลุ่ม 16.47 2 8.23 32.64* .00 

                    ภายในกลุ่ม 84.29 334 .25   

                    รวม 100.76 336    

         ความมีคุณภาพ      

                    ระหวา่งกลุ่ม 18.02 2 9.01 23.93* .00 

                    ภายในกลุ่ม 125.75 334 .37   

                    รวม 143.77 336    
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ตาราง 1�  (ต่อ) 

 

วฒันธรรมองคก์าร 

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
   SS   df   MS   F   P 

        ภาพรวม      

                    ระหวา่งกลุ่ม  9.93 2 4.96 28.73* .00 

                    ภายในกลุ่ม 57.71 334 .17   

                    รวม          67.64 336    

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 17  แสดงว่า วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 

ตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ�   

 

ขนาดของสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.92 4.52 4.14 

ขนาดเล็ก 3.92 - -.60* -.22 

ขนาดกลาง 4.52  -    .38* 

ขนาดใหญ่ 4.14    - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 18  แสดงว่า สถานศึกษาข น าดก ล างมีวฒั น ธ รรม อ ง ค์ก ารด ้าน ก ารมุ ่ง

ผลสัมฤทธิ� แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดใหญ่อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ� สูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก 

และขนาดใหญ่ 
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ตามความคิด เห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการพฒันาบุคลากร  

 

ขนาดของสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.80 4.40 4.08 

ขนาดเล็ก 3.80 - -.60* -.28* 

ขนาดกลาง 4.40  -         .32* 

ขนาดใหญ่ 4.08    - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 19  แสดงว่า สถานศึกษาขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การด้านการพัฒนา

บุคลากรแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั�งสถานศึกษาขนาดเล็กมีวฒันธรรม

องค์การดา้นการพฒันาบุคลากรแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�

ระดับ .�� โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การด้านการพัฒนาบุคลากรมากกว่า

สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กมีวฒันธรรมองคก์ารดา้นการพฒันา

บุคลากรนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 

ตาราง 20  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี� ยรายคู่  วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน              

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการทาํงานเป็นทีม   

 

ขนาดของสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.78 3.88 3.67 

ขนาดเล็ก 3.78 - -.10   .11 

ขนาดกลาง 3.88  -   .21* 

ขนาดใหญ่ 3.67    - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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จากตาราง 2�  แสดงวา่ สถานศึกษาขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การด้านการทาํงาน

เป็นทีมแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� โดยสถานศึกษา

ขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การด้านการทาํงานเป็นทีมมากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 

ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี� ยรายคู่  ว ัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน                  

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นความรับผดิชอบ  

 

ขนาดของสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.71 3.67 3.50 

ขนาดเล็ก 3.71 -  .04   .21* 

ขนาดกลาง 3.67  -   .17* 

ขนาดใหญ่ 3.50    - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 2�  แสดงว่า สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การ

ดา้นความรับผิดชอบแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีวฒันธรรมองคก์ารด้านความรับผิดชอบมากกว่า

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 

ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี� ยรายคู่  ว ัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน                 

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นความมีคุณธรรม  

 

ขนาดของสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.83 4.36 4.03 

ขนาดเล็ก 3.83 -   -.53*  -.20* 

ขนาดกลาง 4.36  -    .33* 

ขนาดใหญ่ 4.03    - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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จากตาราง 2�  แสดงวา่ สถานศึกษาขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การดา้นความมีคุณธรรม

แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั�งสถานศึกษาขนาดเล็กมีวฒันธรรมองคก์าร

ด้านความมีคุณธรรมแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .��              

โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การด้านความมีคุณธรรมมากกว่าสถานศึกษา           

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กมีวฒันธรรมองค์การด้านความมีคุณธรรม     

นอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 

ตาราง 23  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี� ยรายคู่  ว ัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน                      

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นความมีคุณภาพ  

 

ขนาดของสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.82 4.38 4.06 

ขนาดเล็ก 3.82 - -.56*   -.24* 

ขนาดกลาง 4.38  -    .32* 

ขนาดใหญ่ 4.06    - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

จากตาราง 2� แสดงว่า สถานศึกษาขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การด้านความมีคุณภาพ

แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั�งสถานศึกษาขนาดเล็กมีวฒันธรรม

องค์การด้านความมีคุณภาพแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�

ระดับ .�� โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีว ฒั น ธ ร ร ม อ ง ค ์ก า ร ด ้า น ความมีคุณภาพมากก ว ่า

สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กมีวฒันธรรมองคก์ารดา้นความมี

คุณภาพนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่  
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ตาราง 24  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี� ยรายคู่  วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื� นฐาน                       

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม  

 

ขนาดของสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.81 4.20 3.91 

ขนาดเล็ก 3.81 - -.39*  -.10 

ขนาดกลาง 4.20  -    .29* 

ขนาดใหญ่ 3.91    - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 2�  แสดงว่า สถานศึกษาขนาดกลางมีวฒันธรรมองค์การในภาพรวมแตกต่าง

จากสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดใหญ่อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� โดยสถานศึกษา

ขนาดกลางมีวฒันธรรมองคก์ารในภาพรวมมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

 



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  ซึ� งผูว้ิจยัมีการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี�  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 �. เพื�อศึกษาระดับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  

 �. เพื�อเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการทาํงาน และ

ขนาดสถานศึกษา 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย  

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2562  จาํนวน �,��� คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก 

574 คน ประกอบดว้ย ครู ��� คน และบุคลากรทางการศึกษา ��� คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1,531 คน 

ประกอบด้วย ครู �,��� คน และบุคลากรทางการศึกษา ��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ��� คน 

ประกอบด้วย ครู ���  คน และบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน �� คน (สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. ออนไลน์. 2562 และ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต �. 

