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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57252321 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคญั : วัฒนธรรมองค์การ, การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

นางสาว ภัคพร เจริญลักษณ์ : วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ 

  
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนจ านวน 
56 โรง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จ านวน 224 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของผู้บริหารแนวความคิดของของแพทเทอร์สัน , เพอร์กี้ และพาร์ค
เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) และการปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพครูผู้วิจัยใช้แนวคิดของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน  9 ด้าน โดย
เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต การยอมรับและการให้รางวัล  ความเป็นเลิศ 
ความเอื้ออาทร ความหลากหลาย เป้าหมายของสถานศึกษา ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่น การเสริมสร้างพลังอ านาจ อยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ กระบวนการในการตัดสินใจ 

2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน        โดยเรียง
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 2 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน และมาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน 

3. วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57252321 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ORGANIZATION CULTURE, TEACHER’S PERFORMANCE ON THE PROFESSIONAL 
STANDARD 

MISS PAKPORN CHAROENLAK : ORGANIZATIONAL CULTURE AND TEACHER’S 
PERFORMANCE ON THE PROFESSIONALSTANDARD OF SCHOOL UNDER THE 
SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9 THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR DR. SAISUDA TIACHAROEN 

This research is a descriptive research. The research purposes were to determine 1) 
the organizational culture of school under the Secondary Educational Service Area Office 9 2) the 
teacher’s performance on the professional standard of school under the secondary educational 
service area office 9 3) the relationship between the organizational culture and the teacher’s 
performance on the professional standard of school under the secondary educational service 
area office 9. The samples were 56 schools under the secondary educational service area office 
9. The respondents in each school were a director, a deputy director or acting as deputy director 
and 2 teachers with the total of 224. The research instrument was a questionnaire concerning the 
organizational culture based on the concept of Patterson, Purkey and Parker and the teacher’s 
performance on the professional standard based on the Teacher’s Council of Thailand 
Regulation. The statistical were used to analyze data included frequency, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient. The results of 
this research were as follows : 1. The organizational culture of school under the secondary 
educational service area office 9 as a whole was the highest level, when considering each aspect, 
it was found that there are 9 highest level aspects; ranking from the highest to the lowest as 
follow: Integrity, Recognition and reward, Excellent, Caring, Diversity, Purpose, Belonging, Trust 
and confidence, Empowerment and there are 1 high level aspects which Decision making. 2. the 
teacher’s performance on the professional standard of school under the secondary educational 
service area office 9 in overall was at a highest level and a whole and individual, were at highest 
to the lowest as follow Standard 9 Constructively participate with others in every school activities 
Standard 2 Decide activities to be done by thinking over the result to the students and Standard 
8 Act as a good role model to the students 3. The organizational culture of school and teacher’s 
performance on the professional standard of school under the secondary educational service 
area office 9 were related with a statistically significant at .01 level. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

การศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน เพราะการศึกษาเป็น
ปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้  ความคิด และคุณธรรมของบุคคล เป็นการถ่ายทอด
วัฒนธรรมและสร้างภูมิปัญญาให้แก่บุคคล การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยให้ประชาชนมี
คุณธรรม สามารถด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีศักดิ์ศรี สามารถ
พัฒนาตนเอง และร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 1 ดังนั้นวัฒนธรรมองค์การจึงมีผลต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การและบุคลากรทั้งระยะสั้น และระยะยาว นอกจากนั้นแล้ว 
วัฒนธรรมองค์การเป็นกลุ่มของค่านิยมหลักและความเชื่อที่บุคลากรในองค์การยึดถือร่วมกันเข้าใจ
ตรงกัน เพ่ือบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยมีการพัฒนาการด าเนินงาน มีการแบ่งปันความคิด 
ความรู้ และทักษะในการท างาน มีการลงทุนและเอ้ืออ านวยให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้      
เกิดค่านิยมสนใจใฝ่เรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมขององค์การ วัฒนธรรมดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
องค์การและสถานศึกษา อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา2 ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และไดรับการยอมรับยก
ย่องจากสังคม3 ดังนั้น โรงเรียนซึ่งถือเป็นองค์กรหนึ่งจึงควรเรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

                                                           
1 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพ 

ฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 16. 
2 จอมพงศ์  มงคลวนิช, การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัท 

วี.พริ้นท์(1991) จ ากัด, 2555), 19-20. 
3 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร: พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558), 7. 
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วัฒนธรรมองค์การเพ่ือที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในศตวรรษนี้ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพครูต่อไป 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต้องการให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ทั้งครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เกี่ยวข้อง เช่น 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทุกคนร่วมกันที่จะเรียนรู้วิธีในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ
และขั้นตอน เพ่ือขยายขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพของสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการสร้าง
คุณภาพให้กับผู้เรียนได้ตามมาตรฐานชาติ เต็มตามศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก4 บุคคล
ที่เป็นตัวจักรส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคนก็คือ ครู เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้
และพัฒนาการทุก ๆ ด้านของนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ประเทศใด     
ก็ตามที่ได้ครูเป็นคนที่มีความรู้ เสียสละ และตั้งใจท างานเพ่ือประโยชน์ของนักเรียน ประเทศนั้นก็จะ
ได้พลเมืองที่เก่งและฉลาด มีศักยภาพ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการ พัฒนา
ประเทศให้ประสบกับความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศได้5 การสร้างแบบแผนการท างาน 
ความคิด ความเชื่อหรือแนวปฏิบัติในการท างานของบุคคล ส่วนใหญ่จะท าให้เกิดวัฒนธรรมการ
ท างานให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งวัฒนธรรมองค์การได้มีอิทธิพลต่อการบริหาร ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล วิธีการตัดสินใจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพในการปฏิบัติงานการตีความ
สภาพแวดล้อมขององค์กรการด าเนินการต่อข่าวสารวิธีปฏิบัติงาน สร้างความมั่นคงและเอกลักษณ์
ร่วมสร้างพฤติกรรม ที่สอดคล้องกันในหมู่สมาชิก ส่งผลต่อความประทับใจของสมาชิกในรูปของการ
ปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์ ความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพในการปฏิบัติงาน ผลผลิตและการปรับตัว
ต่อองค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งอาชีพของบุคคล อาจมีผลกระทบจากระดับความ
สอดคล้องของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมที่ไม่ดีก็จะส่งผลเสียต่อการปรับปรุงองค์กรด้วย 6 โรงเรียนเป็น
องค์การส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการ

                                                           
4 เจษฎา  นกน้อยและคณะ, นานาทัศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 160. 
5 รุ่ง แก้วแดง, อ้างถึงใน ณรงค์ รอดพันธ์,  “ครูกับการพัฒนาตนเอง”, วารสารข้าราชการ

ครู (กุมภาพันธ์ - มีนาคม,2551), 37-38. 
6 S.P. Robbin, Essentials of Organizational Behavior (5 ed. Upper Saddle: 

Jersey : Prentice- Hall International, 1997), 84.  
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ด าเนินการต่าง ๆ ในองค์การเป้าหมายทางการศึกษาดังกล่าวจะส าเร็จได้หรือไม่ข้ึนอยู่กับครูเพราะครู
คือผู้ก าหนดอนาคตของชาติจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดี มีจิตส านึกของความเป็นครู  เพราะจิตส านึกจะท าให้ครู
ตระหนักถึงภาระหน้าที่และการะกิจที่ครูต้องปฏิบัติท างานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลัง เต็มสติปัญญาความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการที่ครูจะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนั้น ครูต้องมีคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งคือ มีความพึงพอใจในการท างานและ
ผูกพันกับงาน มีงานพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจน
การสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย7 ดังนั้นในโรงเรียนจึงต้องมีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ          
ทางการศึกษา เพ่ือเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ ที่พึงประสงค์ในการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดคุณภาพ
ในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แกผู้รับบริการจากวิชาชีพไดว่าเป็น
บริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการที่กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และ
ก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความรู  ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ8 แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มี
คุณภาพ คือ ครูไม่มีแผนการสอนและไม่มีการเตรียมการสอนขาดความเอาใจใส่ในระหว่างสอน เช่น 
เมื่อให้งานเด็กแล้ว ครูเอาเวลาท าอย่างอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการสอนครูไม่มีการทบทวนเพ่ือให้นักเรียน   
ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้จบไป หรือพบว่าครูรุ่นเก่าบางคนไม่พัฒนาตนเอง ไม่ศึกษาและท าความ
เข้าใจกับหลักสูตรขาดการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนซึ่งอาจเนื่องมาจากตัวครูเองและ
จากโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ไม่สามารถจัดหาสื่อ
ได้อย่างหลากหลาย เช่น สื่อด้านวิทยาศาสตร์ สื่อที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ขณะที่ครูรุ่นใหม่บางคน
ขาดประสบการณ์จัดการเรียนการสอนโดยยึดบทเรียนส าเร็จรูปและใช้การคัดลอก ซึ่งมีเนื้อหาไม่ครบ
ตามตัวชี้วัดในหลักสูตรบางครั้งยังอ่านคู่มือการสอนไม่เข้าใจและไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 9 ดังนั้น

                                                           
7 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร: พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558), 12. 
8 เรื่องเดียวกัน 
9 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ.2557 -2560) 

(กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่, 2558), 39. 
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วัฒนธรรมองค์การจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความรู้สึกของครู มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ดี
ของคร1ู0 
 

ปัญหาของการวิจัย 

การศึกษาเป็นภารกิจทางสังคมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีมี
วัฒนธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทสังคมโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้ 
แต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมาการจัดการศึกษายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการ   
สูญเปล่าทางการศึกษาอย่างแท้จริง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้น าพันธกิจของแผนการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มาใช้ คือ 1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 2)เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล11 แต่การด าเนินงาน
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 ได้ประสบปัญหาทั้งเรื่อง
วัฒนธรรมองค์การในด้านความซื่อสัตย์สุจริต การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร การกระจายอ านาจ การ
มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นล้วนเป็นอุปสรรคส าคัญท าให้ผลการจัด
การศึกษาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ปัญหาวัฒนธรรมองค์การด้านความซื่อสัตย์สุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2559 - 2562 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม 
ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์การ ด้านคุณธรรมในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่า
ความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่าง

                                                           
10 Donovan Francis Downer, "A Comparison of the Attitude of Five Sub-Public 

in Newfoundland Concerning  the Factors and Definitions of Effective School," 
Dissertation International 25  (September 1989): 3136 -A. 

11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, "แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561," เข้าถึงเม่ือ 10 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/plan61.pdf. 
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สมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการ
พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม12 จากนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โรงเรียนจึงต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

ในส่วนของ นโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
1. ด้านการประกันคุณภาพมีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบ 3 ได้ระดับต้องปรับปรุงในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการที่สถานศึกษาของเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้อยู่ในระดับสูง 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้น แต่ก็ยังมีสถานศึกษาบางแห่งไม่ผ่านการ

ประเมิน ท าให้สถานศึกษาต้องสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์การโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในสถานศึกษา      

มีการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรใน

สถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

2. ด้านการบริหารจัดการผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า สถานศึกษาร้อยละ 

47.54  ที่มีแผนงานและโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน ด าเนินการจริงตามกรอบและปฏิทินที่ก าหนด มีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศ

ภายในทุกภาคเรียน ครูทุกคนใช้ผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมากกว่าร้อยละ 80 ที่มี

การจัดการเรียนรู้ดีขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงตามค าแนะนำ13 

ซึ ่งจากข ้อม ูลจะเห ็นได ้ว ่าม ีสถานศึกษาที ่อยู ่ในส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวนมากกว่าครึ่งที่ไม่ได้มีแผนงานและโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา

เนื่องจากสถานศึกษายังไม่มีวัฒนธรรมในการเสริมสร้างอ านาจให้กับบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา    

โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังไม่มี

การมอบอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินงานของสถานศึกษา จึงไม่สามารถรายงานผลการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ 

                                                           
12 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9, "ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9," เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/spm9.pdf. 

13 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9, 9  จุดเน้น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 (สพม 9, 2559), 2 - 4. 



 6 
 

3. ด้านคุณภาพการศึกษาของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากปี

การศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 รายวิชา จาก 34.98 เป็น 

33.66 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีคะแนนตกลงมาจากปีการศึกษาเก่า ซึ่งโดยภาพรวมแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน (O-NET) ยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้จากมาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาศักยภาพ จึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครูต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ

ผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

จากปัญหาและอุปสรรคที่ ได้กล่าวมาข้างต้น  เห็นว่าหากจะปฏิบัติ งานให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษาและเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น14 เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
กระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจน
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพและเปลี่ยนแปลงการท างานของครู
และบุคลากรภายในโรงเรียนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน มีการท างาน เป็นทีม ทันเหตุการณ์ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตลอดเวลา และสามารถด าเนินการพัฒนางานทุกด้านในโรงเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านวิชาการซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะส าคัญตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร ครูสามารถส่งเสริมและให้โอกาสผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ คอยให้ความช่วยเหลือ 
แนะน าแก้ปัญหาและให้ก าลังใจ รวมถึงการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงก าหนด
จุดเน้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาขึ้น เพ่ือให้โรงเรียนน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น15 ดังนั้นวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูจึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ผู้บริหารควรค านึงถึง ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะถูกก าหนดจากพ้ืนฐานความเชื่อภายในองค์กร 

                                                           
14 ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ 332/2558 (สพม 9, 2558). 
15 9  จุดเน้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 ประจ าปีการศึกษา 2559, 4. 
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และมีผลกระทบต่อมาตรฐานวิชาชีพครูในองค์กรนั้น ๆ ดังที่โอโดเนล และ บอยด์ (O’Donell and 
Boyle) ได้กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลักษณะเฉพาะขององค์กรมีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ผ่านประวัติความเป็นมา การด าเนินการ ความเชื่อ เป้าหมาย คุณค่า บรรทัดฐาน และ
การสื่อสารขององค์กร โดยบุคลาการในองค์กรให้ได้รับการยอมรับผ่านการด าเนินงานขององค์กร
ตั้งแต่อดีต ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปองค์กรจะมีการพัฒนาพฤติกรรมในการด าเนินงานขององค์กรซึ่งก็คือ
การพัฒนาบรรทัดฐานขององค์กร และเมื่อบรรทัดฐานขององค์การได้รับการยอมรับจากบุคลากร
ภายในองค์กร พฤติกรรมในการด าเนินงานขององค์กรที่ผ่านการพัฒนาแล้วนั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กรต่อไป16 ดังนั้นเมื่อมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดและยืนหยัดอยู่คู่องค์กรได้ องค์กร
สามารถสร้างให้เกิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูให้เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้นได้ต่อไป ซึ่งใน
ส่วนของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพที่จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้ผลดีต่อผู้รับบริการ อันเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือสามารถน าไปใช้ใน
การประกอบอาชีพให้สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยกย่องจากสังคม17 ทั้งนี้สิ่งส าคัญหนึ่งที่
ขาดไม่ได้ก็คือวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาที่เป็นตัวก าหนดให้ครูสามารถปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูได้ต่อไป 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมใน

จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงต้องการทราบความสัมพันธ์

ระหว่าง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งผลของการวิจัยนี้สามารถน าไปพิจารณาวางแผน

ก าหนดนโยบายเพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การกับการ

ปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นแนวทางในการวางแผน การพัฒนางานในโรงเรียนให้มีคุณภาพ

เทียบเท่ากับหน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดย

บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วม จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์การ

และการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                                                           
16 O’Donell Orla and Boyle Richard, and Boyle Richard Understanding and 

Managing Organisational Culture (Dublin: ColourBook, 2008), 4 - 5. 
17 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์คุรุสภา, 2549), 20. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้ วิจัยจึงก าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1.  เพ่ือทราบวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9  

2.  เพ่ือทราบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

3.  เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 

ข้อค าถามของการวิจัย 

1. วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อยู่ในระดับใด 

2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับใด 

3. วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานไว้ดังนี้ คือ 

1. วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 

2. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 

3. วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน 
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ขอบขา่ยเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย  

วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดเชิงระบบของลู เนนเบอร์กและออนสไตน์ 
(Lunenburg and Ornstein)ท่ีได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งในระบบสังคมที่มีลักษณะเป็น
ระบบเปิด เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารโรงเรียน (System of School 
Administration) จะมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบ โดยพ้ืนฐานขององค์การทางการศึกษามี 5 
ส่วน คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ ทรัพยากรทางกายภาพ และ
ข้อมูลต่าง ๆ 2) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation process) ได้แก่ การด าเนินการภายใน
ขององค์กรและระบบของการจัดการด าเนินงาน 3) ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต (Output) ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความพึงพอใจของชุมชน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และผลของการ
จัดการศึกษา 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อสนเทศที่เกี่ยวกับปัจจัยน าออกหรือกระบวนการ
ขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจัยน าเข้าในการบริหารงานในรอบต่อไป ข้อสนเทศอาจ
น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลผลิตในอนาคต และ 5) สภาพแวดล้อม 
(Environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์การรวมไปถึงพลังของสังคม การเมือง การปกครอง
และเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อองค์การ18 

เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ รอบบินส์ 
(Robbins) ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยลักษณะ 15 ประการคือ 1. ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยง (Innovation and Risk Taking ; RiskTo Lerance) เป็นระดับ
ของการสนับสนุนให้พนักงานประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนมีความกล้าเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน หรือตัดสินใจในองค์กรความรับผิดชอบ อิสระ เสรีภาพในการคิดค้นหรือริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่
องค์กรเปิดโอกาสให้บุคคล 2. การให้ความสนใจในรายละเอียด (Attention to Detail) คือ การที่
พนักงานให้ความส าคัญในรายละเอียดการด าเนินการในองค์กรเพียงไรกล่าวคือองค์กรมุ่งหวังให้
พนักงานปฏิบัติงานต่างๆโดยให้ความส าคัญกับความถูกต้องในรายละเอียดต่าง ๆ 3. การมุ่งผลส าเร็จ
หรือผลงาน (Outcome Orientation) ระดับของการที่ผู้บริหารในองค์กรให้ความส าคัญกับผลส าเร็จ
หรือผลงานขององค์กรมากกว่ากระบวนการหรือวิธีการในการบรรลุผลดังกล่าวเป็นการพิจารณาว่า
องค์กรเน้นผลงานหรือวิธีการในการท างาน 4. การให้ความส าคัญกับบุคคล (People Orientation) 
การตัดสินใจหรือด าเนินการต่าง ๆ ในองค์กรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อบุคคลในองค์กรมากน้อย

