
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                  



 

84 
 

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 

  