ออนไลน์. 2562)  

       การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 256� จาํนวน ��� คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก 

�� คน ประกอบด้วย ครู �� คน และบุคลากรทางการศึกษา �� คน  สถานศึกษาขนาดกลาง ��� คน 

ประกอบด้วย ครู ��� คน และบุคลากรทางการศึกษา �� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ �� คน 
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ประกอบดว้ย ครู �� คน และบุคลากรทางการศึกษา � คน โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซี�

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 :  607 - 610) การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั� นตาม

สัดส่วน (Peritoneal Stratified Random Sampling)  ซึ� งใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั�นของ

การแบ่ง หลงัจากนั�นจึงดาํเนินการคดัเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดว้ยวิธีการ

สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�  ได้แก่ แบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั 

ซึ� งแบ่งออกเป็น � ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัเพศ ตาํแหน่ง และขนาดสถานศึกษา มีลกัษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ส่วนประสบการณ์ในการทาํงานเป็นการเติมคาํลงในช่องวา่ง 

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ� งกาํหนด             

ค่าคะแนนแบ่งออกเป็น  5 ระดบั ตามเกณฑข์องเบสทแ์ละคาห์น (Best and Kahn) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เพื�อขอความร่วมมือในการวจิยั  

 �. ผู ้วิจ ัยส่งแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนังสือขอความร่วมมือไปยงัครูและบุคลากร                  

ทางการศึกษาต่าง ๆ ในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามไปยงั

กลุ่มเป้าหมายทั�งหมดและไดรั้บการตอบรับกลบัคืนมาในครั� งแรก จาํนวน ��� ฉบบั คิดเป็นร้อยละ

��.�� หลงัจากนั�น ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายเพิ�มเติมอีกครั� งจนครบ 

จาํนวนตามที�กาํหนดไว ้337 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูปซึ� งมีขั�นตอนที�สําคญั

ดงัต่อไปนี�   

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ตาํแหน่ง และ

ขนาดสถานศึกษา โดยการหาค่าความถี� ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบ

ความเรียง ส่วนประสบการณ์ในการทาํงาน ผูว้จิยันาํมาหาค่าเฉลี�ยเพื�อจาํแนกเป็นผูที้�มีประสบการณ์
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น้อยและผู ้ที� มีประสบการณ์มาก แล้วนํามาหาความถี�  ค่าร้อยละเสนอเป็นความเรียงต่อไป                     

แลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์าร

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยการหาค่าเฉลี�ย 

( ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ ําแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่ง                    

โดยการทดสอบค่าที (t-test) 

 4. วเิคราะห์เปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One - way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะตรวจสอบ               

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของ Fisher’s Least Significant 

Difference (LSD) 

 5. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการศึกษาวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  

 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 

��.��) มีตาํแหน่งเป็นครู (ร้อยละ 76.60) ประสบการณ์ในการทาํงานน้อย (ร้อยละ ��.��) และ

ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 56.10)   

 2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การของ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

(  = 4.05) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ�  (   = 4.31) ด้านการพัฒนาบุคลากร (   = �.��)                    

ด้านความมีคุณภาพ (   = 4.19) ด้านความมีคุณธรรม (  = �.��) ด้านการทํางานเป็นทีม                   

(  = �.��)และดา้นความรับผดิชอบ (  = 3.64) 

�. ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนั
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อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนตาํแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05   

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  ครั� งนี� มีประเด็นสาํคญั ดงัต่อไปนี�   

    1. ว ัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากสถานศึกษา

มีเป้าหมายการทาํงานที�ชดัเจนเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั มีการวางแผนไว้

ล่วงหนา้และติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแสดง

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา และยงัไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเองไม่ว่า

จะเป็นการศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น การฝึกอบรมในวิชาชีพที�สนใจ การนิเทศการสอนโดย

ผูเ้ชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์สูง การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นอกจากนี�  การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและตวัชี� วดั

คุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทาํให้

วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี

โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญ์ภัคญาภัทร ไชยอนันท์  (���� : 60)          

ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร

ผลการวิจยัพบวา่ วฒันธรรมองค์การของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากรในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เช่นเดียวกับงานวิจยัของพรรณี แอออ้ย (���� : 60) ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์การของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักระบี� ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา

จงัหวดักระบี� โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเป็นไปในทิศทางเดียวกบั

งานวิจยัของรัตนาภรณ์ ฤทธิรงค ์ (2557 : 87)ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจยัพบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทาํนองเดียวกบังานวิจยัของ 

ปิยะดา น้อยอามาตย ์(2558 : 55)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรม

องค์การของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมาก 
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 2. ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  จาํแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ

ทั�งนี� เนื�องจากวฒันธรรมองค์การเป็นค่านิยมหรือความเชื�อที�บุคลากรในองค์การส่วนใหญ่

ยึดถือปฏิบตัิสืบต่อเนื�องกนัมาซึ� งจะช่วยหล่อหลอมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ใจกฎเกณฑ์

ระเบียบ กติกาในการทาํงานร่วมกนั ตลอดจนมีความเชื�อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกนั ทาํให้

สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข โดยที�ทุกคนมีเป้าหมายในการทาํงานโดยคาํนึงถึงความสําเร็จ

ของสถานศึกษาเป็นหลกั ประกอบกบัครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิง

ต่างก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู ้ที�บ่มเพาะให้เยาวชนเป็นบุคคลที� มีคุณลักษณะ                  

อนัพึงประสงคข์องสังคม พร้อมทั�งปฏิบติัตนอยา่งเคร่งครัดภายใตจ้รรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทาํให้

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา                    

ขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรยา ภู่ศรี (2553 : 150) ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตพื�นที�การศึกษาสมุทรปราการ เขต � ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนเพศชายและ

เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อระดับวฒันธรรมองค์กรแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ

เช่นเดียวกบังานวิจยัของคติพจน์ จินดาวงศ์ (���� : 65) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์การของโรงเรียน

มธัยมศึกษาตากสินระยอง สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรม

องคก์ารของโรงเรียนมธัยมตากสินระยอง สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามเพศ

โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

3. ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .05 ทั�งนี� เนื�องจากครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษามีหนา้ที�ความรับผดิชอบแตกต่างกนั

โดยเฉพาะครูผูส้อนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพซึ� งทาํหนา้ที�หลกัทางดา้นการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษา ส่วนบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา รองผู อ้าํนวยการสถานศึกษา ครูอัตราจ้าง ครูพี� เลี� ยง และครูธุรการนั� นมีหน้าที�

รับผิดชอบเกี�ยวกบัการจดัหาสิ�งอาํนวยความสะดวกในการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 

และการปฏิบติังานอื�น ๆ ในสถานศึกษา ประกอบกบัตาํแหน่งที�แตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อการเขา้

ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาไม่เหมือนกันเช่น ครูอาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกิจกรรมในขณะที�

บุคลากรทางการศึกษาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาจเขา้ร่วมกิจกรรมไดบ้างกิจกรรมเท่านั�น อยา่งเช่น

กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนาที�ทางโรงเรียนจดั  แต่ผูบ้ริหารมีภารกิจที�สําคญักวา่จึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมที�

ทางโรงเรียนจดักิจกรรม จึงทาํให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มีตาํแหน่งต่างกันมีความคิดต่อ
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วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยัของเปรมาศ  บวัพนัธ์ (2558 : 98)                

ไดศ้ ึกษาวฒั นธรรมองคก์ารของโรงเรียนขนาดเล ็ก  ส ังกดัสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก                

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จาํแนกตาํแหน่ง แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เช่นเดียวกบังานวิจยัของอศัวิน เชื�อเมือง (2561 : 96) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง

วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต � 

ผลการวิจัยพบว่า  วฒั น ธรรม องค ์ก ารข องส ถ าน ศึก ษ าขั�น พื �น ฐาน  สําน ักงาน เข ตพื �น ที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมแตกต่างก ันอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติที�ระดับ .01   

3. ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง

ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มีประสบการณ์                     

ในการทาํงานต่างกนัใหค้วามสําคญัต่อวสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และร่วมมือกนัในการทาํงานให้

บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไวโ้ดยยึดหลกัการและเหตุผลเป็นหลกั ยอมเสียสละเวลา

ส่วนตวัเพื�อประโยชน์ส่วนรวม มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั รวมทั�ง

แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ทาํให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มี

ประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัตนาภรณ์ ฤทธิรงค์

(2557 : 87) ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที� มีประสบการณ์ใน                 

การทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาสตูลไม่แตกต่างกนั  เช่นเดียวกบังานวิจยัของเปรมาศ  บวัพนัธ์ (2558 : 98)

ไดศ้ ึกษาวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนขนาดเล ็ก ส ังกดัสํานกังานเขตพื �นที �การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก                   

สังกัดสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์                  

การทาํงานไม่แตกต่างกนั 

4. ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที� ระดับ .05 ทั�ง นี� เ นื �อ ง จาก ส ถ าน ศึก ษ าข น า ด ก ล าง แ ล ะ ข น า ด ใ ห ญ ่มี                  
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ความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที� และงบประมาณในการดาํเนินงานจาํนวน

มากส่งผลให ้ผลส ัม ฤท ธิ� ในการป ฏิบตั ิงาน  การพ ฒั นาบุคลากร ความมีคุณ ธรรม แล ะ                   

การปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก ในขณะที�สถานศึกษาขนาด

เล็กถึงแมจ้ะมีขอ้จาํกดัในดา้นทรัพยากรทางการศึกษา แต่ทวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษากลบัมี

ความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื�อง เคารพและปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบของสถานศึกษาโดยเคร่งครัด รวมทั�งทุ่มเทความพยายามในการหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาที�เกิดขึ�นมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทาํให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ� งทาํงานอยู่

ในสถานศึกษาที�มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

ที�ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยัของณัฏฐณิชา โคทงัคะ (2561 : 71) ได ้ศึกษาวฒันธรรม

องค์การที�ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 22  ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองค์การและประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

และครูผูส้อนปฏิบติังานในโรงเรียนที�มีขนาดแตกต่างกนัโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .01  เช่นเดียวกบังานวิจยัของพรรณี แอออ้ย (���� : 60) ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์การของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักระบี� ผลการวิจยัพบว่าวฒันธรรมองค์การโรงเรียนมธัยมศึกษา 

จงัหวดักระบี� จาํแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 จากการศึกษาเรื� อง วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี�ยน้อยกว่าด้านอื�น ดังนั� น                     

ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�  

 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมี้ส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นภายในองคก์าร 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอยา่งที�ดี

ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 

 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ� ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในการปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว ้
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              ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั�งต่อไป  

 1. ควรศึกษาวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาในยคุเทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Technology 

Era)  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบนั 

 �. ควรศึกษาวฒันธรรมองค์การที�ส่งผลต่อการจดัการความรู้ของสถานศึกษาขั�น

พื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนา

สถานศึกษาใหมี้ฐานความรู้ที�เขม้แขง็และสามารถกา้วทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของโลก 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

 

1. สิบตาํรวจโทเทอดนรินทร์ อุปลี ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

  โรงเรียนบา้นเนินมะหาด 

2. นายประวร์ี บรรจงการ ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

  โรงเรียนวดักะทิง (ขนัธสโรอุปถมัภ)์  

3. นางสาวปัทมา อิ�มผอ่ง  ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

  โรงเรียนวดัตะเคียนทอง (เพชโรปถมัภ)์ 

5. นางไพรินทร์ เกตุแกว้ ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

  โรงเรียนวดัคลองพลู 

4. นายดนยั คาํพระ ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

  โรงเรียนบา้นจนัทเขลม 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 

เรื�อง  วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 

     

คําชี�แจง 

   แบบสอบถามฉบบันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดสถานศึกษา  ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาตามหลกัสูตรระดับ

ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  

 แบบสอบถามฉบบันี�แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 

     ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ตาํแหน่ง 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดสถานศึกษา 

        ตอนที� 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 ขอ้มูลทั�งหมดผูว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบั ไม่กระทบต่อตวัท่านแต่ประการใด และนาํไปใช้

เฉพาะการวิจยัในครั� งนี� เท่านั�น ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม

ตามความเป็นจริงใหค้รบทุกขอ้เพื�อประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง  

 

 นางสาวปิยนนัท ์ ศิริโสภณ                  

  นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที� 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการทาํงาน และ 

ขนาดสถานศึกษา 

 

คําชี�แจง  กรุณาเขียนเครื�องหมาย   ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความและใส่ขอ้มูลที�ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