                                                           
18 Fred C. Lunenburg and All C. Ornatein, Educational Admimistration : 

Concepts and Practices, 6th Ed. (Belmont, CA: Wadsworth/Cengage learning, 2012), 
20 - 22. 
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เพียงไรเป็นการพิจารณาถึงลักษณะขององค์กรด้านการให้ความส าคัญของบุคคล 5. การท างานเป็นทีม 
(Team - Orientation) องค์กรมีการออกแบบงานหรือจัดรูปงานที่ให้การท างานมีการร่วมกันท างาน
ในรูปทีมงานมากกว่าให้บุคคลแต่ละคนท างานโดยอิสระหรือเน้นการท างานรายบุคคล 6. การท างาน
เชิงรุก (Aggressiveness) องค์กรให้ความส าคัญกับระดับของการแข่งขันและการปฏิบัติงานเชิงรุก
ของพนักงานในองค์กรมากน้อยเพียงใดองค์กรกระตุ้นหรือเน้นการแข่งขันมากกว่าการปล่อยให้ทุก
อย่างด าเนินไปเรื่อยๆหรือตามยถากรรมมากน้อยเพียงไร 7. ความมีเสถียรภาพ (Stability) ระดับของ
การให้ความส าคัญกับการรักษาเสถียรภาพและสภาพเดิมขององค์กรมีมากน้อยเพียงไร 8. ทิศทางของ
องค์กร (Direction) การปฏิบัติงานขององค์กรมีการก าหนดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน
มากน้อยเพียงไร 9. บูรณาการในองค์กร (Integration) คือ ระดับของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานย่อย ๆ ในองค์กรการสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยการปฏิบัติการที่
สอดคล้องกลมกลืนกันของหน่วยงานย่อยในองค์กร 10. การสนับสนุนจากผู้บริหาร (Management 
Support) ได้แก่ ระดับของการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร       
11. การควบคุม (Control) ได้แก่ การที่องค์กรมีกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนการบังคับบัญชา
โดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน 12. การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Identity) คือ ระดับ
ของการที่สมาชิกในองค์กรมีความเชื่อหรือเห็นว่าตนเป็นสมาชิกขององค์กรและมององค์กรทั้ งองค์กร
ในภาพรวมมากกว่าการสนใจเฉพาะหน่วยงานของตน 13. ระบบการให้รางวัล (Reward System) 
ได้แก่ การที่องค์กรมีระดับของการให้รางวัลจากผลงานของพนักงานมากกว่าการให้รางวัลจากความ
สนิทกันระบบอาวุโสหรือความชอบส่วนตัว 14. การจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Tolerance) 
คือ ระดับของการที่องค์กรสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวิพากษ์วิจารณ์และจัดการความขัดแย้ง
อย่างเปิดเผย 15. รูปแบบการติดต่อสื่อสาร (Communication Pattern) ได้แก่ ระดับของความเป็น
ทางการในการติดต่อสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งลักษณะทั้ง 15 ประการนี้จะเป็นปัจจัยหรือ
แนวทางในการพิจารณาถึงวัฒนธรรมองค์การว่าองค์กรมีบุคลิกเฉพาะขององค์กรหรือมีวัฒนธรรม
อย่างไร19 โคเบอร์และคลัคครอน (Kroeber and Kluckhorn) 20 ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมจะประกอบ
ไปด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ 1. สามารถที่จะเรียนรู้ได้ (Learned) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถสร้าง
ส่งผ่านหรือถ่ายทอดโดยการเรียนรู้สังเกตและจากประสบการณ์ 2. มีลักษณะ ร่วมกัน (Shared) ในแต่
ละกลุ่มคนกล่าวคือวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่คนในกลุ่มคนและสังคมยอมรับร่วมกัน 3. สามารถถ่ายทอด

                                                           
19 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, Concept, Controversies 

and Applications (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1986), 433. 
20 A.L. Kroeber, and Kluckhorn, F. Organization :  Behavior, Structure, 

Processes (U.S.A: Richard D.Irwin, 1994), 61. 
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และส่งผ่านในแต่ละรุ่นได้ (Transgenerational) วัฒนธรรมจะสามารถสั่งสมและส่งต่อไปยังคนรุ่น
หลังต่อๆไปได้ 4. มีอิทธิพลต่อการรับรู้ (Influences Perception) วัฒนธรรมจะเป็นเครื่องก าหนด
และสร้างรูปแบบของพฤติกรรมและก าหนดมุมมองและการรับรู้โลกของคน  5. การปรับตัว 
(Adaptive) วัฒนธรรมจะขึ้นอยู่กับบุคคลและความสามารถของคนในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
มาสโลว์สกี (Maslowski) 21 ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียน และได้สรุปแนวคิดของวัฒนธรรมโรงเรียนว่าประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1. ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพของบุคลากร (Professionalization orientation) หมายถึง คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งอาจเกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองโดยการฝึกอบรม และได้รับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียนคนอ่ืน ๆ 2. การมีส่วนร่วม 
(Participation orientation) หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนในกระบวนการ
ตัดสินใจของโรงเรียน รวมไปถึงการรับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินการของโรงเรียน  3. การปรับตัว
และนวัตกรรม (Adaptation and innovation orientation) หมายถึง บุคลากรในโรงเรียนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อนวัตกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ 4. การ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกจากภายนอก (External support and facilities orientation) 
หมายถึงบุคลากรภายในโรงเรียนมีความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนหรือการอ านวยความสะดวกของบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอก 5. ผลิตภาพและ
ความส าเร็จ (Productivity and accomplishment orientation) หมายถึง การที่บุคลากรใน
โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ได้ตั้งไว้  6. การให้
ความส าคัญกับเป้าหมายของโรงเรียน (Ends-means orientation) หมายถึง การที่บุคลากรใน
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมุ่งประโยชน์ที่โรงเรียนประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 7. เสถียรภาพและการควบคุม (Stability and control orientation) หมายถึง 
โรงเรียนมีการก าหนดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือหน้าที่การท างานแก่บุคลากรในโรงเรียนทุกคน
อย่างยุติธรรม ส่งเสริมเสถียรภาพในการท างานแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 8. ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency orientation) หมายถึง บุคลากรในโรงเรียนให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของตนเอง
และการด าเนินการในภาพรวมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การใน
เชิงพฤติกรรมว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นตัวการที่ช่วยให้สมาชิกใหม่ขององค์กรเข้าใจถึงลักษณะการ
ท างาน และการเลือกแนวทางที่ถูกต้องของการแก้ปัญหาการปฏิบัติในลักษณะของกลุ่ม ประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์องค์กรต่อสภาพแวดล้อม (the organization' s relationship to it' s environment) 

                                                           
21 Ralf Maslowski, "School Culture and School Performance" (Ph.D. 

dissertation, Twente University, 2001), 53 - 55. 
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1. ลักษณะความจริงและความถูกต้อง (the nature of reality and truth) ประกอบด้วย 1) ความ
จริงภายนอก (external physical reality) 2) ความเป็นจริงทางสังคม (social reality) 3) ความเป็น
จริงของแต่ละบุคคล (individual reality) 2. ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ (the nature of human 
nature) 3. ลักษณะการกระท าของมนุษย์ (the nature of human activity) ประกอบด้วย 1) เน้น
การกระท า (doing orientation) 2) เน้นสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (being orientation) 3) เน้นการ
กระท าที่ก าลังจะเกิดขึ้น (being in decoming) 4. ลักษณะสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ (the nature 
of human relationship สตอรี่ (Story) ได้สรุปความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียนว่า หมายถึง 
ภาพรวมของบรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งใน
โรงเรียน โดยเป็นการใช้แนวคิด ค่านิยม สมมติฐาน และความเชื่อร่วมกันของบุคลากรภายในโรงเรียน
ซึ่งก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์และลักษณะมาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับ22 ผู้วิจัยใช้แนวคิดด้าน
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน ของแพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and 
Parker) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ คือ 1) เป้าหมายของโรงเรียน (purpose)         
2) การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) 3) กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making)   
4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (Belonging) 5) ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น (Trust and 
confidence) 6) ความเป็นเลิศ (Excellent) 7) การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and 
reward) 8) ความเอ้ืออาทร (Caring) 9) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 10) ความหลากหลาย 
(Diversity) 23 

ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู ฮอยลี (Hoyle)24 ได้กล่าวว่าการสอนเป็น
วิชาชีพชั้นสูงเพราะการสอนจะต้องมีลักษณะดังนี้ คือ 1) เป็นการบริการที่ส าคัญแก่สังคม 2) ใช้วิธีการ
แห่งปัญญาในการประกอบอาชีพ 3) ต้องเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมอยู่เสมอ 4) มีอิสระใน
การปกครองตนเอง 5) มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 6) มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ส านักงานเลขาธิการ     
คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ 12 มาตรฐาน ดังนี้มาตรฐานที่ 1 

                                                           
22 Linda Story C, "A Study of the Perceived Effects of School Culture on 

Student Behaviors" (Ph.D. dissertation,Faculty of the Department of Educational  
Leadership and Policy Analysis, Tennessee State University, 2010), 16. 

23 Patterson Jerry L, Purkey Stewart C. and Parker Jackson V. Productive 
School Systems for a Nonrational World (Virginia: Association for supervision and 
curriculum development, 1986), 50 - 51. 

24 Eric Hoyle, The Role of Teacher (London: Routledge and Krgan Pual Ltd., 
1969), 95. 
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ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน  มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  มาตรฐานที่ 5 พัฒนา
สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้น
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนไดอย่างมีระบบ  
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน  มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์  มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  มาตรฐานที่ 11 แสวงหา
และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ์25

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยน ามาเป็นขอบข่ายทางทฤษฎีเพ่ือใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงได้ดัง
แผนภูมิที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
25 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา

, 2549), 37 - 38  

ปัจจัยน าเข้า 
 

- นโยบายทางการ  
  ศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
 

 - การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศ 
 
 
 

ผลผลิต 
 

-  ประสิทธิภาพการ   
    จัดการศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
  เรียนของนักเรียน 
- ความพึงพอใจของ 
  บุคลากร 

ฯลฯ 
 

 

วัฒนธรรมองค์การ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

การปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 

องค์กร 

สิ่งแวดล้อม 
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แผนภูมิที่ 1 : ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ที่มา :  Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein, Educational Administration: Concepts 

and Practices,6th ed.(CA : Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-22. 

       : Jerry L. Patterson, Stewart Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs of Our 
School District.”  In Productive School Systems for a Nonrational World (New York 
:Magraw-Hill Book Company 1986), 50-51.  
       : ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (กรุงเทพมหานคร 
: พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558). 9 – 10. 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ของแพทเทอร์สัน , เพอร์กี้ และ
พาร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ คือ 1) 
เป้ าหมายของสถานศึกษา (purpose) 2) การเสริมสร้างพลั งอ านาจ (Empowerment) 3) 
กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making) 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 
(Belonging) 5) ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น (Trust and confidence) 6) ความเป็นเลิศ 
(Excellent) 7) การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and reward) 8) ความเอ้ืออาทร 
(Caring) 9) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 10) ความหลากหลาย (Diversity) ส าหรับการปฏิบัติงาน
มาตรฐานวิชาชีพครูผู้วิจัยใช้แนวคิดของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเกี่ยวกับมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 12  มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยู่เสมอ  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน  มาตรฐาน
ที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 6 จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนไดอย่างมีระบบ  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน  มาตรฐานที่ 
9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์  มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ์
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แผนภูมิที่ 2 :ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Jerry Patterson, Stewart Purkey, and Jackson Parker, “Guiding Beliefs of Our 
School District,” in Productive School Systems For a Nonrational World (Arlington, 
VA : Association for Supervision and Curriculum Development, 1986), 90 -100 
       : ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (กรุงเทพมหานคร 

: พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558). 9 – 10. 

 

วัฒนธรรมองค์การ  (Xtot) 

1. เป้าหมายของสถานศึกษา (X1) 
2. การเสรมิสร้างพลังอ านาจ (X2)  
3. กระบวนการในการตัดสินใจ (X3) 
4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (X4) 
5. ความไว้วางใจและความเช่ือมั่น (X5) 
6. ความเป็นเลิศ (X6) 
7. การยอมรับและการให้รางวัล (X7) 
8. ความเอื้ออาทร (X8) 
9. ความซื่อสตัย์สจุริต (X9) 

10. ความหลากหลาย(X10) 
 

 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชพีครู (Ytot) 
 

มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกีย่วกบัการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงผลที่จะ เกิดแกผู้เรียน (Y2) 

มาตรฐานที่ 3  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ 
(Y3) 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏบิัติได
เกิดผลจริง (Y4) 

มาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) 

มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแกผเูรียน (Y6) 

มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคณุภาพของผู้เรยีน
ไดอย่างมีระบบ (Y7) 

มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแกผู้เรยีน (Y8) 
มาตรฐานที่ 9  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์ (Y9) 
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

(Y10) 
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ

พัฒนา (Y11) 
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรใูนทุก

สถานการณ์ (Y12) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในความหมายของค าศัพท์ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้

ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม  ลักษณะที่เป็นแบบแผน หรือระบบแห่งความคิด 

ความเชื่อและทัศนคติร่วมกันของบุคลากร พฤติกรรม เป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวในการด าเนินงานของ

โรงเรียน ๆ นั้น และเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนรับรู้และยอมรับตลอดจนเข้าใจร่วมกัน ผู้วิจัยใช้แนวคิ ด

ด้านวัฒนธรรมองค์การของ ลักษณะที่เป็นแบบแผน หรือระบบแห่งความคิด ความเชื่อและทัศนคติ

ร่วมกันของบุคลากร พฤติกรรม เป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวในการด าเนินงานของโรงเรียนๆ นั้น และเป็น

สิ่งที่บุคลากรทุกคนรับรู้และยอมรับตลอดจนเข้าใจร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 10 ประการ คือ 1) 

เป้าหมายของโรงเรียน 2) การเสริมสร้างพลังอ านาจ 3) กระบวนการในการตัดสินใจ 4)ความรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น 6) ความเป็นเลิศ 7) การยอมรับและการให้

รางวัล 8) ความเอ้ืออาทร 9) ความซื่อสัตย์สุจริต 10) ความหลากหลาย  

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตามข้อก าหนด

เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้าง

ความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพไดว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการที่

กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็น

วิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู  ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ 

ประกอบด้วยจะยกมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 12  มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย

ค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน  มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  มาตรฐานที่ 4 

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอย่างมีระบบ  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน  มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  มาตรฐานที่ 

10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ

พัฒนา  มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ์
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง โรงเรียนที่
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 32 โรง และจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรง รวมทั้งสิ้น 61 โรง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการศึกษา โดยแบ่งส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง
วัฒนธรรมองค์กร ส่วนที่สอง มาตรฐานวิชาชีพครู ส่วนที่สาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 และส่วนที่สี่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

วัฒนธรรมองค์การ 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ จากนักวิชาการต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น

กรอบในการก าหนดวัฒนธรรมองค์กรกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้ 
 

ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 

วัฒนธรรม (Culture) มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสที่ดัดแปลงมาจากภาษาละตินว่า 
Cultura ซึ่งหมายถึงการเพาะปลูกและบ ารุงให้เจริญงอกงาม ต่อมาได้มีการใช้ในทางสังคมวิทยาซึ่ง
หมายถึงความเจริญด้านต่าง ๆ ของมนุษย์26 ทั้งวิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีต
ประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มคนและสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด
เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุข
และยั่งยืน27 นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังมีความหมายเชิงปฏิบัติการโดยหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมทั้งหมดของสังคมที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตผ่าน

                                                           
26 กรมศิลปากร, วัฒนธรรม อารยธรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2542), 37. 
27 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช2553, มาตร 4, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม

ที่ 127 ตอนที่ 69 ก (12 พฤศจิกายน 2553), 30. 



 19 
 
การเรียนรู้ คิดค้น ดัดแปลง เพ่ือสนองความต้องการและพัฒนาความเป็นอยู่ โดยมีวิวัฒนาการสืบทอดมา
อย่างยาวนานอย่างมีแบบแผนเพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในสังคม28 
 สรุปแล้ว วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงแบบแผนพฤติกรรม แนวคิด หรือแนวทางการปฏิบัติที่สมาชิกของสังคมมีความเข้าใจ

ร่วมกัน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาตามความเหมาะสมต่อ

เหตุการณ์หรือยุคสมัยได้ แสดงถึงเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของสังคมนั้น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขในสังคม โดยมีมิติทางวัฒนธรรมที่ท าให้วัฒนธรรมในแต่ละสังคมมี

ความแตกต่างกัน 

เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) ได้อธิบายแนวคิดหลักส าคัญของวัฒนธรรมองค์การว่า 
หมายถึงความเชื่อ คุณค่าส าคัญ และความรู้สึกนึกคิดที่บุคลาการในองค์กรมีร่วมกัน รวมไปถึงบรรทัด
ฐานของพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรในองค์การ29 

ฮอย และ มิสเคล (Hoy and Miskel) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นกระบวนการ
ปรับตัวของบุคลากรในองค์การที่มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดเกิดเป็นเอกลักษณ์ของ
องค์การที่มีความโดดเด่น30 

อีวานเชวิค, โคโนพาสเก้ และ แมทเทอสัน (Ivancevich, Konopaske and Matteson) 
ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึงสิ่งที่ให้องค์กรเจริญงอกงาม ประกอบด้วยวัฒนธรรม
ที่เป็นรูปธรรม (Material culture) และนามธรรม (Non-material culture) ที่ เป็นผลผลิตของ
องค์การ31 

                                                           
28 กระทรวงวัฒนธรรม, วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ 

(1977), 2559), 12. 
29 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช2553, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 127 ตอนที่ 69 ก (12 พฤศจิกายน 2553), 30. 
30 Wayne K. Hoy, and Miskel Cecil G., Educational Administration: Theory, 

Research, and Practice, ed. 6th ed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001), 176 - 77. 
31 อีวานเชวิค จอห์น เอ็ม., โคโนพาสเก้ โรเบิร์ต และ แมทเทอสัน ไมเคิล ที., พฤติกรรม

องค์การและการจัดการ แปลจาก Organization Behavior and Management, แปลโดย สุ
ธรรม รัตนโชติ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ท้อป, 2552), 52. 



 20 
 

ราวาซี่ และ ชูลท์ซ (Ravasi and Schultz) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การว่า
เป็นกลุ่มของสภาวะทางจิตใจที่สรุปหรือตีความเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการขององค์การ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดเป็นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม32 

คาเมรอน และ ควินน์ (Cameron and Quinn) ได้สรุปความหมายของวัฒนธรรม
องค์การว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่า รูปแบบการบริหารองค์กร การสื่อสาร สัญลักษณ์ กฎระเบียบ 
แนวทางการปฏิบัติงาน และความส าเร็จด้านต่าง ๆ ที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กรมีความโดดเด่น
แตกต่างจากองค์การอื่น33 

โอโดเนล และ บอยด์ (O’Donell and Boyle) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้ลักษณะเฉพาะขององค์การมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ผ่านประวัติความเป็นมา การด าเนินการ 
ความเชื่อ เป้าหมาย คุณค่า บรรทัดฐาน และการสื่อสารขององค์การ  โดยบุคลาการในองค์การให้
ได้รับการยอมรับผ่านการด าเนินงานขององค์การตั้งแต่อดีต ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปองค์การจะมีการพัฒนา
พฤติกรรมในการด าเนินงานขององค์การซึ่งก็คือการพัฒนาบรรทัดฐานขององค์การ และเมื่อบรรทัด
ฐานขององค์การได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ พฤติกรรมในการด าเนินงานของ
องค์การที่ผ่านการพัฒนาแล้วนั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การต่อไป34 

ดาฟท์ (Daft) ได้อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์การหมายถึงกลุ่มของคุณค่าหลัก, แนวคิด, 
ความเข้าใจ และบรรทัดฐานที่สมาชิกในองค์การมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งกันและกัน
และถ่ายทอดสู่สมาชิกใหม่ขององค์การ35 

ไชน์ (Schein) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง รูปแบบการด าเนินการขององค์การ

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากท้ังการปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพสังคมภายนอก และการ

ท างานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งเมื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผลที่ดีเป็นที่ยอมรับของ

                                                           
32 Ravasi Davide and Schultz Majken, "Responding to Organizational Identity 

Threats: Exploring the Role of Organization Culture," Academy of Management 
Journal  (2006): 437. 

33 Kim S. Cameron, and Quinn Robert E. Diagnosing and Changing 
Organization Culture: Based on the Competing Value Framework, ed. Revised ed. 
(San Francisco: Jossey-Bass, 2006), 17. 

