
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
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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 � 



 

7 
 

                     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 