 

�.  เพศ 

    (    )  ชาย 

    (    )  หญิง 

 

�. ตาํแหน่ง 

    (    )  ครู 

    (    )  บุคลากรทางการศึกษา 

 

�. ประสบการณ์ในการทาํงาน.................................ปี 

 

�.  ขนาดสถานศึกษา  

     (    )  ขนาดเล็ก (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 1 – 120 คน) 

     (    )  ขนาดกลาง (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 121 – 600 คน) 

     (    )  ขนาดใหญ่ (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 601 คนขึ�นไป) 
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ตอนที�  2   ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 

 ขั�นพื�นฐาน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 

คําชี�แจง   โปรดอ่านรายละเอียดเกี�ยวกบัขอ้ความต่อไปนี� แล้วทาํเครื�องหมาย ลงในช่องทาง

 ขวามือ โดยเกณฑใ์นการแปลความหมายแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปนี�  

   �  หมายถึง ความเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

  �  หมายถึง ความเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

  �  หมายถึง ความเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  �  หมายถึง ความเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 

  �  หมายถึง ความเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

ตัวอย่าง 
 

ข้อ 
 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

0 ท่านไดรั้บตาํแหน่งในการทาํงานที�เหมาะสม   √   
  

 จากตวัอย่างข้อ � แสดงว่า ท่านได้รับตาํแหน่งในการทาํงานที�เหมาะสม อยู่ในระดับ   

ปานกลาง 
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ข้อ 

 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การมุ่งผลสัมฤทธิ�      

1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการระบุสภาพ

ปัญหา/ความตอ้งการร่วมกนั 

     

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนล่วงหนา้ทุก

ครั� ง 

     

3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการดาํเนินงาน

ตามแผนที�ชดัเจน 

     

4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเป้าหมายการทาํงานที�ทา้

ทายเพื�อสร้างผลงานที�ดีขึ�น 

     

5 เป้าหมายในการทาํงานของครูและบุคลากร                 

ทางการศึกษามีความเป็นไปไดที้�จะประสบความสาํเร็จ 

     

6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานโดย

คาํนึงถึงความสาํเร็จของสถานศึกษาเป็นหลกั 

     

7 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการติดตาม

ความกา้วหน้าในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 

     

8 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั�นใน                     

การทาํงานถึงแมว้า่จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายก็ตาม 

     

การพฒันาบุคลากร      

9 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกาํหนดแนวทาง               

การพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายที�ตอ้งการ 

     

10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการฝึกฝนอบรมใน

วชิาชีพที�สนใจ 

     

11 ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งการที�จะศึกษาต่อใน

ระดบัที�สูงขึ�น 

     

12 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการนิเทศจากผูที้�มี

ประสบการณ์ 

     

13 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการสนบัสนุน                

ดา้นงบประมาณเพื�อการพฒันาวชิาชีพ 
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ข้อ 

 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

14 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 

     

15 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ผา่นเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริง 

     

16 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดน้าํความรู้สมยัใหม่มา

ประยกุตใ์ชก้บัการทาํงาน 

     

การทาํงานเป็นทมี      

17 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างไวว้างใจซึ�งกนัและกนั      

18 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชื�อมั�นในศกัยภาพ

ของเพื�อนร่วมงาน 

    
 

19 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเตม็ใจที�จะทาํงานเพื�อไปสู่

เป้าหมายเดียวกนั 

    
 

20 ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนกัวา่ทุกคนมี

ความสาํคญัต่อสถานศึกษา 

    
 

21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสมคัรใจที�จะทาํงานร่วมกนั      

22 ครูและบุคลากรทางการศึกษารับฟังความคิดเห็นของ

เพื�อนร่วมงาน 

    
 

23 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพการตดัสินใจของทีม

โดยใชเ้สียงขา้งมาก 

    
 

24 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ที�เกิดขึ�น 

    
 

ความรับผดิชอบ      

25 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพและปฏิบติัตนอยา่ง

เคร่งครัดภายใตก้ฎระเบียบของสถานศึกษา 

    
 

26 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้นใน

การปฏิบติังานใหส้าํเร็จภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

    
 

27 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของสถานศึกษาที�ไดรั้บมอบหมาย 
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ข้อ 
 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

28 ครูและบุคลากรทางการศึกษายอมรับคาํติชมกรณีที�มี

การตดัสินใจผิดพลาดเกิดขึ�น 

     

29 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพยายามหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาจนกวา่จะบรรลุผลสาํเร็จ 

     

30 ครูและบุคลากรทางการศึกษาหลีกเลี�ยงการขอ                 

ความช่วยเหลือโดยไม่จาํเป็นจากเพื�อนร่วมงาน 

     

31 ครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกนัรักษาชื�อเสียงของ

สถานศึกษา 

     

32 ครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกนัดูแลทรัพยสิ์นของ

ส่วนรวม 

     

ความมีคุณธรรม      

33 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการไวว้างใจจาก

เพื�อนร่วมงานในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น 

     

34 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึ

หลกัการและเหตุผลเป็นหลกั 

     

35 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ 

อยา่งเสมอภาค 

     

36 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเตม็ใจเสียสละเวลา

ส่วนตวัเพื�อประโยชน์ส่วนรวม 

     

37 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตวัอยา่งที�ดีใน                    

ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต 

     

38 ผูบ้ริหารสถานศึกษายกยอ่งชมเชยครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที�มีความซื�อสัตยสุ์จริต  

     

39 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดโอกาสใหมี้                       

การตรวจสอบการทาํงานอยา่งเปิดเผย 

     

40 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เคยมีเรื�องร้องเรียน

เกี�ยวกบัการทุจริต 
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ข้อ 
 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความมีคุณภาพ      

41 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกาํหนดมาตรฐาน 

การปฏิบติังานที�ชดัเจน 

    
 

42 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการระบุตวัชี� วดัและ

เป้าหมายของมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

    
 

43 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรที�

จาํเป็นต่อการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

    
 

44 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานตามมาตรฐาน           

ที�กาํหนด  

    
 

45 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานโดยมุ่งเนน้

ความตอ้งการของผูเ้รียน 

    
 

46 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

    
 