34 Richard, Understanding and Managing Organisational Culture, 4 - 5. 
35 Richard L. Daft, The Leadership Experience, ed. 4th ed (Ohio: Thomson, 

2008), 422. 
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บุคลากรภายในองค์การ ก็จะมีการถ่ายทอดสู่บุคลากรใหม่ขององค์การเกี่ยวกับความเข้าใจ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการด าเนินการขององค์การในการแก้ปัญหาต่าง ๆ36 

มอริสัน (Morrison) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง บรรทัดฐานและคุณค่าที่

บุคลากรในองค์การตระหนักถึงและเป็นส่วนที่ช่วยก าหนดกรอบแนวทางของพฤติกรรมในการด าเนิน

ชีวิตหรือปฏิบัติงานในองค์การ โดยวัฒนธรรมองค์กรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. เป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้อย่างสม่ าเสมอ (Observed behavioral regularities) 
เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่บุคลากรในองค์กรจะแสดงออกมาแตกต่างจากบุคคลภายนอก เช่นภาษา
ที่ใช้ในการการสื่อสาร กระบวนการในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกิริยามารยาทของบุคลากร   

2. เป็นบรรทัดฐาน (Norms) หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติงาน การแสดงออกทาง
พฤติกรรม รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคลากร
ในองค์กร 

3. เป็นค่านิยมที่มีลักษณะเด่น (Dominant values) เป็นสิ่งที่บุคคลภายนอกองค์การ
คาดหวังว่าจะได้รับจากบุคลากรหรือจากองค์การ เช่น การได้รับการบริการด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ จ านวนครั้งในการขาดเรียนที่ต่ า หรือมีประสิทธิผลในการด าเนินการอยู่ในระดับสูง  

4. เป็นปรัชญาขององค์การ (Philosophy) องค์กรจะต้องมีการก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบุคลากรภายในองค์การ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่จะได้รับ
จากองค์การ  

5. เป็นกฎระเบียบ (Rules) เป็นหลักปฏิบัติที่เข้มงวด เป็นสิ่งที่ก ากับ ควบคุมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานในองค์การอย่างเรียบร้อย ซึ่งจะต้องมีการถ่ายถอดสู่บุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่ด้วย  

6. เป็นบรรยากาศขององค์การ (Organizational climate) มีลักษณะเป็นภาพรวมของ
ความรู้สึกที่เกิดจากการวางผังหรือการออกแบบส านักงาน การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากร
ด้วยกัน และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก37 

อิวานเซวิช โคโนพาสเก้ และแมทเทอสัน (Ivancevich, Konopaske and Matteson) 
กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นภาพรวมของพฤติกรรมบุคคลหรือพฤติกรรมกลุ่ม รวมไปถึงข้อจ ากัด
ต่าง ๆ ภายในองค์การ โดยวัฒนธรรมองค์การสามารถให้ค าจ ากัดความได้ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ ภาษา เจตคติ พิธีต่าง ๆ รวมไปถึงประวัติขององค์การ 
                                                           

36 Edgar H. Schein, The Corporate Culture Survival Guide, ed. New and rev 
ed. (San Francisco: Jossey-Bass Inc., 2009), 422. 

37 Elizabeth W. Morrison, "Longitudinal Study of the Effects of Information 
Seeking on Newcomer Socialization," Journal of Applied Psychology,  (April 1993).  
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2. แนวปฏิบัติหรือแนวทางการด าเนินการที่ผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารองค์การเป็นผู้ก าหนดขึ้น 

3. ความหมายในลักษณะอ่ืน เช่น ผลผลิตของพฤติกรรมของบุคลากรที่ปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกัน เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นประวัติความเป็นมาขององค์การ38 

ฮอฟสตีด (Hofstede) ได้เสนอมิติของวัฒนธรรมองค์การที่ใช้เป็นกรอบในการอธิบาย

ขอบข่ายของวัฒนธรรมองค์การ โดยน าเสนอเป็น 6 คู่ ดังนี้ 

1. มิติด้านการให้ความส าคัญระหว่างกระบวนการกับผลิตผลของการปฏิบัติงาน

(Process-oriented versus Result - oriented) เป็ น มิ ติ ที่ เกี่ ย วกั บ การมุ่ ง เน้ น ใน เรื่ อ งขอ ง

กระบวนการการด าเนินงานหรือมุ่งเน้นในด้านผลิตผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน โดยองค์การที่ให้

ความส าคัญกับกระบวนการนั้น บุคลากรจะมีการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่การท างานแตกต่างกันตาม

ต าแหน่งงานและล าดับขั้นของสายงาน ส่วนองค์การที่ให้ความส าคัญกับผลิตผล บุคลากรจะมีการ

ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายขององค์การที่ได้ตั้งไว้ 

2. มิติ ด้ านการให้ ความส าคัญ ระหว่างงานกับบุคลากร (Job-oriented versus 

employee-oriented) เป็นมิติที่ให้ความส าคัญกับงานเป็นแนวคิดที่มองแค่เพียงผลการด าเนินงาน

ขององค์กรเท่านั้น แต่สิ่งที่ส าคัญมากส าหรับองค์กรก็คือบุคลากรในองค์กร จึงท าให้เกิดแนวความคิด

ในการให้ความส าคัญกับสวัสดิภาพและอ านวยความสะดวกในการท างานแก่บุคลากรในองค์การ 

เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มิติ ด้ านความสามารถทั่ ว ไปกับ ความ เป็ น มื ออาชีพ  (Professional versus 

parochial) เป็นมิติที่ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพหรือความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์การ

ว่าควรมีประสิทธิภาพในระดับใดจึงจะเหมาะสมกับการท างานหรือเหมาะสมกับองค์การ 

4. มิติของระบบเปิดและระบบปิด (Open systems versus Closed systems) เป็น

มิติเกี่ยวกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคลากรภายในองค์การด้วยกันและระหว่างบุคลากร

ในองค์การกับหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับองค์การ 

5. มิติของการควบคุมที่ เคร่งครัดกับการควบคุมที่ ให้ อิสระ (Tight versus loose 

control) เป็นมิติที่เกี่ยวกับการเคร่งครัดในเรื่องต่าง ๆ ขององค์การโดยเฉพาะเรื่องพิธีการและการ

รักษาเวลาซึ่งบางองค์กรถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญอย่างเคร่งครัด 

                                                           
38 John M. Ivancevich, Konopaske Robert and Matteson Michael T. 

Organizational Behavior and Management, ed. 10th (New York: McGraw-Hill, 2011), 
38. 
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6. มิติที่ เน้นการปฏิบัติและเน้นทฤษฎี (Pragmatic versus normative) เป็นมิติที่

เกี่ยวกับความยืดหยุ่นขององค์การในการจัดการกับสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีความยืดหยุ่นหรือ

เข้มงวดมากน้อยเพียงใด เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านชุมชนสัมพันธ์จะมีความยืดหยุ่น

ในการปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าบุคลากรด้านกฎหมาย เป็นต้น39 

คาร์เพนเทอร์, เบาเออร์ และเอโดแกน (Carpenter, Bauer and Erdogan) กล่าวว่า 

วัฒนธรรมองค์การเป็นระบบที่บุคลากรในองค์การมีแนวคิด ค่านิยม และความเชื่อร่วมกัน และแสดง

พฤติกรรมตามแนวคิด ค่านิยม หรือความเชื่อนั้นออกมาซึ่งอาจมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่

เหมาะสมก็ได้40 

รอบบินส์ และ จัดจ์ (Robbins and Judge) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึงการ

ก าหนดความหมายการด าเนินการเพ่ือไปสู่เป้าหมายขององค์การ รวมไปถึงระบบการปฏิบัติงานที่

บุคลากรในองค์การมีการก าหนดร่วมกันหรือมีรูปแบบการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความ

แตกต่างจากองค์การอ่ืนและเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับบุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่โดยจะมีการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนด้วยเช่นกัน41 

 ในส่วนของนักวิชาการชาวไทย ได้มีการให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ ดังนี้ 

 สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรว่าหมายถึงระบบของค่านิยม สมมติฐาน 

ความเชื่อ และบรรทัดฐานร่วมกัน ที่ผูกพันสมาชิกในองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรม

ของสมาชิกในองค์การที่ประพฤติปฏิบัติร่วมกันนั้นจะมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของ

องค์กร42 

                                                           
39 Geert Hofstede, "Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in 

Context," Online Readings in Psychology and Culture 2(1), Chapter 8, (12 January 
2011): 20 - 21. 

40 Mason Carpenter, Bauer Talya and Erdogan Berrin Management Principles 
(V.1.0) (licenced by Creative Commons by-nc-sa 3.0: , 2012), 345. 

41 Stephen P Robin, and Judge Timothy A. Organization Behavior, ed. 16th 
(Boston: Pearson Education, 2015), 497. 

42 สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย, 
2546), 79. 
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 ชนิดา จิตตรุทธะ กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงแบบแผนที่องค์กรยอมรับและยึดถือ

ปฏิบัติร่วมกันซึ่งถูกก าหนดโดยสมาชิกท้ังหมดในองค์กรใน 2 มิติ คือ มิติเชิงทัสถาน ซึ่งเป็นแบบแผน

ทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุมดการณ์ของอค์กร และมิติเชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบแผนทางการ

กระท าขององค์กรและปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในองค์กร43 

 สรุป วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม  ลักษณะที่เป็นแบบแผน หรือระบบแห่ง

ความคิด ความเชื่อและทัศนคติร่วมกันของบุคลากร พฤติกรรม เป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวในการ

ด าเนินงานของโรงเรียน ๆ นั้น และเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนรับรู้และยอมรับตลอดจนเข้าใจร่วมกัน 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การของ ลักษณะที่เป็นแบบแผน หรือระบบแห่งความคิด ความ

เชื่อและทัศนคติร่วมกันของบุคลากร พฤติกรรม เป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวในการด าเนินงานของ

โรงเรียนๆ นั้น และเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนรับรู้และยอมรับตลอดจนเข้าใจร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยตัว

บ่งชี้ 10 ประการ คือ 1) เป้าหมายของโรงเรียน 2) การเสริมสร้างพลังอ านาจ 3) กระบวนการในการ

ตัดสินใจ 4)ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น 6) ความเป็นเลิศ 

7) การยอมรับและการให้รางวัล 8) ความเอ้ืออาทร 9) ความซื่อสัตย์สุจริต 10) ความหลากหลาย 

  

ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ 

กอร์ดอน (Gordon) ได้ศึกษาและรวบรวมลักษณะต่าง ๆ ของวัฒนธรรมองค์กรไว้หลาย
ประเภท ดังนี้ 

1. การส่งเสริมนวัตกรรมและยอมรับการเสี่ยง (innovation and risk taking) คือ การที่
สมาชิกขององค์กรได้รับการกระตุ้นให้สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าเสี่ยงในการด าเนินการด้วยการ
มุ่งกระตุ้นให้แสวงหาโอกาส ทดลองสิ่งใหม่และยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ 

2. การใส่ใจต่อรายละเอียด (attention to detail) คือ ระดับความคาดหวังที่สมาชิก
องค์กรแสดงออกซ่ึงความถูกต้องแม่นย าในการวิเคราะห์ และใส่ใจในรายละเอียด 

3. การมุ่งผลผลิต (outcome orientation) คือ ระดับที่การบริหารมุ่งการปฏิบัติเพ่ือ
ผลลัพธ์ หรือผลผลิตมากกว่าการใส่ใจต่อเทคนิคและวิธีการในการท าให้บรรลุผล 

4. การให้ความส าคัญกับสมาชิก (people orientation) คือ ระดับการตัดสินใจใน
ทางการบริหารที่ให้ความสนใจในผลลัพธ์ที่จะกระทบต่อสมาชิกในองค์กร ผู้บริหารใส่ใจและให้ความ
ยุติธรรม เคารพในสิทธิของบุคคล ให้การส่งเสริมและสนับสนุน และไม่สร้างแรงกดดัน 

                                                           
43 ชนิดา จิตตรุทธะ, วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture): ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 85. 
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5. การท างานเป็นทีม (team orientation) คือ ระดับที่กิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดขึ้น
เพ่ือให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมทมากกว่าการเน้นความสามารถของรายบุคคล มุ่งกระตัน
ความร่วมมือของสมาชิก 

6. การมุ่งมั่นสู่ชัยชนะ (aggressiveness) คือ ระดับที่สมาชิกในองค์การบุกงาน มุ่งมั่น 
แข่งขัน มากกว่าท างานกันตามสบาย 

7. การมุ่งรักษาความมั่นคง (stability) คือ ระดับที่กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การมุ่งรักษาไว้
ซึ่งสถานภาพเดิม (status quo) ให้สามารถคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยการยึดถือกฎระเบียบ หวังผล
การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและปลอดภัย ซึ่งตรงข้ามกับการมุ่งสู่การเจริญเติบโตขององค์กร 

8. การติดต่อสื่อสาร (communication) คือ ระดับของการติดต่อสื่อสารที่จ ากัดอยู่
เฉพาะกับสายบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ จ านวนและประเภทของระบบการติดต่อสื่อสาร 
ประเภทของข่าวสารที่ติดต่อ และแบบของการติดต่อ 

9. การฝึกอบรมและพัฒนา (training and development) คือ การให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาวิชาชีพตามระบบขั้นตอน ความเต็มใจของฝ่ายบริหารที่จะให้โอกาสในการฝึกอบรมและ
พัฒนา มีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอให้เกิดความช านาญในหน้าที่ เพ่ือให้ปฏิบัติงานเฉพาะหน้าที่ได้
ตามล าดับ 

10. การให้ความดีความชอบ (performance – reward) คือ การจัดสรรรางวัลและ
ความดีความชอบตามความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบอาวุโส และการเล่นพรรค
เล่นพวก พฤติกรรมชนิดใดที่ได้รับรางวัล และประเภทของรางวัลที่ให้ และบรรทัดฐานในการพิจารณา
ความดีความชอบ 

11. การตัดสินใจ (decision making) คือ วิธีการในการตัดสินใจและแก้ไขความขัดแย้ง 
12. การวางแผน (planning) คือ ระดับการให้ความส าคัญกับการวางแผนระยะสั้น และ

ระยะยาว การวางแผนเชิงรับ (reactive) การวางแผนแบบริเริ่มเชิงรุก (proactive) และการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนจากสมาชิกองค์กร 

13. การปฏิบัติทางการบริหาร (management practice) ความยุติธรรมและสอดคล้อง
ของนโยบายกับการปฏิบัติในการบริหาร การเข้าถึงฝ่ายบริหาร มีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายในการท างาน การกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายในองค์กร การให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

14. การปฏิบัติงานตามสบาย (easygoingness) เน้นสภาพของความสงบ อดทนกับ
ภาวะที่เป็นอยู่ ใจเย็น และความขัดแย้งต่ า 

15. การรักษาความอยู่รอด (fortress) เน้นความส าคัญในการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด
เป็นเรื่องส าคัญยิ่ง ให้โอกาสปฏิบัติงานแก่สมาชิก แต่ไม่ประกันความม่ันคงในงาน 
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16. วัฒนธรรมสโมสร (club) ให้ความส าคัญกับความจงรักภักดี ความผูกพันและท างาน
เพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ยึดมั่นในความอาวุโส ไม่มีโอกาสก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ต้องมีคนรู้จักคอยให้
การส่งเสริมในการพิจารณาความเหมาะสม ความก้าวหน้าอาจเป็นเพียงได้หมุนเวียนต าแหน่งงานให้รู้
หลายหน้าที่ (generalist) 

17.  การยึดความสามารถเฉพาะตัว (baseball team) ให้ความส าคัญกับพรสวรรค์และ
ความสามารถเฉพาะบุคคลสูง ให้รางวัลตอบแทนเป็นตัวเงินสูงจากผลงาน ความผูกพันในงานไม่
ส าคัญเท่าผลงาน การก้าวกระโดดหรือเปลี่ยนงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งถือเป็นสิ่งปกติ 

18. การให้ ความอิสระแก่บุ คคล ( individual autonomy) คือ  ระดับของความ
รับผิดชอบ อิสระ และโอกาสที่บุคคลในองค์กรได้รับในการริเริ่มเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ 

19. การยอมรับความขัดแย้ง (conflict tolerance) คือ ระดับที่มีความขัดแย้งแฝงอยู่ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่เพ่ือนฝูงและกลุ่มท างาน แต่ยังมีความเต็มใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน และยอมรับ
ความแตกต่างอย่างเปิดเผย 

20. การชี้น า (direction) คือ ระดับที่องค์กรก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และความ
คาดหวังในผลการท างาน 

21. การแสดงตัว (identity) คือ ระดับซึ่งสมาชิกในองค์กรแสดงตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
องค์กรทั้งหมดในกลุ่มท างานเฉพาะ หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ 

เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า 
ในทุก ๆ องค์กรย่อมมีหลักประพฤติปฏิบัติที่พึงสังเกตได้ ซึ่งก าหนดขึ้นโดยกฎเกณฑ์ของการอยู่
ร่วมกัน จนกลายเป็นบรรทัดฐานที่บ่งชี้ว่าพฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ และยอมรับได้ สิ่งใดเป็นสิ่ง
ที่พึงประสงค์ และบรรทัดฐานของการแสดงออกซ่ึงค่านิยม ความเชื่อในกลุ่มของผู้ร่วมงาน44 

อัลเวสสันท์ (Alvesson) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรไว้ว่า มี
ลักษณะส าคัญ ดังนี้ คือ   

1. เป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้อย่างสม่ าเสมอ (observed behavioral regularities) 
เช่น การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร พิธีการต่าง ๆ และรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลในองค์การ
ยอมรับ 

2. มีบรรทัดฐาน (norms) ซึ่งยึดถือเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันว่าสิ่งใดจะต้องท ามากน้อยแค่ไหนในการปฏิบัติงาน 

                                                           
44 Thomas J. Sergiovanni, and Robert. J Staratt Supervision Human 

Perspectives, ed. 4th (New York: McGraw – Hill Book Compa., 1988), 103; ibid. 
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3. ค่านิยมที่มีลักษณะเด่น (dominant values) เป็นค่านิยมส่วนใหญ่ที่บุคคลในองค์กร
ยอมรับ ให้การสนับสนุนและคาดหวังในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

4. มีปรัชญาขององค์กร (philosophy) เป็นความเชื่อขององค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติและ
ให้บริการ 

5. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (rules) เป็นระเบียบแบบแผน และเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสมาชิกจะต้องเรียนรู้เพ่ือประสิทธิภาพของกลุ่ม 

6. มีบรรยากาศองค์กร (organizational climate) ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกขององค์การ
ก าหนดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรและนอกองค์กรด้วย45 

รอบบินส์ (Robbins) 46 ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยลักษณะ 15 
ประการคือ  

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยง ( Innovation and Risk Taking ; 
RiskTo Lerance) เป็นระดับของการสนับสนุนให้พนักงานประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ 
ตลอดจนมีความกล้าเสี่ยงในการปฏิบัติงาน หรือตัดสินใจในองค์กรความรับผิดชอบ อิสระ เสรีภาพใน
การคิดค้นหรือริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่องค์กรเปิดโอกาสให้บุคคล 

2. การให้ความสนใจในรายละเอียด (Attention to Detail) คือ การที่พนักงานให้
ความส าคัญในรายละเอียดการด าเนินการในองค์กรเพียงไรกล่าวคือองค์กรมุ่งหวังให้พนักงาน
ปฏิบัติงานต่างๆโดยให้ความส าคัญกับความถูกต้องในรายละเอียดต่าง ๆ 

3. การมุ่งผลส าเร็จหรือผลงาน (Outcome Orientation) ระดับของการที่ผู้บริหารใน
องค์กรให้ความส าคัญกับผลส าเร็จหรือผลงานขององค์กรมากกว่ากระบวนการหรือวิธีการในการ
บรรลุผลดังกล่าวเป็นการพิจารณาว่าองค์กรเน้นผลงานหรือวิธีการในการท างาน 

4. การให้ความส าคัญกับบุคคล (People Orientation) การตัดสินใจหรือด าเนินการต่าง 
ๆ ในองค์กรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อบุคคลในองค์กรมากน้อยเพียงไรเป็นการพิจารณาถึงลักษณะ
ขององค์กรด้านการให้ความส าคัญของบุคคล 

                                                           
45 Judith A.Anderson, "Explanatory Roles of Mission and Culture : 

Oganizational Effectiveness in Tennessee’s Community Colleges" (Dissertation, Higher 
Education and Adult Education Memphis Photicopied, 2000). 

