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บทคดัย่อ 

 

 วฒันธรรมองค์การเป็นรากฐานสําคญัที�ใช้กาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การซึ� ง

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานให้บรรลุเป้ าหมายตามที� กําหนดไว้ ก ารว ิจ ยัค รั� ง นี� มี

วตัถุประสงค ์(�) เพื�อศึกษาระดบัวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามความคิดเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี และ                         

(�) เพื�อเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามความคิดเห็นของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ 

ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่                    

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน ��� คน 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�และมอร์แกน การสุ่มตวัอย่างเป็น

การสุ่มแบบแบ่งชั�นตามสัดส่วน เครื�องมือที�ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับ

วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึ� งมีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง �.�� - 0.94 

และค่าความเชื�อมั�น ทั�งฉบบั เท่ากบั �.9� สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจยัพบว่า �) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัวฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี                   

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  �)  ผลการเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  จาํแนกตามเพศและ

ประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  ส่วนตาํแหน่งและ

ขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05  ผูบ้ ริหาร

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานสามารถนําผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสร้างวฒันธรรม



 

องคก์ารที�เอื�อต่อการปฏิบตัิงานใหด้ียิ �งขึ�นโดยใชก้ารมีส่วนร่วมในการจดัการแกไ้ขปัญหา               

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา รวมทั� งการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ� ให้แก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
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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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