47 ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความคิดเห็นที�เป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันางาน 

    
 

48 ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผล                      

การปฏิบติังานตามตวัชี� วดัในแต่ละมาตรฐาน 
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ภาคผนวก  ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 25  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน 

คนที�/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 1 2 3 4 5 รวม 

การมุ่งผลสัมฤทธิ� 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีการระบุสภาพปัญหา/ 

ความตอ้งการร่วมกนั 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา                

มีการวางแผนล่วงหนา้ทุกครั� ง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนว

ทางการดาํเนินงานตามแผนที�ชดัเจน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

มีเป้าหมายการทาํงานที�ทา้ทาย                   

เพื�อสร้างผลงานที�ดีขึ�น 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

5. เป้าหมายในการทาํงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความ

เป็นไปไดที้�จะประสบความสาํเร็จ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึง

ความสาํเร็จของสถานศึกษาเป็นหลกั 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.80 

 

 

เหมาะสม 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา               

มีการติดตามความกา้วหน้าใน               

การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา                   

มีความมุ่งมั�นในการทาํงานถึงแมว้า่

จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายก็ตาม 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน 

คนที�/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 1 2 3 4 5 รวม 

การพฒันาบุคลากร  

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา                   

มีการกาํหนดแนวทางการพฒันา

ตนเองไปสู่เป้าหมายที�ตอ้งการ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ

การฝึกฝนอบรมในวชิาชีพที�สนใจ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งการ

ที�จะศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

4 

 

0.80 

 

เหมาะสม 

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ

การนิเทศจากผูที้�มีประสบการณ์ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

13. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ

การสนบัสนุนดา้นงบประมาณเพื�อ

การพฒันาวชิาชีพ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

0.80 

 

 

เหมาะสม 

14. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ

การยกยอ่งเชิดชูเกียรติจากผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.0 

 

 

เหมาะสม 

15. ครูและบุคลากรทางการศึกษา                    

มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ผา่นเครือข่าย

ชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.0 

 

 

เหมาะสม 

16. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดน้าํ

ความรู้สมยัใหม่มาประยกุตใ์ชก้บั 

การทาํงาน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.0 

 

 

เหมาะสม 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน 

คนที�/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 1 2 3 4 5 รวม 

การทาํงานเป็นทมี 

17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างไว ้

วางใจซึ�งกนัและกนั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

18. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

เชื�อมั�นในศกัยภาพของเพื�อนร่วมงาน 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.80 

 

เหมาะสม 

19. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเตม็ใจ

ที�จะทาํงานเพื�อไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

20. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อ

สถานศึกษา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

21. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

สมคัรใจที�จะทาํงานร่วมกนั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

22. ครูและบุคลากรทางการศึกษารับฟัง

ความคิดเห็นของเพื�อนร่วมงาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

23. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพ

การตดัสินใจของทีมโดยใชเ้สียง 

ขา้งมาก 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

24. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกนั

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที�เกิดขึ�น 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.80 

 

เหมาะสม 

ความรับผดิชอบ         

25. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพ

และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดภายใต้

กฎระเบียบของสถานศึกษา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

  

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

26. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้

สาํเร็จภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน 

คนที�/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 1 2 3 4 5 รวม 

27. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ไป

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

สถานศึกษาที�ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

  

1.00 

 

 

เหมาะสม 

28. ครูและบุคลากรทางการศึกษายอม

รับคาํติชมกรณีที�มีการตดัสินใจ

ผดิพลาดเกิดขึ�น 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

  

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

29. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

พยายามหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

จนกวา่จะบรรลุผลสาํเร็จ 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.80 

 

 

เหมาะสม 

30. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลีกเลี�ยงการขอความช่วยเหลือ 

โดยไม่จาํเป็นจากเพื�อนร่วมงาน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

0.80 

 

 

เหมาะสม 

31. ครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกนั

รักษาชื�อเสียงของสถานศึกษา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

32. ครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกนั

ดูแลทรัพยสิ์นของส่วนรวม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

ความมีคุณธรรม         

33. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

การจากเพื�อนร่วมงานในการแก้ไข

ปัญหาที�เกิดขึ�น 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

34. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติั

หน้าที�โดยยึดหลักการและเหตุผล

เป็นหลกั 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

35. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

สวสัดิการต่าง ๆ อยา่งเสมอภาค 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.80 

 

เหมาะสม 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน 

คนที�/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 1 2 3 4 5 รวม 

36. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเต็มใจ

เสียสละเวลาส่วนตวัเพื�อประโยชน์

ส่วนรวม 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

37. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น

ตัวอย่างที� ดี ในด้านความซื� อสั ตย์

สุจริต 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

39. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิด

โอกาสใหมี้การตรวจสอบการทาํงาน

อยา่งเปิดเผย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

40. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เคย

มีเรื�องร้องเรียนเกี�ยวกบัการทุจริต 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

ความมีคุณภาพ         

41. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 

การกาํหนดมาตรฐาน 

การปฏิบติังานที�ชดัเจน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

42. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 

การระบุตวัชี� วดัและเป้าหมายของ

มาตรฐานในการปฏิบติังาน 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.80 

 

 

เหมาะสม 

43. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ 

การจดัสรรทรัพยากรที�จาํเป็นต่อการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.80 

 

 

เหมาะสม 

44. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบติังานตามมาตรฐานที�กาํหนด  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

45. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติั 

งานโดยมุ่งเนน้ความตอ้งการของผูเ้รียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน 

คนที�/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 1 2 3 4 5 รวม 

46. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

47. ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดง

ความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อ 

การพฒันางาน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

48. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเมินผลการปฏิบติังานตาม

ตวัชี�วดัในแต่ละมาตรฐาน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

เหมาะสม 

 

 จากตาราง 25  ความตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาํถามและวตัถุประสงค์อยู่ระหว่าง                     

0.80 - 1.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118

ตาราง 2�  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์าร 

         ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต 

           พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 

ข้อ   ค่าอาํนาจจําแนกรายข้อ 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ�   

1   .94 

2   .87 

3   .85 

4   .87 

5   .65 

6   .57 

7   .89 

8   .64 

ด้านการพฒันาบุคลากร   

9   .86 

10   .71 

11   .77 

12   .73 

13   .62 

14   .84 

15   .56 

16   .55 

การทาํงานเป็นทมี   

17   .77 

18   .41 

19   .60 

20   .60 

21   .63 

22   .90 



 
 