46 S.P. Robbins, Organization Theory : Structure Design and Applications, 
ed. 3rd (Englewood Cliff : Prentices-Hall, 1997), p 237. 
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5. การท างานเป็นทีม (Team - Orientation) องค์กรมีการออกแบบงานหรือจัดรูปงาน
ที่ให้การท างานมีการร่วมกันท างานในรูปทีมงานมากกว่าให้บุคคลแต่ละคนท างานโดยอิสระหรือเน้น
การท างานรายบุคคล 

6. การท างานเชิงรุก (Aggressiveness) องค์กรให้ความส าคัญกับระดับของการแข่งขัน
และการปฏิบัติงานเชิงรุกของพนักงานในองค์กรมากน้อยเพียงใดองค์กรกระตุ้นหรือเน้นการแข่งขัน
มากกว่าการปล่อยให้ทุกอย่างด าเนินไปเรื่อยๆหรือตามยถากรรมมากน้อยเพียงไร 

7. ความมีเสถียรภาพ (Stability) ระดับของการให้ความส าคัญกับการรักษาเสถียรภาพ
และสภาพเดิมขององค์กรมีมากน้อยเพียงไร 

8. ทิศทางขององค์กร (Direction) การปฏิบัติงานขององค์กรมีการก าหนดเป้าหมายและ
ผลการปฏิบัติงานไว้ชัดเจนมากน้อยเพียงไร 

9. บูรณาการในองค์กร (Integration) คือ ระดับของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานย่อย ๆ ในองค์กรการสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยการปฏิบัติการที่
สอดคล้องกลมกลืนกันของหน่วยงานย่อยในองค์กร 

10. การสนับสนุนจากผู้บริหาร (Management Support) ได้แก่ ระดับของการให้การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร 

11. การควบคุม (Control) ได้แก่ การที่องค์กรมีกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนการบังคับ
บัญชาโดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน 

12. การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Identity) คือ ระดับของการที่สมาชิกในองค์กรมีความ
เชื่อหรือเห็นว่าตนเป็นสมาชิกขององค์กรและมององค์กรทั้งองค์กรในภาพรวมมากกว่าการสนใจ
เฉพาะหน่วยงานของตน 

13. ระบบการให้รางวัล (Reward System) ได้แก่ การที่องค์กรมีระดับของการให้รางวัล
จากผลงานของพนักงานมากกว่าการให้รางวัลจากความสนิทกันระบบอาวุโสหรือความชอบส่วนตัว 

14. การจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Tolerance) คือ ระดับของการที่องค์กร
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวิพากษ์วิจารณ์และจัดการความขัดแย้งอย่างเปิดเผย 

15. รูปแบบการติดต่อสื่อสาร (Communication Pattern) ได้แก่ ระดับของความเป็น
ทางการในการติดต่อสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา 

ลักษณะทั้ง 15 ประการนี้จะเป็นปัจจัยหรือแนวทางในการพิจารณาถึงวัฒนธรรม
องค์การว่าองค์กรมีบุคลิกเฉพาะขององค์กรหรือมีวัฒนธรรมอย่างไร 

จึงกล่าวได้ว่าลักษณะวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบแผนขององค์กรที่ให้บุคคลที่อยู่ในองค์กร
ได้ประพฤติ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งองค์ได้ก าหนดขึ้นจากประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ
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ของบุคคลในองค์กร ดังนั้น ในการบริหารงานจึงจะต้องศึกษาว่าวัฒนธรรมใดที่เป็นอุปสรรค และ
วัฒนธรรมใดที่ส่งเสริมการบริหารงานในองค์กร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารงานในองค์กร 

 

ระดับของวัฒนธรรมองค์การ 

ชายน์ (Schein) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การ และได้จัดแบ่งระดับของวัฒนธรรม
ออกเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ในเรื่องระดับความยากง่ายในการสังเกตเห็น (Degree of Visibility) ดัง
แผนภูมิที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 : ระดับของวัฒนธรรมองค์การ 
ที่มา : Edgar H. Schein, Organization Culture and Leadership (San Francisco California :  
        Jossey - Bass, 1992), 17 
 

1. สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) สิ่งประดิษฐ์หมายถึงปรากฏการณ์ทั้งหมดของกลุ่มที่สามารถ
รับรู้ได้ด้วยการเห็นได้ยินและรู้สึกเช่นรูปแบบอาคารการตกแต่งส านักงานส านวนภาษาที่ใช้ตรา
ประจ าหน่วยงานเครื่องแต่งกายของพนักงานพิธีงานฉลองเรื่องเล่าขานต่างๆฯลฯลักษณะของ
วัฒนธรรมในระดับนี้คือสังเกตเห็นได้ง่ายเพราะอยู่ในระดับผิวนอกสุดแต่การแปลความหมายที่แฝงอยู่
นั้นบางครั้งเป็นเรื่องค่อนข้างยากเนื่องจากวัฒนธรรมในระดับนี้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ด้วย
ประสาทสัมผัสดังนั้นการสืบค้นเพ่ือศึกษาท าความเข้าใจวัฒนธรรมในระดับนี้จึงสามารถท า ได้ง่ายกว่า

สิ่งประดิษฐ์ 

(Artifacts) 

ความเชื่อ และค่านิยม 

(Espoused Beliefs and Values) 

ข้อสมมติฐานพ้ืนฐาน 

(Basic Underlying Assumptions) 

โครงสร้างและกระบวนการของ

องค์การที่มองเห็นได้ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ปรัชญา ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่สามารถตรวจสอบได้ 

จิ ต ไร้ ส านึ ก  ความ เชื่ อ  ก ารรับ รู้ 

ความคิด และความรู้สึก 

ระดับท่ี 1 

ระดับท่ี 2 

ระดับท่ี 3 
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วัฒนธรรมในระดับอ่ืนอย่างไรกต็ามสิ่งประดิษฐ์เป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นยังไม่ใช่แก่นแท้ของวัฒนธรรม
องค์การ 

2. ค่านิยม (Espoused values) ค่านิยมที่อวดอ้างหมายถึงค่านิยมที่บุคลากรหรือผู้บริหาร
ของหน่วยงานอ้างว่าได้ควรท า (หรืออ้างในทางตรงกันข้ามคือไม่ควรท า ) เช่นผู้บริหารของหน่วย
ราชการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าหน่วยงานของเขาไม่มี ค่านิยม
เกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ในเรื่องให้ความสะดวกเป็นพิเศษแก่ญาติมิตรหรือคนรู้จักของผู้บริหารหรือ
ข้าราชการแต่อย่างใดและเป็นค่านิยมที่ไม่สมควรน ามาปฏิบัติด้วยแต่จากการสอบถามข้าราชการหลาย
คนรวมถึงประชาชนผู้มาขอรับบริการพวกเขาต่างให้ข้อมูลตรงกันว่ามีระบบอุปถัมภ์ใน ลักษณะ
ดังกล่าวอยู่จริงเป็นต้นเนื่องจากค่านิยมที่อวดอ้างอาจไม่ตรงกับสิ่งที่หน่วยงานท าอยู่ในบางส่วนหรือ
ทั้งหมด 

3. ข้อสมมุติพ้ืนฐาน (Basic assumptions) ข้อสมมุติพ้ืนฐานหมายถึงค่านิยม ความเชื่อ
ที่สมาชิกองค์กรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดได้น ามาปฏิบัติเป็นเวลาช้านานจนเป็นที่ยอมรับร่วมกันว่า
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้เมื่อผ่านกาลเวลาแห่งการท าสอบแล้ววิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวจะ
กลายเป็นเรื่องปกติวิสัยที ่สมาชิกองค์กรสามารถกระท าได้โดยอัตโนมัติข้อสมมุติพ้ืนฐานตาม
ความเห็นของชายน์ (Schein) มีลักษณะเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นและสมาชิกองค์กรไม่ตระหนักถึง
การด ารงอยู่ของมันและเนื่องจากวัฒนธรรมองค์การในระดับนี้ผ่านกาลเวลาแห่ง การทดสอบจนเป็นที่
ยอมรับร่วมกันจากสมาชิกองค์กรว่าช่วยแก้ปัญหาในหน่วยได้และฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจคนใน
องค์กร47 

ดาฟท์ (Daft) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในระดับที่สามารถสังเกตเห็นได้
และระดับที่ไม่สามารถสังเกตได้ โดยวัฒนธรรมองค์กรในระดับที่สามารถสังเกตเห็นได้นั้น หมายถึงสิ่ง
ที่สร้างขึ้นทั้งหลาย เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองเห็น ได้ยิน หรือสัมผัส ส่วนวัฒนธรรมองค์กรในระดับที่
ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ หมายถึงค่านิยมและคติฐานของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และเป็นสิ่งที่ค้ าจุนให้วัฒนธรรมที่สังเกตเห็นได้นั้นเป็นที่จดจ าและท าให้วัฒนธรรมองค์กรติดตรึงอยู่
กับองค์กร โดยวัฒนธรรมองค์กรในระดับที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้นี้ในช่วงเริ่มต้นอาจเป็นสิ่งที่ถูก
ก าหนดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปวัฒนธรรมนี้ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรในองค์กรเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน การสื่อสาร หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก
องค์กรได้ดี ก็จะท าให้วัฒนธรรมที่เคยถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์บางอย่าง กลายเป็นวัฒนธรรมหลัก

                                                           
47 Edgar H. Schein, Organization Culture and Leadership, ed. 2nd (San 

Francisco California: Jossey-Bass, 1992), 17 - 20. 
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และติดแน่น ผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกับการด าเนินการขององค์กร48 ซึ่งดาฟท์ได้สรุปแนวคิดของเขา
เป็นแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา ดัดแปลงจาก Daft Richard L., The leadership experience, 4th ed., (Ohio: Thomson, 

2008), 423. 

 

เชอเมอร์ฮอร์นฮันท์และออสบอน (Schermer horn, Hunt & Osbrn) ได้กล่าวถึงระดับ
ทางวัฒนธรรมองค์การได้เป็น 3 ระดับคือ49 

1. วัฒนธรรมที่สังเกตได้ (Observable Culture) เป็นวัฒนธรรมในระดับบนที่สามารถ
เห็นได ้(surface level) เป็นการแสดงถึงวิธีการในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรและเป็น 

แนวทางที่องค์กรถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่เพ่ือให้มีพฤติกรรมสอดคล้องกับองค์กร
วัฒนธรรมในระดับนี้จะเป็นผลของการแสดงออกของสิ่งที่อยู่ภายในหรือวัฒนธรรมในระดับลึกกว่านี้

                                                           
48 Richard L. Daft, The Leadership Experience, ed. 4th (Ohio: Thomson, 

2008), 422 - 24. 
49 J.R. Hunt Schermer Horn J.G., & Osbrn, R.N. Organizational Behavior, ed. 

6th (New York: John Wiley and Son 1992), pp. 318 - 19. 

สิ่งที่สร้างข้ึน 

ค่านิยมท่ียึดถือ 

คติฐานเบื้องต้น 

วัฒนธรรมองค์กรที่

สามารถสังเกตเห็นได้ 

คุณค่าเชิงลึกท่ีบุคลากร

มีความเข้าใจร่วมกัน 

แผนภูมิที่ 4 ตัวแบบระดับวัฒนธรรมองค์กรของดาฟท์ 
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วัฒนธรรมที่สามารถสังเกตได้นี้จะได้แก่พิธีกรรมต่างๆขององค์กรสัญลักษณ์ในองค์กรการเฉลิมฉลอง
หรือเทศกาลต่าง ๆระเบียบแบบแผนต านานหรือเรื่องราวต่างๆและประวัติศาสตร์ขององค์กร 

2. ค่านิยมหรือคุณค่าร่วมกันขององค์กร (Shared Values) เป็นระดับของค่านิยมที่อยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมหรือการแสดงออกต่างๆในองค์กรเนื่องจากพฤติกรรมจะต้องมีสาเหตุที่มาอธิบาย
พฤติกรรมค่านิยมร่วมกันจะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงพนักงานในองค์กรเข้าด้วยกันการมีความเชื่อและ
ความเห็นร่วมกันจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมขององค์กรซึ่งจะสะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมร่วม
ดังกล่าว 

3. ฐานคติร่วมกัน (Common Assumptions) เป็นระดับของค่านิยมที่ลึกที่สุดกล่าวคือ
ในระดับนี้สมาชิกในองค์กรจะมีความเชื่อที่รับรู้ร่วมกันว่าเป็นฐานคติร่วมกันขององค์กรซึ่งทุกคนรับรู้
และเข้าใจเหมือนกันจนอาจจะไม่ต้องมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอีกในระดับของวัฒนธรรม
องค์การนั้นวัฒนธรรมที่สังเกตได้เป็นเหมือนบนของภูเขาน้ าแข็งที่อยู่เหนือน้ าขณะที่ส่วนที่อยู่ใต้น้ ามี
มากกว่าและเป็นรากฐานของภูเขาส่วนบนวัฒนธรรมในระดับที่ 2 และ 3 จึงเป็นวัฒนธรรมองค์การที่
แท้จริง (True Culture) ระดับของวัฒนธรรมองค์การสามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 5 

 
ภาพแสดงระดับของวัฒนธรรมองค์การ 

 

สัญลักษณ,์ระเบียบแบบแผน, 

วัฒนธรรมที่สังเกตได้เรื่องราวองค์กร,ค าขวัญ,                             

Observable Cultureพฤติกรรมที่แสดงออก, 

การจัดกายภาพ 

 

วัฒนธรรมที่สังเกตได้ 

 

ค่านิยมหรือคุณค่าร่วมกันขององค์กรค่านิยม,ความเชื่อ, 

Shared-Valuesทัศนคต,ิความรู้สึก 

ค่านิยมร่วมกัน 

 

ฐานคติร่วมกันสมมติฐาน,ฐานคติ 

Common Assumptions 

ฐานคติร่วมกัน 

 

 
แผนภูมิที่ 5 : แสดงระดับของวัฒนธรรมองค์การ 
ที่มา : J.R., Hunt Schermerhorn J.G. and Osborn R.N. Organizational Behavior. 6th ed.  

        New York : John wiley & Son., 1997, p. 271. 
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กล่าวได้ว่าระดับของวัฒนธรรมองค์กรนั้นมีทั้งที่อยู่ในระดับที่สังเกตเห็นได้ และ

วัฒนธรรมที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งมีระดับความลึกที่แตกต่างกันออกไปตามการ

รับรู้ 

รอบบินส์ และจัดจ์ (Robbins and Judge) ได้อธิบายถึงหลักส าคัญของวัฒนธรรม

องค์กรที่มีลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สามารถประเมินวัฒนธรรมขององค์กร และยัง

เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและการด าเนินงานในองค์กร ซึ่งหลัก

ส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรมีดังนี้  

1. ระดับนวัตกรรมและการโอกาสของบุคลากร หมายถึง ระดับที่บุคลากรได้รับการ

สนับสนุนในด้านนวัตกรรมและโอกาสในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง 

2. ระดับให้ความส าคัญกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการด าเนินงาน หมายถึง  ระดับที่

บุคลากรมีความสามารถในการวิเคราะห์และใส่ใจกับรายละเอียดในการปฏิบัติงาน  

3. ระดับมุ่งเน้นผลการด าเนินงาน หมายถึง ระดับที่การจัดการต่าง ๆ ในองค์กรมุ่งเน้นที่

ผลการด าเนินงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานมากกว่ากระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

4. ระดับมุ่งเน้นที่ตัวบุคลากร หมายถึง ระดับที่ฝ่ายบริหารตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ 

โดยค านึงถึงผลกระทบกับบุคลากรในองค์กร 

5. ระดับมุ่ งเน้นกระบวนการท างานเป็นทีม  หมายถึง ระดับที่การปฏิบัติงานใช้

กระบวนการท างานเป็นทีมมากกว่าการปฏิบัติงานโดยบุคคลเพียงคนเดียว 

6. ระดับด าเนินงานในเชิงรุก หมายถึง ระดับที่ความรู้สึกของบุคลากรในองค์กรมี

ความรู้สึกตื่นตัวในการแข่งขัน มีความต้องการที่จะเอาชนะมากกว่าการปฏิบัติงานแบบง่าย ๆ 

ระดับรักษาสถานภาพขององค์กร หมายถึง ระดับที่กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรด าเนินไป
เพ่ือให้องค์กรยังคงรักษาสถานภาพขององค์กรไว้ได้50 

นอกจากนี้  รอบบินส์ และจัดจ์ (Robbins and Judge) ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรที่ส าคัญอีกประการหนึ่งวัฒนธรรมองค์กรแบบแข็งและวัฒนธรรมองค์กรแบบอ่อน 
ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรแบบแข็งนั้น หมายถึงลักษณะของวัฒนธรรมที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมกันใน
การยึดถือค่านิยมหลักและเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในองค์กรอย่างเข้มแข็ง
และกว้างขวาง ยิ่งบุคลากรเห็นชอบกับค่านิยมหลักมากเพียงใดวัฒนธรรมแข็งก็จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรมากขึ้นตามไปด้วย มีผลการศึกษาวิจัยพบว่า วัฒนธรรมแข็งช่วยลด

                                                           
50 Robin, Organization Behavior, 497. 
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การลาออกของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย เพราะเป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์กรเห็นด้วยในการที่จะปฏิบัติ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสามัคคี ความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความผูกพันต่อองค์กร51 ส่วน
วัฒนธรรมองค์กรแบบอ่อนนั้น หมายถึงวัฒนธรรมที่บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการรักษาค่านิยมหลัก
ขององค์กร ซึ่งส่งผลให้บุคลากรในองค์กรนั้นมีโอกาสที่จะปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้อง
กับการด าเนินการขององค์กรก็ได้52 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 

การแบ่งวัฒนธรรมองค์การออกเป็นแต่ละประเภทสามารถบ่งบอกถึงลักษณะความ
เหมาะสมกับองค์กรซึ่งแต่ละองค์กรมีการใช้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปแนวคิดดังกล่าวท าให้ทราบ
ว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่บุคคลในองค์กรน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้ประสบผลส าเร็จคุกและคณะ (Cooke , R. & others) ได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กรได้ดังนี ้

วัฒนธรรมองค์การหมายถึงได้แก่เป็นข้อสมมุติฐานและความเชื่อพ้ืนฐานที่ถูกก าหนดโดย
สมาชิกขององค์กรองค์ประกอบส าคัญของวัฒนธรรมองค์การคือพฤติกรรมธรรมดาบรรทัดฐานค่านิยม
ที่เด่นชัดปรัชญากฎเกณฑ์ต่างๆความรู้สึกหรือบรรยากาศเทคโนโลยีประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์การ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 12 มิติคือ 

ด้านที่ 1 ลักษณะสร้างสรรค์หมายถึงองค์กรที่ให้ความส าคัญของค่านิยมในการท างาน
โดยมุ่งเน้นที่ความพอใจของบุคลากรในองค์กรความต้องการความส าเร็จต้องการไมตรีสัมพันธ์รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีลักษณะของการท างานที่ส่งผลให้
บุคลากรในองค์กรประสบผลส าเร็จกับการท างานแบ่งออกเป็น 4 มิติคือ 

1.1 มิติเน้นความส าเร็จหมายถึงองค์กรที่มีภาพรวมในลักษณะการท างานที่ดีมีค่านิยม
และพฤติกรรมการท างานของทุกคนในองค์กรมีลักษณะของการมีเป้าหมายการท างานร่วมกันมีเหตุมี
ผลมีหลักการและเป็นนักวางแผนที่มีประสิทธิภาพมีความกระตือรือร้นมีความสุขสนุกกับงานรู้สึกว่า
งานมีความท้าทายและมีความหมาย 

1.2 มิติเน้นสัจการแห่งตนหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์เน้นความต้องการของบุคคลในองค์การตามความนึกคิดและตามความคาดหวังเป้าหมาย
ของการท างานอยู่ที่คุณภาพมากกว่าปริมาณที่ได้รับรวมทั้งความส าเร็จของงานมาพร้อมๆกับ
ความก้าวหน้าของพนักงานทุกคนทุกคนมีความภูมิใจในงานของตน 

                                                           
51 เรื่องเดียวกัน  
52 John M. Ivancevich, Organizational Behavior and Management, 40. 
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1.3 มิติเน้นบุคคลและการกระตุ้นหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการท างาน
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางให้ความส าคัญกับพนักงานคือถือว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรการท างานมีลักษณะการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพบุคลิกภาพของพนักงานมีความสุขภูมิใจและสนุกกับการนิเทศการสอนและบทบาทพ่ี
เลี้ยงและได้รับการสนับสนุนความก้าวหน้าจากการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

1.4 มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์หมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุ่งให้
ความส าคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทุกคนในองค์กรมีความเป็นกันเองเปิดเผยและมีความรู้สึก
ของเพื่อนร่วมงานและเพ่ือนร่วมทีมการแสดงออกของพนักงานในองค์กรจะเน้นการท างานในลักษณะ
ให้ความอบอุ่นให้การยอมรับซึ่งกันและกันแบ่งปันและเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันในการท างานรู้ใจ
เขาใจเรา 