119

ตาราง 2� (ต่อ) 
 

ข้อ   ค่าอาํนาจจําแนกรายข้อ 

23   .61 

24   .48 

25   .44 

26   .44 

27   .61 

28   .69 

29   .58 

30   .58 

31   .43 

32   .61 

ความมีคุณธรรม   

33   .94 

34   .40 

35   .57 

36   .89 

37   .58 

38   .75 

39   .71 

40   .73 

ความมีคุณภาพ   

41   .73 

42   .73 

43   .62 

44   .84 

45   .46 

46   .55 
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ตาราง 2� (ต่อ) 
 

ข้อ   ค่าอาํนาจจําแนกรายข้อ 

47   .65 

48   .41 

 

                   จากตาราง 2� แบบสอบถามเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน                    

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง .40 ถึง .94 และ

มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั .97 
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ภาคผนวก ฉ 

ขนาดและประชากรของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษาจนัทบุรีเขต �  
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ตาราง 27  ขนาดและประชากรของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

                จนัทบุรี เขต 1   

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

1 วดัเกาะโตนด ขนาดเล็ก 1 4 - 92 

2 วดัเขานอ้ย ขนาดเล็ก 1 3 4 77 

3 วดัคมบาง ขนาดเล็ก - 2 2 28 

4 วดัเนินยาง ขนาดเล็ก 1 4 4 69 

5 วดัพลบั ขนาดเล็ก 1 4 1 60 

6 บา้นท่าแฉลบ ขนาดเล็ก 1 3 4 60 

7 วดัโป่งแรด ขนาดเล็ก 1 4 6 68 

8 บา้นชาํโสม ขนาดเล็ก 1 5 2 76 

9 วดัเสมด็งาม ขนาดเล็ก 1 2 5 26 

10 วดัเนินโพธิ�  ขนาดเล็ก 1 4 5 63 

11 บา้นศรัทธาตะพง ขนาดเล็ก 1 3 - 74 

12 บา้นวงัปลา ขนาดเล็ก 1 4 3 59 

13 บา้นแก่งนอ้ย ขนาดเล็ก 1 4 1 70 

14 บา้นคลองกะพง ขนาดเล็ก 1 4 5 92 

15 บา้นมาบโอน ขนาดเล็ก 1 3 4 53 

16 วดัเสมด็โพธิ� ศรี ขนาดเล็ก 1 3 4 35 

17 วดัโขมง ขนาดเล็ก - 2 4 33 

18 วดัคลองขดุ ขนาดเล็ก - 1 4 33 

19 วดัหมูดุด ขนาดเล็ก 1 3 4 40 

20 บา้นเจา้หลาว ขนาดเล็ก 1 2 5 71 

21 บา้นเตาหมอ้ ขนาดเล็ก 1 3 3 40 

22 บา้นสังขท์อง ขนาดเล็ก - 4 2 45 

23 วดัแขมหนู ขนาดเล็ก 1 1 - 28 

24 วดัตะกาดเงา้ ขนาดเล็ก - 1 4 33 
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ตาราง 2�  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

25 วดัทุ่งเบญจา ขนาดเล็ก 1 4 3     91  

26 บา้นสะพานเลือก ขนาดเล็ก 1 5 - 88  

27 วดัท่าศาลา ขนาดเล็ก 1 3 3 47  

28 ไทยรัฐ 14 ขนาดเล็ก 1 3 3 38  

29 บา้นโป่งววั ขนาดเล็ก 1 6 2 100  

30 บา้นหนองบวัทอง ขนาดเล็ก 1 5 3 109  

31 วดัขนุซ่องสาขาโป่งเกตุ ขนาดเล็ก - 4 5 90  

32 บา้นประแกต ขนาดเล็ก 1 4 4 79  

33 วดัโขดหอย ขนาดเล็ก 1 3 5 40  

34 วดันาซา ขนาดเล็ก 1 2 4 42  

35 บา้นยางระหง ขนาดเล็ก 1 4 2 72  

36 วดัหนองไทร ขนาดเล็ก 1 5 5 102  

37 บา้นเขามะปริง ขนาดเล็ก 1 2 3 70  

38 วดันายายอาม ขนาดเล็ก 1 5 3 81  

39 วดัวงัเวยีน ขนาดเล็ก - 2 1 13  

40 วดัวงัหิน ขนาดเล็ก 1 5 6 86  

41 วดัหนองสีงา ขนาดเล็ก - 2 - 25  

42 วดัท่าแคลง  ขนาดเล็ก 1 4 4 84  

43 วดัเกาะขวาง  ขนาดกลาง 1    10 3 133  

44 วดัเกาะตะเคียน ขนาดกลาง 1    10 3 137  

45 วดัทองทั�ว ขนาดกลาง 1    10 3 197  

46 วดัเนินสูง  ขนาดกลาง 1 8 2 143  

47 บา้นคลองนํ�าใส ขนาดกลาง 1    11 2 221  

48 วดัสิงห์ ขนาดกลาง 1    10 1 216  

49 วดัดอนตาล ขนาดกลาง 1 9 4 173  
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ตาราง 2�  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