ด้านที่ 2 ลักษณะเฉื่อยชาหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่
มุ่งเน้นความต้องการความม่ันคงของพนักงานและมีผู้น าที่มุ่งเน้นบุคคลเน้นการคล้อยตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารยึดถือกฎระเบียบแบบแผนพ่ึงพาผู้บริหารและพยายามหลีกเลี่ยงการกระท าที่ต้อง
รับผิดชอบยอมรับการมอบหมายงานจากผู้บริหารเน้นถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะปกป้อง
ตนเองและตั้งรับเพราะเป็นแนวทางท าให้มั่นคงและปลอดภัยและก้าวหน้าในการท างานแบ่งออกเป็น 
4 มิติคือ 

2.1 มิติเน้นการเห็นพ้องด้วยหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่
บุคคลให้การยอมรับซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นพฤติกรรมที่ถูกต้องในองค์กรคือ
พยายามเห็นด้วยและคล้อยตามความคิดเห็นการปฏิบัติตัวเหมือนกับบุคคลส่วนใหญ่ในองค์การ
ลักษณะคล้อยตามเป็นสิ่งที่พนักงานในองค์การพึงพอใจ 

2.2 มิติเน้นกฎระเบียบหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกลักษณะ
อนุรักษ์นิยมรักษาประเพณีแบบแผนการปฏิบัติงานมีการควบคุมด้วยระบบราชการคนในองค์กรต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 

2.3 มิติเน้นการพ่ึงพาหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกถึงสายงาน
บังคับบัญชาศูนย์รวมการบริหารจัดการการตัดสินใจที่ผู้บริหารหรือผู้น ากลุ่มซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตาม
การตัดสินใจนั้นและทุกคนเชื่อว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องทุกคนไม่สนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะ
งานที่ท้าทายไม่ทราบจุดมุ่งหมายในการท างานของตนเองและขององค์กรมุ่งการปกป้องตนเองโดย
การปฏิบัติตามผู้บริหาร 

2.4 มิติเน้นการหลีกเลี่ยงหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่เน้น
การลงโทษเมื่อท างานผิดพลาดแต่เมื่อท างานประสบผลส าเร็จกลับไม่ได้รับรางวัลอะไรท าให้พนักงาน
เกี่ยวความรับผิดชอบให้กับบุคคลอ่ืนและหลีกเลี่ยงการกระท าต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดใน
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การท างานและการถูกต าหนิพนักงานทุกคนจะรู้สึกผิดต าหนิตนเองและรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่าเมื่อ
กระท างานผิดพลาดทุกคนหลีกเลี่ยงการท างานหรือการปฏิบัติตัวที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งและความผิด
ต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงไปให้ผู้ร่วมงานหรือผู้บริหาร 

ด้านที่ 3 ลักษณะเชิงรุกหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกลักษณะมุ่งเน้นงานและเน้นความต้องการทางด้านความมั่นคงของพนักงานเป็น
ส าคัญโดยลักษณะการท างานจะมุ่งเน้นอ านาจการมีความคิดเห็นตรงกันข้ามแข่งขันชิงดีชิงเด่นต่อต้าน
และมุ่งเจ้าระเบียบแบ่งออกเป็น 4 มิต ิ

3.1 มิติเน้นการเห็นตรงกันข้ามหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ของการเผชิญหน้าเป็นอย่างมากโดยมีค่านิยมการบริหารที่เน้นการเจรจาต่อรองพนักงานรู้สึกว่ามี
คุณค่าถ้าได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขาดการวางแผนล่วงหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับบุคคลอ่ืนในองค์การอยู่เสมอๆพนักงานจะแสดงถึงความขัดแย้งในลักษณะชอบสงสัยไม่ไว้
บุคคลอื่นและแสดงอาการต าหนิและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอๆ 

3.2 มิติเน้นอ านาจหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่มีโครงสร้าง
การบริหารแบบไม่มีส่วนรวมโดยมีพ้ืนฐานแบบเน้นอ านาจหน้าที่และบทบาทของแต่ละคนอยู่ที่
ต าแหน่งที่ด ารงอยู่รางวัลที่ได้รับจากองค์กรคือการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งได้ควบคุมพนักงานที่มีระดับ
ต่ ากว่าทุกคนมีความต้องการอ านาจเพ่ือบ ารุงรักษาความรู้สึกที่มั่นคงโดยการมุ่งเน้นที่ผลงานโดยการ
ใช้อ านาจหน้าที่ชอบเป็นผู้นิเทศและสอนงานเพื่อนร่วมงาน 
 3.3 มิติเน้นการแข่งขันหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการ
แข่งขันที่ต้องการผลแพ้ชนะพนักงานต้องการชนะและดีกว่าคนอ่ืนทุกคนมุ่งการแข่งขันเพ่ือรักษา
ความรู้สึกการมีคุณค่าของตนเองจากการแบ่งระดับในที่ท างานและเกิดผลส าเร็จที่การท างานที่มีการ
แข่งขันและความเชื่อว่าการท างานต้องการแข่งขันกันท างานจึงจะประสบผลส าเร็จ 
 3.4 มิติเน้นความสมบูรณ์แบบหมายถึงองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ลักษณะเจ้าระเบียบการท างานอย่างหนักและยึดมั่นในระบบการท างานอย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ได้รับ
ผลงานและผลผลิตขององค์กรน้อยมากและใช้ระยะเวลานานมากในการท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น
เน้นการท างานที่มีระบบระเบียบอย่างละเอียด53 

คุก และลาฟเฟอร์ที (Cooke and Lafferty) ได้สร้างทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การมาจาก
ทฤษฎีแบบแผนการด าเนินชีวิต (Life Style Inventory) ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับการ
ปฏิบัติงานและทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) และแมคเคลแลนด์ (Mc Clellang) รวมทั้งการ

                                                           
53 R. Cooke & others The Reliability of the Organizational Culture 

Inventory (MI: Human Synergistics, 1989), pp. 9 - 13. 
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น าทฤษฎีผู้น าของแคทซ์เมซิโอบีและโมร์ส (Katez, Maceoby, & Morse) และสต็อกดิล (Stogdill)                 
ที่แบ่งรูปแบบของผู้น าออกเป็น 2 แบบคือ แบบมุ่งเน้นบุคคลและแบบมุ่งเน้นงานจากทฤษฎีดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้นมาประกอบกันเป็นลักษณะการด าเนินชีวิตของบุคลากรซึ่งจะมีความเชื่อค่านิยม
และแนวทางการประพฤติปฏิบัติงานตามบรรทัดฐานขององค์กรนั้น ๆ พฤติกรรมที่บุคลากรแสดงออก
ในองค์กรแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกันท าให้เป็นเอกลักษณ์ที่จะถ่ายทอดให้บุคลากรรุ่นต่อไปซึ่ง
แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวหมายถึงวัฒนธรรมองค์การนั้นเองโดยคุกและลาฟเฟอร์ที (Cooke and 
Lafferty) ได้แนวคิดทั้งหมดนี้มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบวัดการรับรู้พฤติกรรมที่เป็น
บรรทัดฐานและองค์กรคาดหวังจากผู ้ปฏิบัติงานในองค์กรนั ้นๆเรียกว่าการส ารวจวัฒนธรรม
องค์การ  (The Organizational Culture Inventory : OCI) โดยแบ่งวัฒนธรรมองค์การออกได้       
3 ลักษณะคือ 

1. ลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive Styles) หมายถึงองค์กรที ่ให้ความส าคัญ
ของค่านิยมในการท างานโดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรคือความต้องการความส าเร็จ
ต้องการไมตรีสัมพันธ์รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันรัก
ใคร่กลมเกลียวซึ ่งกันและกันโดยบุคลากรจะมีพฤติกรรมที่มีความขยันหมั่นเพียรกระตือรือร้นมี
ความสุขกับการปฏิบัติงานรู้สึกว่างานในองค์กรนั้นมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาบุคลากรยึดมั่นผูกพัน
กับองค์กรมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานสูงมีความเป็นกันเองเอาใจใส่มีการให้ความรักใคร่ยกย่องและ
ยอมรับให้ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจากลักษณะการปฏิบัติงานจะส่งให้องค์กรประสบผลส าเร็จ
โดยวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 4 มิติคือ 

มิติที่ 1 มิติเน้นความส าเร็จ (Achievement) หมายถึง การท างานโดยใช้หลักเหตุผล  
มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างาน มีความกระตือรือร้น มีความสุขในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ พฤติกรรมของบุคลากรจะเป็นนักวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ รู้สึกว่างานนั้นท้าทาย
ความสามารถ 

มิติที่ 2 มิติเน้นสัจการแห่งตน (Self-Actualizing) หมายถึง ค่านิยมการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ มีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิตตนเอง มีความคิดริเริ่มในการ
พัฒนางานของตนให้สอดคล้องกับงานขององค์กร พฤติกรรมการแสดงออกที่ให้ความส าคัญกับ
ความต้องการของบุคคลตามความนึกคิดและคาดหวัง เป้าหมายของการปฏิบัติงานอยู่ที่คุณภาพ
มากกว่าปริมาณงานที่ได้รับ ความส าเร็จของงานมาพร้อม ๆ กับ ความก้าวหน้าของบุคลากร 

มิติที่ 3 มิติเน้นบุคคลและการสนับสนุน (Humanistic-Encouraging) หมายถึง การให้
การสนับสนุนซึ่งกันและกันและเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลมีความก้าวหน้าอย่ างสม่ าเสมอ ท าให้
บุคลากรมีความภาคภูมิใจ 
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มิติที่ 4 มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ (Afflictive) หมายถึง การให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงานและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างบุคคล 

2. ลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชา (Passive - Defensive Styles) หมายถึง องค์กรที ่มี
ค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุ่งเน้นความต้องการความมั่นคงของบุคลากรและผู้น าที่มี
พฤติกรรมมุ่งเน้นบุคคลพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรจะมีลักษณะคล้อยตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารพึ่งพาผู้บริหารและยึดถือกฎระเบียบแบบแผนขององค์กรเป็นหลักและพยายามหลีกเลี่ยงการ
กระท าที ่ต้องรับผิดชอบแต่จะยอมรับการมอบหมายงานจากผู ้บังคับบัญชาสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเป็นไปในลักษณะที ่ต้องการปกป้องตนเองและตั ้งรับ เป็นแนวทางที ่ท าให้มั ่นคง และ
ปลอดภัยก้าวหน้าในการท างานการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติให้เหมือนกับบุคคลอ่ืนๆในองค์กรยึด
กฎระเบียบเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดไม่สนใจคุณภาพของงานมุ่งแต่ปกป้อง
ตนเอง   โดยการปฏิบัติตามผู้บริหารหรือผู้น ากลุ่มมีความระมัดระวังตัวเองในการปฏิบัติงานสูง
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและปฏิบัติงานที่มีการเสี่ยงน้อยที่สุดโดยวัฒนธรรมองค์การในลักษณะตั้งรับ  – 
เฉื่อยชา มีลักษณะ พ้ืนฐาน 4 มิติคือ 

มิติที่ 1 มิติเน้นการเห็นพ้องด้วยหมายถึงการปฏิบัติตามสิ่งที่มีผู้ท าก่อน โดยจะเป็นด้วย
หรือคล้อยตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดขึ้น    

มิติที่ 2 มิติเน้นกฎระเบียบ (Conventional) การให้ความส าคัญกับกฎระเบียบ หรือ 
ข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ควบคุมด้วยระบบราชการ และมีความรู้สึกดีต่อกฎระเบียบ 

มิติที่ 3 มิติ เน้นการพึ่งพาการให้ความส าคัญกับสายการบังคับบัญชา และไว้วางใจ
ผู้บริหาร การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้น ากลุ่ม บุคลากรจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจ
ของผู้บริหารเนื่องจากทุกคนเชื่อว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้อง บุคลากรไม่ทราบจุดมุ่งหมายในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

มิติที่ 4 มิติเน้นการหลีกเลี่ยง (Avoidance) การปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น 
หลีกเลี่ยงการกระท าต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ สิ่งต่าง ๆ ที่ข้อขัดแย้งเนื่องจากกลัวถูกต าหนิ และหากมี
เหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจจะพยายามหลีกเลี่ยงไปให้ผู้บริหารหรือผู้ร่วมงานตัดสินใจแทน 

3. ลักษณะตั้งรับ - ก้าวร้าว (Aggressive - Defensive Styles) หมายถึง วัฒนธรรม
องค์การที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกลักษณะผู้น าเน้นงานและเน้นความต้องการด้านความ
มั่นคงของบุคลากรพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรจะมีลักษณะการเผชิญหน้าชอบการมี
อ านาจ  การแข่งขันที่ต้องมีแพ้-ชนะและจะต้องหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นบุคลากร
จะแสดงลักษณะความขัดแย้งไม่ไว้วางใจต าหนิและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงชอบการต่อต้านและ
มีข้อขัดแย้งต าหนิกันเป็นประจ าชอบควบคุมบุคคลอ่ืนชอบการแข่งขันและการแข่งขันจะท าให้เกิด
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ความท้ายทายในการปฏิบัติงานชอบความเป็นระบบระเบียบและต าหนิความผิดพลาดของตนเอง
วัฒนธรรมองค์การแบบนี้มีลักษณะพ้ืนฐาน 4 มิติคือ 

มิติที่ 1 มิติเน้นการเห็นตรงกันข้าม (Oppositional) การให้ความส าคัญกับการเผชิญหน้า
และการเจรจาต่อรอง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยาก    

มิติที่ 2 มิติเน้นอ านาจ (Power) การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
ของบุคลากรนั้นด ารงอยู่ให้ได้รับความก้าวหน้า โดยผลงานที่ได้ ได้รับจากการใช้อ านาจหน้าที่      
สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากองค์กร ยิ่งมีอ านาจมากข้ึนเท่าไรก็จะท าให้มีความมั่นคงมากข้ึน     

มิติที่ 3 มิติเน้นการแข่งขัน (Competitive) การให้ความส าคัญและยอมรับกับการแข่งขัน     
ที่จะต้องมีแพ้หรือชนะบุคลากรต้องการชนะและเหนือกว่าบุคคลอื่น ๆ ในองค์กร การแข่งขันท าให้เกิด
การแบ่งแยกบุคลากรเป็นกลุ่ม ๆ บุคลากรจะยอมรับลักษณะการปฏิบัติงานที่มีการแข่งขันและเชื่อว่า
การแข่งขัน จะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน    

มิติที่ 4 มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) การให้ความส าคัญกับความสมบูรณ์
แบบของงาน และบุคลากรจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด มีความเป็นระบบระเบียบ     
มีความละเอียดถี่ถ้วน ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติยาวนาน54 

ฟิสเชอร์ (Ficher) ได้ให้ความเห็นว่าความแตกต่างในเรื่องค่านิยม ความเชื่อ ในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ติดตัวมาจากพ้ืนฐานที่ต่างกัน เมื่อมาอยู่รวมกันในองค์กร บุคคลแต่ละคน
อาจปรับวัฒนธรรมของตนเองให้ผสมกลมกลืนกันเข้าเป็นวัฒนธรรมองค์การ55 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรที่จะเห็นถึงความส าคัญของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งในด้านของทักษะ และการท างานของบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและ
สามารถผสมผสานความแตกต่างให้เข้ากับเป้าประสงค์และค่านิยมของสถานศึกษา  
 

 

 

องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การประกอบด้วย 

                                                           

 54 R.A. Cooke, and J.L. Lafferty Level : Organizational Culture Inventory 
(Phymouth MI: Human Synergisitcs, 1989), 214. 
 55 Joseph H. Ficher, Sociology (Chicago: The university of Chicago Press, 1975), 
189. 
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1. สภาพแวดล้อมองค์กรองค์กรแต่ละแห่งมีลักษณะตลาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลผลิต
คู่แข่งลูกค้าเทคโนโลยีอิทธิพลจากรัฐบาลการเมืองฯลฯการที่จะประสบความส าเร็จในตลาดองค์กรแต่
ละแห่งจะต้องท างานหรือกิจการบางอย่างเป็นผลดี “ตลาด” ส าหรับบริษัทหมายถึงการขายหรือการ
ผลิตหรือการจัดการค่าใช้จ่ายกล่าวคือสภาพแวดล้อมขององค์กรด าเนินงานเป็นตัวก าหนดว่าจะต้องท า
อะไรเพ่ือให้ประสบความส าเร็จสภาพแวดล้อมขององค์กรมีอิทธิพลมากที่สุดในการหล่อหลอมวัฒนธรรม
องค์การดังนั้นองค์กรที่มุ ่งการขายสินค้าที ่ไม่แตกต่างจากคนอื่นจะประสบความส าเร็จก็ ต่อเมื่อ
สามารถสร้างวัฒนธรรมในลักษณะที่เรียกว่า “เงินดีงานหนัก” เพ่ือกระตุ้นให้ฝ่ายขายมุ่งไปที่การขาย
เป็นต้น 

2. ค่านิยมค่านิยมเป็นแนวคิดและความเชื่อพื้นฐานขององค์กรค่านิยมเปรียบเสมือน
หัวใจของวัฒนธรรมองค์การค่านิยมในความที่เห็นเด่นชัดส าหรับบุคลากรแล้วชี้ถึงความส าเร็จ
“ถ้าคุณท าอย่างนี้คุณก็จะประสบความส าเร็จด้วย” ค่านิยมจึงช่วยสร้างมาตรฐานความส าเร็จภายใน
องค์กรโดยการท างานให้บรรลุเป้าหมายค่านิยมเป็นแรงผลักดันการปฏิบัติงานของสมาชิก ให้
สมาชิกผูกพันกับองค์กรและปฏิบัติงานประจ าวันตามแผนสมาชิกทุกคนจะยึดถือค่านิยมที่มีร่วมกัน 
การสร้างค่านิยมร่วมกันจะเป็นกุญแจที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 

3. วีรบุรุษคนที่เป็นวีรบุรุษ จะสะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่าง     
ให้บุคลากรคนอื่น ๆ เห็นและท าตามคนบางคนเกิดมาเป็นวีรบุรุษเช่นผู้สร้างธุรกิจอเมริกันที่ มอง
การณ์ไกล บางคนเป็นวีรบุรุษท่ี “สร้างขึ้นมา” จากผลงานอันทรงคุณค่าควรแก่การทรงจ าองค์กรหลาย
แห่งจึงพยายามชี้น าคนของตนให้เล่นบทวีรบุรุษท างานดีขยัน ตรงต่อเวลาฯลฯโดยเชื่อว่า คนอื่น
พยายามเลียนแบบพฤติกรรมของเขาองค์กรที่มีวัฒนธรรมแข็งแกร่งบางแห่งจะมีวีรบุรุษหลายคน
และหลายรูปแบบแต่ทุกรูปแบบจะเป็นแบบจ าลองตัวอย่างแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่คนในองค์กรอ่ืน ๆ
น่าจะท าตาม 

4. ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละองค์กรจะมีระบบและมีรูปแบบที่วางไว้ซึ ่งแสดง      
ให้บุคลากรเห็นถึงพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังในระดับสูงขึ้นไปจะมีพิธีการประเพณีต่าง ๆ เป็น
ตัวอย่างเด่นชัดที่องค์กรยึดถือและปฏิบัติกันอยู่อย่างสม่ าเสมอ การเลี้ยงอ าลาผู้ที่ท างานมาจนปลด
เกษียณจะมีพิธีการใหญ่โตมีการกล่าวสดุดียกย่องการยกย่องบุคลากรดีเด่นเป็นที่ยอมรับของทุก ๆ
คนการจัดงานร าลึกถึงพระคุณของอดีตผู้มีอุปการคุณต่อองค์กรฯลฯสิ่งเหล่านี้เป็นขนบธรรมเนียมที่
องค์กรหลายแห่งยึดถือและจัดอย่างสม่ าเสมอ 
 5. ข่ายวัฒนธรรมข่ายวัฒนธรรมคือช่องทางการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการอันส าคัญ
ภายในองค์กรโดยจะเป็น “ผู้น าสาร” ค่านิยมเรื่องราวของวีรบุรุษต่างๆพวกชอบเล่าชอบซุบซิบนักสืบ
นักเทศน์เป็นข่ายการสื่อสารที่ทรงพลังในองค์กรการควบคุมข่ายตัวบุคคลเหล่านี้ให้ได้เป็นวิธีเดียวที่จะ
ช่วยให้คนอ่ืน ๆ รับรู้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องบุคลากรเก่าแก่อาจไร้ค่าในสายตาของ
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ผู้บริหารที่ไม่เข้าใจกลวิธีในการสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งแต่ถ้าหากผู้บริหารสามารถใช้ทรัพยากร
บุคคลเช่นนี้เป็นข่ายวัฒนธรรมเป็นผู้คอยโหมให้ก าลังใจบุคลากรในปัจจุบันได้ก็จะ เกิดประโยชน์แก่
องค์กรเช่นกันประวัติศาสตร์ความเป็นมาเบื้องหลังการแข่งขันความส าเร็จในอดีตจะอยู่ในความทรงจ า
ของข่ายวัฒนธรรมและสามารถน าออกมาถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ56  
 

ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ 

 ดาฟท์ (Daft) ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์การที่ เข้มแข็งและองค์กรที่มี
วัฒนธรรมอ่อนแอดังนี้57 

1. วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง (Strong Culture) เป็นระบบความเชื่อและค่านิยมที่
สมาชิกขององค์กรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและเห็นพ้องกันสมาชิกในองค์กรจะยอมรับในค่านิยมหลัก
และผูกพันกับค่านิยมดังกล่าวการติดตามและท าความเข้าใจต่อค่านิยมต่างๆในองค์กรของสมาชิก
เป็นไปในทิศทางเดียวกันองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสมาชิกในองค์กรมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่ง
ต่าง ๆ  ที่เข้ามากระทบองค์กรเหมือนกันองค์กรที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งจะมีอัตราการลาออกต่ าสมาชิก
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กรสูงองค์กรศาสนาและบริษัทญี่ปุ่น
มักจะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง 

2. วัฒนธรรมองค์การที่อ่อนแอ (Weak Culture ) เป็นวัฒนธรรมที่สมาชิกในองค์กรไม่มี
ความเห็นพ้องต้องกันในค่านิยมที่ส าคัญขององค์กรวัฒนธรรมขององค์กรในความเข้าใจของสมาชิกจะ
แตกต่างกันออกไปสมาชิกจะไม่มีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กรเหมือนองค์กรที่มีวัฒนธรรม
เข้มแข็งสมาชิกในองค์กรจะแสดงพฤติกรรมหรือสนองตอบสิ่งที่มากระทบองค์กรแตกต่างกันออกไป
วัฒนธรรมองค์การที่อ่อนแอจะส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกน้อยกว่าวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง
ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมอ่อนแอสมาชิกองค์กรจะไม่มีค่านิยมร่วมกันนอกจากความเข้มแข็งและอ่อนแอ
ของวัฒนธรรมองค์การแล้วองค์กรมักจะมีวัฒนธรรมย่อยๆในองค์กรด้วยผู้บริหารจะต้องท าความ
เข้าใจทั้งวัฒนธรรมหลัก (Dominant Culture )และวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ในองค์กรซึ่ง
วัฒนธรรมหลัก (Dominant Culture) ในองค์กรได้แก่วัฒนธรรมค่านิยมหรือความเชื่อที่สมาชิกใน
องค์กรส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันหรือมีความเห็นร่วมกันค่านิยมหลักจะมีอิทธิพลในการควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกองค์กรส่วนวัฒนธรรมย่อย (Subculture) เป็นลักษณะที่องค์กรมีวัฒนธรรม
ย่อยๆเฉพาะของแต่แผนกหรือหน่วยงานย่อยๆในองค์กรซึ่งวัฒนธรรมย่อยๆอาจเกิดจากการที่องค์กร

                                                           

 56 สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: โอเดียลสโตร์, 2545), 171 - 74. 
 57 R.L. Daft, Organization Theory and Design, ed. 4th (Singapore: West 
Publishing Company, 1992), p 321. 
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มีลักษณะของงานแตกต่างและแต่ละแผนกของงานที่แตกต่างกันก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง
เช่นฝ่ายการตลาดจะมีวัฒนธรรมของตนเองฝ่ายผลิตฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลแต่ละฝ่ายจะมี
ลักษณะเฉพาะและจะสร้างวัฒนธรรมขึ้นในฝ่ายโดยการสร้างวัฒนธรรมของแต่ละหน่วยงานย่อย
ประกอบวัฒนธรรมหลักขององค์กรด้วยการจัดการกับวัฒนธรรมองค์การการจัดการกับวัฒนธรรม
องค์การเป็นเรื่องของการสร้างและการรักษาวัฒนธรรมขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถสร้างและมี
วัฒนธรรม 

ศิริพงษ์ เศาภายน รวบรวมความคิดเห็นจากนักวิชาการหลายท่านที่นอกจากการแบ่ง
วัฒนธรรมองค์การออกเป็นวัฒนธรรมแข็งและวัฒนธรรมอ่อนแล้วภายในองค์กรขนาดใหญ่องค์กร
หนึ่งส่วนมากยังสามารถมีวัฒนธรรมองค์การได้หลายวัฒนธรรมพร้อมกันไปกล่าวคือ 

1. วัฒนธรรมที่เด่นชัด (Dominant culture) หมายถึงส่วนของวัฒนธรรมที่แสดงออก
ถึงค่านิยมหลักต่าง ๆ ที่สมาชิกองค์กรส่วนมากยึดถือเวลาเราพูดถึงบุคลิกขององค์กรเรามักหมายถึง
วัฒนธรรมหลัก 
 2. วัฒนธรรมส่วนย่อย (Subculture) นอกจากองค์กรขนาดใหญ่จะมีวัฒนธรรมหลัก
แล้วองค์กรขนาดใหญ่จะมีวัฒนธรรมย่อยหลายวัฒนธรรมที ่คล้ายกันได้เป็นต้นว่า ความเชื ่อ 
ค่านิยม แบบแผนพฤติกรรม ซึ่งวัฒนธรรมย่อยนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มของสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ภายใน
องค์กร ที ่ท าหน้าที ่แตกต่างกัน หรือมีสถานที ่ต ่างหากแยกออกจากกันกลุ ่มแต่ละกลุ ่มจะมี
ประสบการณ์ร่วมกันในการท างานและการแก้ไขปัญหาจนกระทั่งได้สร้างความเข้าใจร่วมกันใน
การท างานจนกลุ่มสมาชิกเหล่านั้นสามารถมีบุคลิกเป็นของตนเองได้วัฒนธรรมย่อยนี้อาจเกิดขึ้นทั้ง
ในแนวตั ้งและแนวนอนของโครงสร้างองค์กรเช่นฝ่ายงานคลังกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่จะมีบุคลิกที่
แตกต่างกัน58 
 

หน้าที่ของวัฒนธรรมองค์การ 

ดาฟท์ (Daft) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรว่ามีหน้าที่ส าคัญ 2 ประการ คือ59  
1. บูรณาการภายในองค์การ (Internal Intergration) หมายถึง การประสานเชื่อมโยง

สมาชิกองค์การเข้าด้วยกัน ให้รู้ว่าจะติดต่อสัมพันธ์และท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนในองค์การอย่างมี
ประสิทธิผลได้อย่างไร วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเสมือนแนวทางชี้แนะความสัมพันธ์ของการท างานใน

                                                           

 58 ศิริพงษ์ เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา:ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บุค
พอยท์, 2548), 74. 

59 Daft, Organization Theory and Design, p 361 - 62. 
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แต่ละวัน และช่วยให้เห็นว่าผู้คนมีการติดต่อสื่อสารภายในองค์การอย่างไร พฤติกรรมใดที่ยอมรับได้ 
และพฤติกรรมใดไม่เป็นที่ยอมรับ 

2. ช่วยองค์การในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก (External Adaptation) 
หมายถึง ท าอย่างไรองค์การจึงจะบรรลุเป้าหมายและจัดการกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การได้ 
โดยวัฒนธรรมจะช่วยชี้แนะกิจกรรมประจ าวันของผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน และช่วยให้
องค์การมีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน  

ศิริพงษ์ เศาภายน ได้รวบรวมความเห็นส่วนใหญ่ของนักวิชาการในเรื่องหน้าที่ของ
วัฒนธรรมองค์การว่ามีหน้าที่ สรุปได้ ดังนี้ 

1. สนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองค์กรยอมรับจากการที่สมาชิกในหน่วยงานทั้ง
เก่าและใหม่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกันในเรื่องงานท าให้บุคคลใหม่ขององค์กรเรียนรู้วิธีคิดวิธีการ
ท างานที่ถูกต้องเหมาะสมจากค าแนะน าของสมาชิกเก่าหรือไม่ก็เรียนรู้จากประสบการณ์หรือการ
สังเกต ส่วนตัวว่าวิธีคิดวิธีการท างานแบบใดที่ท าแล้วได้รับค าสรรเสริญหรือได้รับรางวัลและวิธี
ปฏิบัติใดที่ท าแล้วถูกต าหนิติเตียนหรือได้รับการลงโทษสิ่งต่างๆเหล่านี้บุคลากรใหม่จะค่อย ๆ เรียนรู้
จนทราบถึงวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่สมาชิกองค์กรส่วนใหญ่ปรารถนา 

2. จัดระเบียบในองค์กร ถ้าพนักงานเรียนรู้เข้าใจและยอมรับวิธีคิดวิธีท างาน ที่
หน่วยงานคาดหวังพนักงานก็จะยึดถือแนวทางดังกล่าวเป็นหลักในการคิดการท างานและการ
ประพฤติปฏิบัติต่อกันนานวันเข้าแนวทางดังกล่าวจะกลายเป็นธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุ่มให้
สมาชิกยึดถือและปฏิบัติตามดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์การจะช่วยวางกฎเกณฑ์ให้สมาชิกคิดและท าอย่างมีระเบียบแบบแผนช่วยให้
หน่วยงานท างานไปได้อย่างมีระบบและราบรื่น 

3. ก าหนดนิยามความหมายให้กับพฤติกรรมต่างๆที่อยู่รอบตัวเมื่อบุคลากรในหน่วยงาน
เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมองค์การของตนเองแล้ววัฒนธรรมองค์การจะช่วยให้สมาชิกของหน่วยงาน
เข้าใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเป็นไปต่างๆในหน่วยงานของตนเอง 

4. ลดความจ าเป็นที่ต้องตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่เสมอดังที่ทราบมาแล้วว่า
วัฒนธรรมองค์การเป็นค่านิยมความเชื่อและแนวปฏิบัติที่ สมาชิกขององค์กรท าอยู่เป็นปกติวิสัยจน
เคยชินกลายเป็นนิสัยดังนั้นสมาชิกขององค์กรสามารถท ากิจกรรมเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ 

5. แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการพื้นฐานขององค์กร วัฒนธรรมองค์การ    
มีหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือช่วยแก้ไขปัญหาพื้นฐานขององค์กรเพื่อให้องค์กรอยู่รอด ซึ่ง ทุก
หน่วยงานมีปัญหาพื้นฐานที ่จะต้องแก้ไข  2 ประการคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ภายนอก (Externa adaptation) และการบูรณาการส่วนต่างๆภายในองค์กร (Internal adaptation) 
ให้ท างานประสานสอดคล้องกัน 
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6. ช่วยชี้แนวทางในการท างานและการประพฤติปฏิบัติตัวเมื่อวัฒนธรรมองค์การได้ผ่าน
กาลเวลาแห่งการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกองค์กรส่วนนี้แล้วว่าสามารถช่วยแก้ปัญหา
พ้ืนฐานต่างๆขององค์กรได้สิ่งเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดให้สมาชิกรุ่นใหม่รับรู้ว่าเป็ นวิธีคิดวิธีท างานที่
ถูกต้องเหมาะสมที่จะใช้ภายในหน่วยงาน 
 7. สร้างเอกลักษณ์ร่วมกันในหมู่สมาชิก วัฒนธรรมองค์การช่วยให้สมาชิกของหน่วยงาน
ตระหนักว่าแต่ละคนเป็นพวกเดียวกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะมีค่านิยมความเชื่อ และการ
ประพฤติปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน การตีความหรือแสดงพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องเป็น
เอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันจากวิถีทางของกลุ่มอ่ืนในสังคม60 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์การ 

 วัฒนธรรมองค์การอยู่ร่วมกันระบบย่อยต่าง ๆ ในองค์กรมากมายทั้งระบบการให้รางวัล
ตอบแทนระบบโครงสร้างองค์กรระบบการติดต่อสื่อสารในองค์กรฯลฯระบบต่างๆเหล่านี้จะส่งผล
กระทบถึงกันตลอดเวลาระบบวัฒนธรรมองค์การก็เช่นเดี่ยวกันคือจะได้รับผลกระทบจากด้านอ่ืน ๆ 
ขององค์กรซึ่งมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์การหลายประการด้วยกันกอร์ดอนและคณะ 
(Gordon and Others ) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์การไว้ดังนี้61 

1. กลุ่ม (Work Group) เป็นปัจจัยที่กระทบต่อลักษณะของวัฒนธรรมองค์การโดยตรง 
กลุ่มจะท าหน้าที่ในการกล่อมสมาชิกในกลุ่มและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกการที่กลุ่ม 
สามารถสร้างบรรทัดฐานของกลุ่มและดูแลควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกได้ก็จะส่งผลต่อวัฒนธรรม
ขององค์กรได้เช่นกันปัจจัยในกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์การได้แก่ความผูกพันของสมาชิกกลุ่ม
และความผูกพันกับภาระหน้าที่ของกลุ่มสมาชิก (Commitment) ขวัญและก าลังใจในกลุ่ม (Morale) 
มิตรภาพภายในกลุ่ม (Friendliness) 

2. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (Manager/Supervisor Leadership Style) ได้แก่ภาวะผู้น า
ของผู้บังคับบัญชาระดับต้นซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานเนื่องจากผู้บริหารจะเป็นตัวอย่างของ
พฤติกรรมของพนักงานและเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรตลอดจนให้รางวัลแก่
พฤติกรรมของสมาชิกที่เป็นที่พึงปรารถนาขององค์กรภาวะผู้น าของผู้บริหารจึงมีผลต่อพฤติกรรมของ
พนักงานและวัฒนธรรมองค์การปัจจัยด้านภความาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม

                                                           
60 ศิริพงษ์ เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ บุค

พอยท์, 2548), 73. 
61 J.R. Gordon, and others Management and Organizational Behavior 

(Needham Height, Massachusetts: Allyn and Bacon, 1990), 621.  
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องค์การก็เช่นความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
จะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรและความทุ่มเทของพนักงานในการปฏิบัติงาน 

3. ลักษณะขององค์กร (Organizational Characteristics) เป็นการพิจารณาลักษณะ
ขององค์กรเนื่องจากองค์กรแต่ละองค์กรจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองในด้านต่างๆทั้งด้านขนาดของ
องค์กรโครงสร้างองค์กรความสลับซับซ้อนการรวมอ านาจความเป็นทางการฯลฯลักษณะเหล่านี้แต่ละ
องค์กรจะมีความแตกต่างกันอย่างมากสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงวัฒนธรรมองค์การด้วยองค์กรจะใช้
รูปแบบต่างๆเหล่านี้ก าหนดความประพฤติของพนักงานในองค์กรเช่นการที่องค์กรที่มีขนาดใหญ่มักจะ
เน้นที่ความช านาญเฉพาะด้านและการติดต่อสื่อสารมักจะมีความเป็นทางการไม่เป็นส่วนตัว
(impersonal) องค์กรใหญ่จะเกิดสหภาพง่ายกว่าองค์กรขนาดเล็กเพราะองค์กรขนาดเล็กมีระบบ
สัมพันธ์ภายในองค์กรที่ไม่เป็นทางการระหว่างพนักงานและผู้บริหารเป็นต้นลักษณะต่างๆขององค์กร
จึงกระทบต่อบุคลิกหรือวัฒนธรรมขององค์กร 
 4. กระบวนการในการบริหาร (Administrative Processes) เป็นระบบการท างานใน
องค์กรเช่นกระบวนการในการติดต่อสื่อสารในองค์กรวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรขั้นตอนการท างาน
ในเรื่องต่างๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์การเช่นองค์กรที่มีระบบการสื่อสารแบบเปิดทุกคน
สามารถติดต่อถึงกันได้จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรและช่วยสร้างบรรยากาศการมี
ส่วนร่วมในองค์กรซึ่งจะมีผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งหมดและล้วนแต่ส่งผลถึงวัฒนธรรม
องค์การทั้งสิ้น 
 

ความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียน 

 โรงเรียนเป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความซับซ้อนมีมิติในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย     
ท าให้โรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องมีการบริหารจัดการตามบริบทที่แตกต่างกันออกไป ในการศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนนั้นมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งต่างมีวัฒนธรรมของ
ตนเองที่แตกต่างกัน แต่โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จนั้นจะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งวัฒนธรรมโรงเรียนจะท าหน้าที่เป็นเข็มทิศ
ในการก าหนดทิศทางให้โรงเรียนสามารถด าเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้อง โดยก าหนดสิ่งที่
บุคลากรรวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานของโรงเรียน
ผ่านชุดของบรรทัดฐานต่าง ๆ ที่มีความหมายต่อท้ังครู นักเรียน ผู้บริหาร รวมไปถึงสังคมแวดล้อมของ
โรงเรียน อีกทั้งวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและโดดเด่นนี้จะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดความสามัคคีภายใน
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โรงเรียนและส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรภายในโรงเรียนอีกด้วย62 ซึ่ง
ความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียนได้มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
 แพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และ พาร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) กล่าวว่า  
วัฒนธรรมโรงเรียนหมายถึงกลุ่มของแนวความเชื่อร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งแสดงออกทาง
พฤติกรรมในการท างานของบุคลากร63 
 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้เสนอกรอบแนวคิดของวัฒนธรรมโรงเรียน ว่าเป็น
แบบแผนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติให้บุคลากรยึดถือเป็น
บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม การได้รับการยอมรับ และ
ตอบสนองต่อความคาดหวังต่อทั้งบุคลากรและองค์กร โดยเกิดจากค่านิยมและความเชื่อของบุคลากร
ในองค์กรนั้น ๆ และแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์  พฤติกรรม พิธีการ หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน64 
 สโตลล์ (Stoll) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง แนวคิดและความเชื่อร่วมกัน
ของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งบุคลากรจะปฏิบัติตามแนวคิดและความเชื่อนั้นโดยไม่รู้สึกตัว และเป็นสิ่ง
ที่มีความซับซ้อนและท าการเปลี่ยนแปลงได้ยาก65 
 ปีเตอร์สัน (Peterson) กล่าวว่า วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึงกลุ่มของบรรทัดฐาน 
ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม สัญลักษณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่สร้างบุคลิกของโรงเรียนโดยผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน เช่น ผู้บริหาร ครู หรือผู้ปกครองของนักเรียน ร่วมกันสร้างขึ้นใน
ช่วงเวลาหนึ่งผ่านการท างาน การแก้ไขปัญหา การเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความท้าทาย หรือรับมือ
กับความล้มเหลวในการด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดความคาดหวังที่ไม่เป็นทางการและ
รูปแบบของคุณค่าที่สะท้อนจากความคิด ความรู้สึก การแสดงออกต่อโรงเรียน และยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน ผ่านพิธีกรรม การเฉลิมฉลอง หรือประเพณี

                                                           
62 Thomas J. Sergiovanni, The Principalship: A Reflective Practice 

Perspective, ed. 3rd (Boston: Allyn and Bacon, 1995), 95. 
63 Jerry L. Patterson, Purkey Stewart C. and Parker Jackson V. Productive 

School Systems for a Nonrational World (Virginia: Association for Supervision and 
Curriculum Development, 1986), 49. 