50 วดัหนองบวั ขนาดกลาง 1    12 3     176 

51 บา้นตาเลียว ขนาดกลาง 1  8 4 169 

52 บา้นเขาแกว้วทิยา ขนาดกลาง 1 16 7 279 

53 บา้นเนินดินแดง ขนาดกลาง 1  7 5 185 

54 วดับูรพาพิทยาราม ขนาดกลาง 1 11 4 191 

55 วดัหนองคนั ขนาดกลาง 1 13 6 198 

56 วดัรําพนั ขนาดกลาง 1 13 4 165 

57 วดัสามผาน ขนาดกลาง 1 11 5 144 

58 บา้นโคกวดั ขนาดกลาง 1 14 3 150 

59 วดัเขาวงกต ขนาดกลาง 1  8 3 140 

60 บา้นหนองเจก็สร้อย ขนาดกลาง 1 16 2 214 

61 บา้นบ่อไฟไหม ้ ขนาดกลาง 1  8 4 141 

62 บา้นคลองครก ขนาดกลาง 1 16 - 257 

63 บา้นซอยสอง ขนาดกลาง 1  8 3 146 

64 วดัหนองแหวน ขนาดกลาง 1 12 6 253 

65 วดัชา้งขา้ม ขนาดกลาง 1  9 3 152 

66 บา้นตน้กระบก ขนาดกลาง 1 14 4 172 

67 บา้นหว้งกระแจะ ขนาดกลาง 1 16 6 268 

68 วดัพลบัพลา ขนาดกลาง 1 29 6 548 

69 วดัแสลง ขนาดกลาง 1 10 4 263 

70 บา้นช่องกะพดั ขนาดกลาง 1 23 6 504 

71 วดัแก่งหางแมว ขนาดกลาง 1 12 2 319 

72 วดัขนุซ่อง ขนาดกลาง 1 24 2 492 

73 บา้นวงัอีแอ่น ขนาดกลาง 1 18 6 344 

74 บา้นวงัไมแ้ดง ขนาดกลาง 1 18 5 331 
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ตาราง 27  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

75 วดัโพธิ� ลงักามิตรภาพที� 171 ขนาดกลาง 1  21 4   469  

76 บา้นคลองลาว ขนาดกลาง 1  17  6 380  

77 วดัจนัทาราม ขนาดกลาง 1  48 17 475  

78 วดัไผล่อ้ม ขนาดกลาง 1  16  7 316  

79 บา้นเนินจาํปา ขนาดใหญ่ 1  32  5 605  

80 อนุบาลจนัทบุรี ขนาดใหญ่ -  82 - 2,000  

81 สฤษดิเดช ขนาดใหญ่ 3   143 - 3,353  

82 อนุบาลบา้นหนองคลา้ ขนาดใหญ่ 1  41 11 898  

83 บา้นแกว้ ขนาดใหญ่ 1  39  7 819  

รวม    76   994       310           19,318 

ที�มา : สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต �. ออนไลน.์ 2562. 
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ภาคผนวก ช 

ขนาดและประชากรของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต � 
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ตาราง 28   ขนาดและประชากรของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

                จนัทบุรี เขต 2 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

1 วดัเกวยีนหกั   ขนาดเล็ก 1 5 3 91  

2 วดัซึ� งบน ขนาดเล็ก 1 3 2 49  

3 บา้นชา้งขา้ม ขนาดเล็ก 1 4 4 63  

4 วดัตะปอนใหญ่ ขนาดเล็ก 1 2 4 61  

5 วดัสะตอนอ้ย ขนาดเล็ก 1 5 3 110  

6 วดัตะปอนนอ้ย ขนาดเล็ก 1    13 4 110  

7 บา้นหนองเสมด็ ขนาดเล็ก 1 4 5  85  

8 บา้นบ่อ ขนาดเล็ก 1 4 2 108  

9 วดัวงัสรรพรส ขนาดเล็ก 1 5 3 81  

10 บา้นหนองระหาน ขนาดเล็ก 1 2 4 66  

11 บา้นทรัพยสิ์นพูน ขนาดเล็ก 1 3 3 82  

12 วดัเกาะจิก   ขนาดเล็ก 1 1 1  7  

13 บา้นท่าขาหยา่ง ขนาดเล็ก - 1 4 25  

14 วดับางชนั ขนาดเล็ก 1 3 1 67  

15 วดัซึ� งล่าง ขนาดเล็ก 1 3 6 61  

16 บา้นหนองบอน ขนาดเล็ก 1 5 4   112  

17 บา้นใหม่ ขนาดเล็ก - 5 5 99  

18 บา้นทุ่งม่วง ขนาดเล็ก 1 6 4   102  

19 บา้นทรัพยป์ระเมิน ขนาดเล็ก 1 8 2 110  

20 บา้นวงัตกั ขนาดเล็ก - 3 2 57  

21 บา้นทพันคร ขนาดเล็ก 1 3 3 44  

22 บา้นทุ่งบอน ขนาดเล็ก 1 2 2 29  

23 วดับา้นอ่าง ขนาดเล็ก 1 4 3     92  

24 บา้นเกาะเปริด ขนาดเล็ก - 3 5     62  
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ตาราง 28  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

25 วดัเขาตาหน่วย ขนาดเล็ก 1 3 2     82  

26 บา้นคลองใหญ่ ขนาดเล็ก 1 3 5 51  

27 วดับางสระเกา้ ขนาดเล็ก 1    11 4 88  

28 ปากนํ�าแหลมสิงห์ ขนาดเล็ก 1 3 5 66  

29 บา้นนํ�าตกพลิ�ว ขนาดเล็ก 1 4 5 83  

30 บา้นอีมุย ขนาดเล็ก 1 5 5 99  

31 สังวาลยว์ทิย ์6 ขนาดเล็ก 1 6 5 98  

32 บา้นโป่งเจริญชยั ขนาดเล็ก 1 8 2 114  

33 หนองมะค่า ขนาดเล็ก - 8 3 112  

34 โฆวินฑะ ขนาดเล็ก - 4 - 99  

35 บา้นกระทิงทอง ขนาดเล็ก 1 4 3 73  

36 บา้นชากไทย ขนาดเล็ก 1 6 2 108  

37 บา้นคลองนํ�าเป็น ขนาดเล็ก 1 8 3 134  

38 บา้นคลองใหญ่ ขนาดเล็ก 1 3 5 51  

39 บา้นเนินมะหาด ขนาดกลาง -     19 4 405  

40 บา้นตรอกนอง ขนาดกลาง 1 9 7 179  

41 วดัอีมั�ง ขนาดกลาง 1 7 4 131  

42 มิตรภาพ ๒๐ ขนาดกลาง 1 8 4 147  

43 บา้นบ่อเวฬุ ขนาดกลาง 1   13 5 251  

44 บา้นเขาทอง ขนาดกลาง -   14 3 147  

45 บา้นโชคดี ขนาดกลาง 1 8 1 140  

46 วดัมาบไผ ่ ขนาดกลาง 1   12 4 222  

47 วดัวนัยาวล่าง ขนาดกลาง 1 3 6 121  

48 วดัผกักาด ขนาดกลาง 1 9 3 140  

49 บา้นป่าวไิล ขนาดกลาง -   14 3 200  
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ตาราง 28  (ต่อ)  