64 Sergiovanni, The Principalship: A Reflective Practice Perspective, 216 - 
17. 

65 Louise Stoll, "School Culture," set: Research information for teacher, 3, 
2002 อ้างอิงจาก School Improvement Network’s Bulletin, No.9, (Autumn 1998). 
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ต่าง ๆ ที่ทั้งโรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดขึ้น วัฒนธรรมโรงเรียนยังรวมไปถึงสัญลักษณ์และเรื่องราวที่
สะท้อนถึงคุณค่าหลัก การเสริมสร้างค่านิยมและความมุ่งมั่นในการบรรลุพันธกิจของโรงเรียน ซึ่ง
วัฒนธรรมโรงเรียนในเชิงบวกจะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างการเรียนรู้ ความมุ่งมั่น และแรงจูงใจของทั้ง
บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน66 
 สตอรี่ (Story) ได้ให้สรุปความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียนว่า หมายถึง ภาพรวมของ
บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในโรงเรียน โดย
เป็นการใช้แนวคิด ค่านิยม สมมติฐาน และความเชื่อร่วมกันของบุคลากรภายในโรงเรียนซึ่งก่อให้เกิด
เป็นอัตลักษณ์และลักษณะมาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับ67 
 โดยสรุปแล้ว วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึงกลุ่มของบรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ 

ประเพณี หรือแนวทางปฏิบัติของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยเกิดจากความคาดหวัง ความเชื่อมั่น 

และแรงจูงใจต่าง ๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และภารกิจหลักของโรงเรียน 

  

องค์ประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียน 

 แพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ได้กล่าวถึง

วัฒนธรรมสถานศึกษาว่ามีองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่  

1. เป้าหมายของสถานศึกษา (purpose) หมายถึง โรงเรียนมีเป้าหมายกับแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในระยะยาวที่สอดคล้องกัน สามารถสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับภารกิจและเป้าหมายของโรงเรียน และให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนใน
ฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเป้าหมายของโรงเรียน 

2. การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) หมายถึง โรงเรียนให้ความส าคัญกับ
การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงข้อมูล การสนับสนุน และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติเกี่ยวกับศักยภาพของ
บุคลากรในฐานะเป็นก าลังหลักส าคัญท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ขององค์กร 

                                                           
66 Kent D. Peterson, "Enhancing School Culture: Reculturing Schools," Journal 

of Staff Development Vol.23, no. No.3 (Summer 2002): 10. 
67 Linda C. Story, "A Study of the Perceived Effects of School Culture on 

Student Behaviors" (Ph.D. dissertation, Faculty of the Department of Educational 
Leadership and Policy Analysis, East Tennessee State University, 2010), 16. 



 48 
 

3. กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making) หมายถึง โรงเรียนมีการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ให้กับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุด  มี
การให้โอกาสแก่บุคลากรในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการของ
โรงเรียน และมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่
ได้รับผลโดยตรงจากการด าเนินการตามภารกิจของโรงเรียน 

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Belonging) หมายถึง โรงเรียนจูงใจให้
บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีการให้ความส าคัญแก่บุคลากรในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์กร และเอ้ือให้บุคลากรมีการสร้างค่านิยมร่วมกันและท าให้บุคลากรมีความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของโรงเรียน 

5. ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น (Trust and confidence) หมายถึง โรงเรียนมี
ความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติงานโดยเอาใจใส่นักเรียนและโรงเรียนอย่างดีที่สุด อีก
ทั้งมีความมั่นใจในตัวบุคลากรว่ามีความช านาญในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีความ
เหมาะสม และ ให้การยอมรับในความสามารถของบุคลากรทุกคน ท าให้บุคลากรเกิดความพยายามที่
จะใช้ความสามารถเหล่านั้นในการปฏิบัติงานอย่างดีท่ีสุด 

6. ความเป็นเลิศ (Excellent) หมายถึง โรงเรียนมีมาตรฐานและความมุ่งหวังในระดับสูง 
อีกทั้งยังมีบรรยากาศในการท างานที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และ เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

7. การยอมรับและให้รางวัล (Recognition and reward) หมายถึง โรงเรียนมีการ
สร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มี
การให้การยอมรับในตัวบุคลากรและนักเรียนที่ประสบความส าเร็จ และให้การยอมรับศักยภาพของ
บุคลากรและพยายามให้บุคลากรน าศักยภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 

8. ความเอ้ืออาทร (Caring) หมายถึง โรงเรียนให้ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่และ
ภาระส่วนตัวของบุคลากร อีกท้ังยังมีความเชื่อว่าบุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคี เชื่อมั่นซึ่งกันและ
กัน และให้ความส าคัญกับความสนใจในการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 

9. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) หมายถึง โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาและความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ และสนับสนุนบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
บรรลุผลสูงสุดและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจริยธรรมขั้นสูง   

10. ความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง โรงเรียนยอมรับความแตกต่างในด้าน
บุคลิกภาพและแนวคิดในการด าเนินชีวิตของบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่
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มีรูปแบบและแนวคิดที่แตกต่างกัน และมีความเชื่อว่าโรงเรียนและผู้เรียนมีความคิดที่แตกต่างกันใน
ด้านกระบวนการและความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้68 
 มาสโลว์สกี (Maslowski) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลการ

ด าเนินงานของโรงเรียน และได้สรุปแนวคิดของวัฒนธรรมโรงเรียนว่าประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 

1. ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของบุคลากร (Professionalization orientation) 

หมายถึง คุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งอาจเกิดจากความ

มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรม และได้รับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียนคนอ่ืน ๆ 

2. การมีส่วนร่วม (Participation orientation) หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในโรงเรียนในกระบวนการตัดสินใจของโรงเรียน รวมไปถึงการรับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินการของ

โรงเรียน  

3. การปรับตัวและนวัตกรรม (Adaptation and innovation orientation) หมายถึง 

บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อนวัตกรรม

ทางการศึกษาต่าง ๆ  

4. การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกจากภายนอก  (External support and 

facilities orientation) หมายถึงบุคลากรภายในโรงเรียนมีความพยายามที่จะปฏิบัติงานโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนหรือการอ านวยความสะดวกของบุคลากรหรือ

หน่วยงานภายนอก 

5. ผลิตภาพและความส าเร็จ (Productivity and accomplishment orientation) 

หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของ

โรงเรียนที่ได้ตั้งไว้  

6. การให้ความส าคัญกับเป้าหมายของโรงเรียน (Ends-means orientation) หมายถึง 

การที่บุคลากรในโรงเรียนให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมุ่งประโยชน์ที่โรงเรียนประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

                                                           
68 Jerry L. Patterson, Purkey Stewart C. and Parker Jackson V. Productive 

School  Systems for a Nonrational World (Virginia: Association for supervision and 
curriculum development, 1986), 49. 
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7. เสถียรภาพและการควบคุม (Stability and control orientation) หมายถึง 

โรงเรียนมีการก าหนดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือหน้าที่การท างานแก่บุคลากรในโรงเรียนทุกคน

อย่างยุติธรรม ส่งเสริมเสถียรภาพในการท างานแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  

8. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency orientation) หมายถึง บุคลากรในโรงเรียนให้

ความส าคัญกับการปฏิบัติ งานของตนเองและการด าเนินการในภาพรวมของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ69 

กรูเนิร์ท และวาเลนไทน์ (Gruenert and Valentine) ได้อธิบายองค์ประกอบของ

วัฒนธรรมโรงเรียนว่าประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Leadership) หมายถึง ภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารโรงเรียนในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ยอมรับหรือรับฟังแนวคิด 

ข้อเสนอแนะจากบุคลากร เสาะแสวงหาทรัพยากรในการด าเนินการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

เชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในการตัดสินใจหรืการด าเนินการที่เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ ของบุคลากรที่ช่วยในการพัฒนาการจัด

การศึกษาหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานของของบุคลากร

ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. ความสอดคล้องกันในการปฏิบัติงานของบุคลากร  (Teacher Collaboration) 

หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์และกระบวนการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน มีการบูรณาการการเรียนการสอน เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล

การเรียนรู้ และความตระหนักในกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรี ยนร่วมกันอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ  

3. การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development) หมายถึง โรงเรียนให้

ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง รวม

ไปถึงบุคลากรในโรงเรียนเองก็มีการเสาะแสวงหาแนวคิดหรือแหล่งข้อมูลในการพัฒนาตนเองเพ่ือ

น ามาพัฒนาองค์ความรู้ของตนหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

4. ความสามัคคีกันของบุคลากร (Collegial Support) หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงาน

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงเรียน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้ความส าคัญกับ

                                                           
69 Ralf Maslowski, "School Culture and School Performance" (Ph.D. 

dissertation, Twente University, 2001), 53 - 55. 
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แนวคิดหรือข้อเสนอแนะของบุคลากรทุกคน อีกทั้งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ 

5. มีเป้าหมายในการด าเนินการที่ชัดเจน (Unity of Purpose) หมายถึง โรงเรียนมี

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างานที่แน่ชัด ท าให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจ สนับสนุน 

และปฏิบัติงานของตนเพ่ือให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ไปในทิศทางเดียวกัน 

6. ความร่วมมือกันทางการเรียนรู้ (Learning partnership) หมายถึง การมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวนักเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนกับ

ผู้ปกครองมีการก าหนดความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการติดต่อประสานงานกันในเรื่อง

ของผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในตัวผู้เรียนและบุคลากร

ในโรงเรียนในการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน70 

 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 

ความหมายและความส าคัญของวิชาชีพครู 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ ครู ว่า มาจากราก
ศัพท์ในภาษาบาลี ว่า “คุรุ – ครุ” หรือจากภาษาสันสฤตว่า “คุรุ” แปลว่า ผู้สั่งสอนถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ศิษย์71 

ครู คือ ปูชนียบุคคล ครูผู้ได้สั่งสมบารมีและคุณงามความดีมาเป็นเวลานานได้ถ่ายทอด

วิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์หลายรุ่นจนกระทั่งได้รับความเคารพเชื่อถือศรัทธาจากศิษย์และเป็นผู้ท า

คุณประโยชน์ในการชี้น าความเจริญมาสู่สังคมจะได้รับความเคารพยกย่องสรรเสริญและขนานนามว่า

                                                           
70 Gruenert Steve and Valentine Jerry, "School Culture Survey with Factor 

Descriptions and Item Examples," เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://mllc.missouri.edu/3E_ast_school%20culture.php. 

71 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: อักษร
เจริญทัศน์, 2546), 766. 
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เป็น “ปูชนียบุคคล” สังคมจะระลึกถึงคุณงามความดีของครูผู้นั้นอย่างไม่เสื่อมคลายแม้สิ้นชีพไปนาน

เพียงใดก็ตาม72 

 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้ให้
ความหมายครูไว้ว่า ครู หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ า
กว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน73 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ มาตรฐาน หมายถึง 
สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป74 
 คุรุสภาได้ให้ความหมายของ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ และคุณภาพ ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้อง ประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความ
เชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพไดว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการที่ 
กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็น
วิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ  ต้องใช้ความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ75 

ฮอยลี (Hoyle) 76 กล่าวว่า การสอนเป็นวิชาชีพชั้นสูงเพราะการสอนจะต้องมีลักษณะ

ดังนี้ คือ  

1. เป็นการบริการที่ส าคัญแก่สังคม  

2. ใช้วิธีการแห่งปัญญาในการประกอบอาชีพ  

3. ต้องเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมอยู่เสมอ 

                                                           
72 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ราชบัณฑิตสถาน, ที่ระลึกงานวันครู พ.ศ. 

2548 ครั้งที่ 49 (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา), 2 - 5. 
73 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548, ราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 76 ง: 39. 
74 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: อักษร

เจริญทัศน์, 2546), 766. 
75 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา

, 2548), 4 - 5. 
76 Eric Hoyle, The  Role of Teacher (London: Routledge and Krgan Pual Ltd., 

1969), 95. 
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4. มีอิสระในการปกครองตนเอง 

5. มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

6. มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 ดังนั้น มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ทีใช้ในการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 
 

มาตรฐานวิชาชีพ 

ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 

ก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย         

1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะ เข้ามา

ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบ วิชาชีพ จึงจะ

สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็น บุคคลที่มีความรู  

ความสามารถ และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได   

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ให้

เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพ  ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตาม ระดับคุณภาพของ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่  ก าหนดว่ามีความรู  

ความสามารถ และความช านาญ  เพียงพอที่จะด ารงสถานภาพของการ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไป

ไดหรือไมนั่นก็คือการก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อ ใบอนุญาตทุก ๆ 5 ป  

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของ ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือด ารงไวซึ่งชื่อเสียง 
ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา
จะก าหนดเป็นข้อบังคับต่อไป หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพท าให้
เกิดความเสียหายแกบุคคล อ่ืนจนไดรับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแลว ผู้นั้นอาจถูกคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหา 2)  ตักเตือน  3) ภาคทัณฑ์ 
4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไมเกิน 5 ป 5) เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ (มาตรา 54)77 
 
                                                           

77 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา, 4 - 5. 
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มาตรฐานวิชาชีพครู 

คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.

2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.254878 ก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ 

ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมี

เพียงพอ ที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได ้

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม 

เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มี

ทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบ

แผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริม

เกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ

และสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู   

มาตรฐานความรู้ 

มีคุณวุฒิไมต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิ อ่ืนที่คุรุสภา 

รับรอง โดยมีความรู ดังต่อไปนี้ 1) ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู  2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การ

จัดการเรียนรู 4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การบริหารจัดการใน

ห้องเรียน 7) การวิจัยทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) ความ

เป็นครู  

สาระความรู และสมรรถนะของครู  

1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู      

สาระความรู 1) ภาษาไทยส าหรับครู 2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 

ส าหรับครู 3) เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

                                                           
78 เรื่องเดียวกัน, 19 – 20  
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สมรรถนะ 1) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการ

สื่อความหมายไดอย่างถูกต้อง 2) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อความหมายไดอย่างถูกต้อง 3)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้น

พ้ืนฐาน 

2. การพัฒนาหลักสูตร   

สาระความรู 1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 2) ประวัติความเป็นมาและระบบการ

จัดการศึกษาไทย 3) วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 4) ทฤษฎีหลักสูตร 5) การพัฒนา

หลักสูตร 6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร 7) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8) ปัญหา

และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

สมรรถนะ 1)  สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไ ด้

อย่างหลากหลาย 3) สามารถประเมินหลักสูตรได ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 4) สามารถจัดท า

หลักสูตร  

3. การจัดการเรียนรู   

สาระความรู 1) ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน 2) รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน 3) การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู 4) การบูรณาการ

เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู 5) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 6) เทคนิค และวิทยาการ

จัดการเรียนรู 7) การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู 8)  การจัดการเรียนรู

แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 9)  การประเมินผลการเรียนรู   

สมรรถนะ 1)  สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค   

2)  สามารถออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 3) สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่อ

อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรูของผู้เรียน 4) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรูของผู้เรียนและ

จ าแนกระดับการเรียนรูของผู้เรียนจากการประเมินผล  

4.  จิตวิทยาส าหรับครู   

สาระความรู 1) จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ 2)  จิตวิทยาการศึกษา 

3) จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา   

สมรรถนะ 1)  เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 2) สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เ รียนรูและ

พัฒนาไดตามศักยภาพของตน 3) สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4) 

สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
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5. การวัดและประเมินผลการศึกษา   

สาระความรู 1) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 2) การสร้าง

และการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 3) การประเมินตามสภาพจริง 4) การประเมิน

จากแฟ้มสะสมงาน 5) การประเมินภาคปฏิบัติ 6) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  

สมรรถนะ 1) สามารถวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเป็นจริง 2) สามารถน าผล

การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร 

6. การบริหารจัดการในห้องเรียน   

สาระความรู 1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 2) ภาวะผู้น าทางการศึกษา 3) การ

คิดอย่างเป็นระบบ 4) การเรียนรูวัฒนธรรมองค์กร 5) มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 6) การติดต่อสื่อสารใน

องค์กร 7) การบริหารจัดการชั้นเรียน 8) การประกันคุณภาพการศึกษา 9) การท างานเป็นทีม 10)  

การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 11) การจัดโครงการฝึกอาชีพ 12) การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนา 13) การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 14) การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน   

สมรรถนะ 1) มีภาวะผู้น า 2) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน 3) สามารถสื่อสารได

อย่างมีคุณภาพ 4) สามารถในการประสานประโยชน 5) สามารถน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการ

บริหารจัดการ 

7. การวิจัยทางการศึกษา   

สาระความรู 1) ทฤษฎีการวิจัย 2) รูปแบบการวิจัย 3) การออกแบบการวิจัย 4)

กระบวนการวิจัย 5) สถิติเพ่ือการวิจัย 6) การวิจัยในชั้นเรียน 7) การฝึกปฏิบัติการวิจัย 8) การ

น าเสนอผลงานวิจัย 9) การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 10) การใช้

กระบวนการวิจัยในการแกปัญหา 11) การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัย  

สมรรถนะ 1) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) สามารถท าวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   

สาระความรู 1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู 2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 4) แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู  5) การออกแบบ การสร้าง 

การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม   
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สมรรถนะ 1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรูที่ดี 2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 3) สามารถ

แสวงหาแหล่งเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรูของผู้เรียน  

9.  ความเป็นครู  

สาระความรู 1) ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่  ภาระงานของครู 2) 

พัฒนาการของวิชาชีพครู 3) คุณลักษณะของครูที่ดี 4) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 5) การ

เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 6) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูและการเป็นผู้น า

ทางวิชาการ 7) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา   

สมรรถนะ 1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน 2) อดทนและรับผิดชอบ 3) เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรูและเป็นผู้น าทางวิชาการ 4) มีวิสัยทัศน์ 5)  ศรัทธาในวิชาชีพครู 6) ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 

มาตรฐานประสบการณของครู   

ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา ไม

น้อยกว่า 1 ป และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่ 

คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังนี้  1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2) การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  

สาระการฝึกทักษะ และ สมรรถนะของครู 

1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน   

สาระการฝึกทักษะ 1) การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณวิชาชีพ

ในสถานศึกษา 2) ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและ  

น าเสนอผลการศึกษา 3) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการน า

หลักสูตไปใช้ 4) ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรูร่วมกับสถานศึกษา 5) ฝึกปฏิบัติการด าเนินการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 6) การจัดท าโครงงานทาง

วิชาการ  
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สมรรถนะ 1) สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนไดตามความแตกต่างของผู้เรียน 2)  

สามารถจัดท าแผนการเรียนรู 3) สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดท าแผนการสอน ปฏิบัติการ

สอน ประเมินผลและปรับปรุง 4) สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ  

2.  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ   

สาระการฝึกทักษะ 1) การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) การจัดกระบวนการเรียนรู   

4) การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู 5) การใช้เทคนิคและ

ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 7) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน 8) การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9) การบันทึก

และรายงานผลการจัดการเรียนรู 10) การสัมมนาทางการศึกษา 

 สมรรถนะ 1)  สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ 2) สามารถประเมิน ปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรูให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 3) สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 4) สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผู้เรียน79 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน   

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ   

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา 

ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง วิชาการที่

องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม

ปฏิบัติการ  เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน   

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน   

การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือก

อย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผู้เรียนเป็นหลัก 

 

   

                                                           
79 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์   

คุรุสภา, 2549), 20 - 25. 
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มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ   

การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของ ครูที่

จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัย

ปัญหา  ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะ ให้ไดผลดีกว่าเดิมรวมทั้งการ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ  

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง   

การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง

หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่ สามารถน าไปใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู   

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ   

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น  

ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ

จุดประสงค์ของการเรียนรู   

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน   

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการ

สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วย

การปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็น

บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอย่างมีระบบ   

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผล

การพัฒนาผู้ เรียนที่ เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี้   

1)  ปัญหาความต้องการของผูเรียนที่ต้องไดรับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนา

ผู้เรียน 

2)  เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน และข้ันตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ   

3)   ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน   

4)   ขอเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ไดผลดียิ่งขึ้น  
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มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแกผู้เรียน   

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และ

ปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครู

อย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง  

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์   

การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ    

รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของ

เพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ สถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจาก

การกระท านั้น   

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์   

การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ รับ

ฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือ

พัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงาน

ร่วมกันด้วยความเต็มใจ   

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา   

การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และ

รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  และใช้ข้อมูลประกอบการแกปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน  

และพัฒนาสังคมไดอย่างเหมาะสม   

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ   

การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรูโดยการ
น าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือน าไปสูการพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางใน
การแกปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ  มาเป็นโอกาสในการพัฒนา  ครูจ าเป็นต้อง
มองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนา
ของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณต่าง ๆ ได กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการ
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แกปัญหา  มิไดตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมใน
ทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสูผลก้าวหนาของผู้เรียน80 
 