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

 

ขนาด 

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

50 บา้นดงจิก ขนาดกลาง 1 8 1 157 

51 บา้นทุ่งกร่าง ขนาดกลาง 1  9 1 143 

52 บา้นเนินดินแดง ขนาดกลาง 1  7 5 128 

53 บา้นแหลม ขนาดกลาง 1 12 4 262 

54 บา้นเขาหอม ขนาดกลาง 1 10 - 179 

55 บา้นสามสิบ

พฒันา 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

  

9 

 

1 
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56 บา้นคลองตาคง ขนาดกลาง 1  9 2 136 

57 วดัพงังอน ขนาดกลาง 1 13 4 219 

58 บา้นคลองคต ขนาดกลาง 1  9 2 151 

59 ราษฎร์พฒันา

สามคัคี 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

16 

 

1 

 

284 

60 บา้นคลองบอน ขนาดกลาง 1 10 4 195 

61 บา้นโพธิ�  ขนาดกลาง 1  9 1 134 

62 บา้นแปลง ขนาดกลาง 1 11 2 223 

63 บา้นจางวาง ขนาดกลาง 1  9 1 145 

64 บา้นนาสนาดก์ ขนาดกลาง 1  9 - 131 

65 วดัทุ่งเพล ขนาดกลาง 1  8 3 146 

66 วดันํ�ารัก ขนาดกลาง 1  4 4 125 

67 วดัมะทาย ขนาดกลาง 1  7 3 127 

68 วดัโป่ง ขนาดกลาง 1  8 2 145 

69 วดัวงัจะอา้ย ขนาดกลาง 1  8 5 159 

70 วดัขนุน ขนาดกลาง 1  8 3 151 

71 วดับางกะไชย ขนาดกลาง 1 13 3 191 

72 บา้นคลองกลอย ขนาดกลาง 1  7 2 128 
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ตาราง 28  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

 

ขนาด 

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

73 วดัปากนํ�า ขนาดกลาง -  5 2 124 

74 วดัท่าหวัแหวน ขนาดกลาง 1 13 5 187 

75 วดัหนองชิ�ม ขนาดกลาง 1 13 5 204 

76 บา้นสมเด็จ

เจา้พระยา

อุปถมัภ ์

 

 

ขนาดกลาง 

 

 

- 

 

 

 9 

 

 

1 

 

 

149 

77 บา้นทบัสงฆ ์ ขนาดกลาง 1 11 2 242 

78 บา้นไทรงาม ขนาดกลาง 1 10 2 188 

79 ส.ไทยเสรี

อุตสาหกรรม 2 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

11 

 

2 

 

229 

80 บา้นไผล่อ้ม

สามคัคี 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

 9 

 

2 

 

244 

81 บา้นเขาแกว้ ขนาดกลาง 1  9 2 156 

82 สตรีวทิยา

อุปถมัภ ์2 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

 8 

 

3 

 

154 

83 บา้นสวนส้ม ขนาดกลาง 1 10 1 257 

84 วดันํ�าขุ่น ขนาดกลาง 1 14 5 268 

85 วดัคลองพลู ขนาดกลาง 1 13 4 266 

86 วดัทุ่งกบิล ขนาดกลาง 1  8 5 139 

87 วดัตะเคียนทอง ขนาดกลาง 1  9 4 143 

87 วดัพลวง ขนาดกลาง 1  9 9 215 

89 วดักะทิง ขนาดกลาง 1  9 8 178 

90 วดัตกพรม ขนาดกลาง 1 19 3 383 

91 วดัเวฬุวนั ขนาดกลาง 1 16 3 335 

92 บา้นปั� นหมอ้ ขนาดกลาง 1 23 2 534 
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ตาราง 28  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

 

ขนาด 

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

93 บา้นโป่งนํ�าร้อน ขนาดใหญ่ 1 33 4 669 

94 บา้นหนองสลุด ขนาดกลาง 1 17   1 386 

95 วดัวดัคลองตะเคียน ขนาดกลาง 1 12   1 283 

96 บา้นซบัตารี ขนาดกลาง 1 20   2 344 

97 บา้นมะขาม ขนาดกลาง 1 23   2 536 

98 พลิ�ว   ขนาดกลาง 1 13   2 328 

99 บา้นตามูล ขนาดกลาง 1 17   3 332 

100 วดัสาํโรง ขนาดกลาง 1 22 - 522 

101 บา้นประตง ขนาดใหญ่ 1 47 10 1,118 

102 บา้นทบัชา้ง ขนาดใหญ่ 2 33 - 631 

103 บา้นตาเรือง ขนาดใหญ่ 1 33   2 670 

104 บา้นทรัพยเ์จริญ ขนาดใหญ่ 2 31   2 696 

105 บา้นจนัทเขลม  ขนาดใหญ่ 2 35   3 751 

106 วดัทบัไทร ขนาดใหญ่ 1 30   3 748 

รวม       98       1,096           331           21,747 

ที�มา : สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต �. ออนไลน.์ 2562. 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

ชื�อ - ชื�อสกุล นางสาวปิยนนัท ์ศิริโสภณ 

วนั เดือน ปีเกดิ   �� ตุลาคม ���� 

สถานที�เกดิ   อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน     ��/��  หมู่ที� �  ตาํบลชากไทย อาํเภอเขาคิชฌกูฏ  

   จงัหวดัจนัทบุรี 22210 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน     ครู คศ.1   

  โรงเรียนวดัตะเคียนทอง (เพชโรปถมัภ)์ 

  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน         โรงเรียนวดัตะเคียนทอง (เพชโรปถมัภ)์ 

  ตาํบลตะเคียนทอง อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี     

  22210 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2543 มธัยมศึกษาปีที� � 

  โรงเรียนศรียานุสรณ์   จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2546 มธัยมศึกษาปีที� � 

  โรงเรียนศรียานุสรณ์   จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2553 ศึกษาศาสตร์ กศ.บ. (การศึกษาปฐมวยั) 

  มหาวทิยาลยับูรพา  

 พ.ศ. 2564  ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
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