มาตรฐานการปฏิบัติตน  

จรรยาบรรณต่อตนเอง   

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   

2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อ

วิชาชีพ เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ  

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   

3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้

ก าลังใจแกศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหนา     

4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่

ถูกต้องดีงามแกศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ   

5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย 

วาจา และจิตใจ   

6.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ ทาง

กายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ    

7.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม 

เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ  

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ   

8.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมูคณะ   

 

 

                                                           
80 ส านักงานเลขาธิการคุรุสส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2549), 37 - 38. 
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จรรยาบรรณต่อสังคม   

9.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และ 

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน ของส่วน

ร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข81 

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

ประวัติความเป็นมาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จักตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมสภา
การศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบหลักการให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา
(มัธยมศึกษา) โดยให้ด าเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (มัธยมศึกษา) ส าหรับจ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ควรสอดคล้องกับ
พระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  แบบกลุ่มจั งหวัด จ านวน 18 กลุ่ ม  และ 
กรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปด าเนินการ รวมทั้ง
มาตรการระยะสั้นก็ให้ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่มี่ไม่ขัดกับกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการ
มัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม มติของสภาการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดมาตรการระยะสั้นในการด าเนินงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการมัธยมศึกษาและ การบริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะสั้นดังกล่าวก าหนดให้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยม ศึกษา ให้มีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา และก าหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพความส าเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและ
ได้ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2552 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา82  
 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยให้
ความหมาย “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

                                                           
81 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 44. 
82 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9, "ความเป็นมา " เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 

2560, เข้าถึงได้จากhttp://www.mathayom9.go.th/webspm9/spm9_detail. php?id=1. 
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ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครอง83 
 

                                                           
83 ราชกิจจานุเบกษา, "การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา," เข้าถึง

เมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/295/13.PDF  
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สภาพการจัดการศึกษา 

 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มี 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ มาตรา 8 และมาตรา 33 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้ง ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 42 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
จัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ในเขต
พ้ืนที่ ความรับผิดชอบ จ านวน 61 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 
โรงเรียน มีนักเรียน จ านวน 76,663 คน มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 ,663 คน 
และบุคลากรส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 4 คน84 
 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีดังนี้ 
 

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด 

1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
2 โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 

4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี 
5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี 

6 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สุพรรณบุรี 
7 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สุพรรณบุรี 

                                                           
84 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9, "สภาพการจัดการศึกษา," เข้าถึงเมื่อ          

17 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จากhttp://www.mathayom9.go.th/webspm9/spm9_detail. 
php?id=3. 
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด 

8 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี 
9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี 

10 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี 

11 โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี 
12 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

13 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี 

14 โรงเรียนดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี 
15 โรงเรียนบางลี่วิทยา สุพรรณบุรี 

16 โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา สุพรรณบุรี 
17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี 

18 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี 

19 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี 
20 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 

21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

22 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี 
23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สุพรรณบุรี 

24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี 

25 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี 
26 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี 

27 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สุพรรณบุรี 
28 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สุพรรณบุรี 

29 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี 

30 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สุพรรณบุรี 
31 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สุพรรณบุรี 

32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สุพรรณบุรี 

33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
34 โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม 

35 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม 

36 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด 

37 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) นครปฐม 
38 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 

39 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยา นครปฐม 

40 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 
41 โรงเรียนมัฐยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 

42 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นครปฐม 

43 โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม 

44 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา นครปฐม 

45 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 

46 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครปฐม 

47 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครปฐม 

48 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา นครปฐม 
49 โรงเรียนบางเลนวิทยา นครปฐม 

50 โรงเรียนบางหลวงวิทยา นครปฐม 

51 โรงเรียนสถาพรวิทยา นครปฐม 
52 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นครปฐม 

53 โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม 

54 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 
55 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 

56 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม 
57 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

58 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครปฐม 

59 โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย นครปฐม 
60 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครปฐม 

61 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น าการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ  

2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และ

ค่านิยมอันพึงประสงค์  

3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ

และเสมอภาค  

2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์            

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการท างานที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      

 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
 



 68 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 นุชา  สระสม วิจัยเรื่อง  “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์การ
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์และอยู่ในระดับ
มาก85 
 เสวียน  เสนงาม ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผล
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจาก
บุคลากรของโรงเรียนมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีแนวคิดและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกัน และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลากรได้เข้าใจ เห็นความส าคัญของคงาม
มุ่งประสงค์ของโรงเรียนและการอยู่ร่วมกันของบุคคลากรในโรงเรียนต้องมีกฎระเบียบ กติกาการอยู่
ร่วมกัน86 
 สุภาวดี ล าเจียกมงคล ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหาร
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยขอบเขตในการวิจัยนั้นประกอบด้วย ตัวแปร
ด้านวัฒนธรรมโรงเรียน ได้แก่ (1) หลักเป้าหมายของโรงเรียน (2) หลักการมอบอ านาจ (3) หลักการ
ตัดสินใจ (4) หลักการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (5) หลักความไว้วางใจ (6) หลักความเป็นเลิศ (7) 
หลักการยอมรับและการให้ผลตอบแทน (8) หลักความเอ้ืออาทร (9) หลักความซื่อสัตย์ และ (10) 
ความหลากหลาย ส่วนตัวแปรด้านการบริหารโรงเรียนนั้น ประกอบด้วย (1) งานวิชาการ (2) งาน
กิจการนักเรียน (3) งานธุรการ การเงินและพัสดุ (4) งานบุคลากร (5) งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม และ (6) งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรม
โรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

                                                           
85 นุชา สระสม, "ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของ

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 97 - 98. 

86 เสวียน เสนงาม, "ความสัมพันธ์ระหว่างวันธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกาสกลนคร เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสกลนคร, 2552), 147. 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน โดยเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็นไปในเชิงบวกสูงทุกคู่กับการบริหารโรงเรียน87 
 ธนภรณ์ เข็มทอง ได้ศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยขอบเขตในการ
วิจัยประกอบด้วยตัวแปรด้านวัฒนธรรมโรงเรียน ได้แก่ (1) ประวัติสถานศึกษา (2) ความเชื่อ (3) 
ค่านิยม (4) ปทัสฐานและมาตรฐาน และ (5) รูปแบบพฤติกรรม ส่วนตัวแปรด้านองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนนั้น ประกอบด้วย (1) ระบบย่อยด้านการเรียนรู้ (2) ระบบย่อยด้านองค์กร (3) 
ระบบย่อยด้านบุคลากรขององค์กร (4) ระบบย่อยด้านความรู้ และ (5) ระบบย่อยด้านการใช้
เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนยังส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อีกด้วย88 
 พิชชาพร อุ่นศิริ ศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย 
โดยด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนมีมัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

                                                           
87 สุภาวดี ล าเจียกมงคล, "วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่นที่ 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 92 - 95. 

88 ธนภรณ์ เข็มทอง, "วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 101. 
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เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน และด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ตามล าดับ89 
 อ่ิมทิพย์  อนิศดา ศึกษาคุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า
คุณภาพชีวิตครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คุณภาพชีวิตครูโดยภาพรวมและคุณภาพ
ชีวิตด้านสังคมส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .0190 

ชาติชาย ศรีจันทร์ดี ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การ

ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ด้านคือ มาตรฐานการปฏิบัติ

ตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และอยู่ในระดับมากจ านวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และบทบาทขอผู้บริหาร

สถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 3  

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .0191 

จิระประภา อวิรุทธพาณิชย์ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง มาตรฐานค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เ รียนและ

                                                           
89 พิชชาพร อุ่นศิริ, "วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 111. 

90 อ่ิมทิพย์ อนิศดา, "คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), ง. 

91 ชาติชาย ศรีจันทร์ดี, "บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู พ.ศ.2556" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 
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มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง

เสมอ92 

พรรณิดา  นาคะผิว ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงาน

ตามมาตฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เข ต 1 

ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สพังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ด้านความร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์ ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ด้านสร้างโอกาสให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

อยู่เสมอ ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ และด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ93 

ธนภัทร วงค์อาษา ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูตามความ

คาดหวังของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนวัง

จันทร์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 1) จ าแนกตามประสบการณ์

ท างานของครู พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น มาตรฐานที่ 

12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 2) 

จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ยกเว้น มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และมาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 3) จ าแนก

ตามระดับที่ก าลังศึกษาของนักเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

                                                           
92 จิรประภา อวิรุทธพาณิชย์, "แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1" (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557), ง. 

93 พรรณิดา นาคะผิว, "ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 142 - 43. 
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สถิติ ยกเว้น มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.594 

เบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตใน

การท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และวัฒนธรรมองค์การของ

โรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันสูงในลักษณะคล้อยตามกัน95 

  

งานวิจัยต่างประเทศ 

มาไรส์ (Marais)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและการปฏิบัติในการ

ประเมินโครงการของหน่วยงานบริการบุคลากร 26 แห่ง ที่เมืองคาลามาซู มลรัฐ มิชิแกน พบว่าผล

จากการประเมินมีความสัมพันธ์สูงกับรูปแบบอย่างของวัฒนธรรมองค์การ เช่น ความพึงพอใจของ

ลูกค้า คุณภาพการให้บริการ ภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การวางแผน และก าหนด

วิสัยทัศน์ 96 

โอลิ เวียร์  (Olivier) ศึกษา ลักษณะของวัฒนธรรมของครูและของสถานศึกษา

ประถมศึกษาในสหรัฐฯ พบว่า วัฒนธรรมการเอาใจใส่ดูแลอย่างเห็นอกเห็นใจกันเป็นตัวแปรที่มี

อ านาจการท านายสูงสุดต่อความผูกพันที่ครูจะตั้งใจอยู่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อไป ความเชื่อใน

                                                           
94 ธนภัทร วงค์อาษา, "การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูตามความคาดหวังของ

ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2557), ง. 

95 เบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ, "วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง. 

96 Lorraine C. Marais, "The Relationship between Organizational Culture the 
Practice Program Evaluation in Human Service Organizational,"  (Online),Accessed 5 
January 2017. Available from http:wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/9840039, Abstract. 
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การมีประสิทธิภาพรวมกันของครูคือตัวแปรที่มีอ านาจสูงสุดของประสิทธิผลสถานศึกษาและ

ประสิทธิผลสถานศึกษาคือ ตัวแปรที่มีอ านาจท านายสูงสุดในผลลัพธ์ของนักเรียน ซึ่งเป็นคุณภาพของ

ผู้จบการศึกษาในระยะยาว  ที่นอกเหนือจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic 

status) ของผู้เรียน97 

วาเลนติน (Valentin) ศึกษาบรรยากาศการท างานและวัฒนธรรมองค์การของสถาบัน

และแผนกงาน : การแสวงหาแนวทางเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเปอร์โตริโก พบว่า ในส่วน

ของวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษานั้น มีวัฒนธรรมความร่วมมือในองค์การอยู่ 4 ประเภท คือ 1) 

คุณลักษณะเฉพาะโดยทั่ ว ไป  (General Characteristics) 2) ความเป็นหนึ่ งเดี ยวในองค์กร 

(Organizational Glue) 3) การเน้นกลยุทธ์ในการท างาน (Strategic Emphasis) และ 4) การ

ประเมินความส าเร็จ (Criteria to Measure Success)98 

เซลิสัน และ ช้อย (Seligson and Choi) ศึกษาองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมองค์การ

เชิงจริยธรรม ได้พบว่า องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรมที่ส าคัญประกอบด้วย การ

ก าหนดแบบอย่างที่ดี การรักษาค ามั่นและสร้างความมุ่งมั่น และการให้การสนับสนุนและการกระตุ้น

ส่งเสริมจากผู้บริหารองค์การ99 

อิสเมท และบาเซอร์  ( Ismat and Bashir) ศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรม : 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การท างานในองค์กรภาคธุรกิจในไฟซาลาบัด ปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า สิ่ง

ที่สามารถพยากรณ์องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง ได้แก่ ระดับความตรงไปตรงมา การ

                                                           
97 Dianne F. Olivier, "Teacher Personal and School Culture 

Characteristics in Effective School : Toward a Model of Professional Learning 
Communicaty. (Online),"  Accessed 5 January 2017. Available from http : www 
lib.umi.com/dissertations/fullcit/9516667, 263-A). 

98 Elena Batista Valentin, "Institutional, Departmental Work Climate and 
Organizational Culture : Diagnosing for Transformation University of Puertorico 
at Humacao2007,"  accessed November 17, 2017, available from 
http://advance.uprh.edu/resumen%20ejecutivo%20clima%20revisado.pdf. 

99 Amber Levanon Seligson and Laurie Choi, "Critical Elements of an 
Organizational Ethical Culture. Ethics Resource Center,"  accessd June 14, 2017, 
available from www.ethics.org. 
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ผัดวันประกันพรุ่ง โครงสร้างพ้ืนฐานในองค์กร ชั่วโมงการท างาน การมุ่งเน้นกลุ่มประสบการณ์ การ

ท างาน และกิจกรรมอ่ืนนอกจากการท างาน100 

 
สรุป 

 
 วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง พฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ 

ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติตน ที่มีการสืบทอดส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น จนกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อคน

ในองค์กรให้ยึดถือปฏิบัติตน และยึดเหนี่ยวคนในองค์กรให้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือให้ตรงกับ

เป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ วัฒนธรรมองค์การจะเป็นตัวช่วยให้บุคลากรได้ร่วมคิดพิจารณา

วิเคราะห์และแก้ปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องตามความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละโรงเรียน ที่ส าคัญ

คือมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู การวิจัยเรื่องวัฒนธรรม

องค์กรกับการปฏิบัติงานของครูตามาตรฐานวิชาชีพครู ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยใช้แนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน 

ของแพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ซึ่งประกอบด้วย

องค์ประกอบ 10 ประการ คือ 1) เป้าหมายของโรงเรียน (purpose) 2) การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

(Empowerment) 3) กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making) 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของโรงเรียน (Belonging) 5) ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น (Trust and confidence) 6) ความ

เป็นเลิศ (Excellent) 7) การยอมรับและให้รางวัล (Recognition and reward) 8) ความเอ้ืออาทร 

(Caring) 9) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 10) ความหลากหลาย (Diversity) ส าหรับมาตรฐาน

วิชาชีพครูผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 12  มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน  มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ  มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  มาตรฐานที่ 5 พัฒนา

สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้น

                                                           
100 Sunober Ismat and Iram Bashir, "Determinants of Culture : An Analytical 

Study of Business Organizations Working in Faisalabad, Pakistan," Journal of Asian 
Social Science 7  (6 June 2011): 25 - 28. 
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ผลถาวรที่เกิดแกผู้เรียน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอย่างมีระบบ  

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน  มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา

อย่างสร้างสรรค์  มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  มาตรฐานที่ 11 แสวงหา

และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ์
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

ประชากรเป็นโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จ านวน 61 โรง กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จ านวน 56 โรง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random Sampling) ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 

4 คน ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 

224 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การกับการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการ

ด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอน

การวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาข้อมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จาก

เอกสาร ต าราทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัยตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือ

ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้เพ่ือ

ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือและปรับปรุงข้อบกพร่องของเครื่องมือ น าเครื่องมือที่ปรับปรุง

แล้วไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่ก าหนดและน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปรผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัยเมื่อได้จัดท าร่างรายงานผลการวิจัยเสร็จเรียบร้อยน าเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้วจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยจึง

ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของกลุ่ มตัวอย่ างเดี ยว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-
experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง ได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
เมื่อ  R หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่ม 
  X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

O 

X R 
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ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 โรง จ าแนกโรงเรียนตามจังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี 32 โรง และ
จังหวัดนครปฐม 29 โรง 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

 

 ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่าง จากการเปิดตารางประมาณการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 101 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 56 โรง ด าเนินการสุ่มแบบ
แบ่งประเภท (Stratified random Sampling) จ าแนกตามจังหวัด 
 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

จ านวน 1 คน และครู จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1  จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ของของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ที ่ จังหวัด ประชากร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอน รวม 

1 สุพรรณบุรี 32 29 29 29 58 116 

2 นครปฐม 29 27 27 27 54 108 

รวม 61 56 56 56 112 224 
 

                                                           
101 Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ (กรุงเทพ: สุวีริยาสาส์น, 2553), 38 - 39. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  

ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การท างาน     

2. ตัวแปรต้น เป็น วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา (Xtot) ตามแนวคิดของ แพทเทอร์สัน, 

เพอร์กี้  และพาร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 

ประการ คือ 

   2.1 เป้าหมายของสถานศึกษา (purpose) (X1) หมายถึง โรงเรียนมีเป้าหมายกับ
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในระยะยาวที่สอดคล้องกัน สามารถสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจและเป้าหมายของโรงเรียน และให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเป้าหมายของโรงเรียน 
   2.2 การการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) (X2) หมายถึง โรงเรียนให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความ
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล การสนับสนุน และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติเกี่ยวกับ
ศักยภาพของบุคลากรในฐานะเป็นก าลังหลักส าคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์ขององค์กร  
   2.3 กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making) (X3) หมายถึง โรงเรียนมีการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ให้กับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาก
ที่สุด มีการให้โอกาสแก่บุคลากรในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
ด าเนินการของโรงเรียน และมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่ได้รับผลโดยตรงจากการด าเนินการตามภารกิจของโรงเรียน 
   2.4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Belonging) (X4) หมายถึง โรงเรียนจูง
ใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีการให้ความส าคัญแก่บุคลากรในฐานะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์กร และเอ้ือให้บุคลากรมีการสร้างค่านิยมร่วมกันและท าให้บุคลากรมีความรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของโรงเรียน  
   2.5 ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น (Trust and confidence) (X5) หมายถึง 
โรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติงานโดยเอาใจใส่นักเรียนและโรงเรียนอย่าง
ดีที่สุด อีกท้ังมีความม่ันใจในตัวบุคลากรว่ามีความช านาญในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมี
ความเหมาะสม และ ให้การยอมรับในความสามารถของบุคลากรทุกคน ท าให้บุคลากรเกิดความ
พยายามที่จะใช้ความสามารถเหล่านั้นในการปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด  
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   2.6 ความเป็นเลิศ (Excellent) (X6) หมายถึง โรงเรียนมีมาตรฐานและความมุ่งหวังใน
ระดับสูง อีกทั้งยังมีบรรยากาศในการท างานที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และ 
เสริมสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
   2.7 การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and reward) (X7) หมายถึง 
โรงเรียนมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น มีการให้การยอมรับในตัวบุคลากรและนักเรียนที่ประสบความส าเร็จ และให้การยอมรับ
ศักยภาพของบุคลากรและพยายามให้บุคลากรน าศักยภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 
   2.8 ความเอ้ืออาทร (Caring) (X8) หมายถึง โรงเรียนให้ความส าคัญกับชีวิตความ
เป็นอยู่และภาระส่วนตัวของบุคลากร อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าบุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคี 
เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน และให้ความส าคัญกับความสนใจในการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นมืออาชีพ
ของบุคลากร 
   2.9 ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) (X9) หมายถึง โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาและความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ และสนับสนุนบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ให้บรรลุผลสูงสุดและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจริยธรรมขั้นสูง 
   2.10 ความหลากหลาย (Diversity) (X10) หมายถึง โรงเรียนยอมรับความแตกต่าง
ในด้านบุคลิกภาพและแนวคิดในการด าเนินชีวิตของบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียน
การสอนที่มีรูปแบบและแนวคิดที่แตกต่างกัน และมีความเชื่อว่าโรงเรียนและผู้เรียนมีความคิดที่
แตกต่างกันในด้านกระบวนการและความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพครู ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาเก่ียวมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จ านวน 12 มาตรฐาน ได้แก่ 

 3.1 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

(Y1) หมายถึง การศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วม

กิจกรรมทาง วิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การ

สัมมนา และการประชุมปฏิบัติการเป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

 3.2 มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน 

(Y2) หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรม

การเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผู้เรียนเป็นหลัก 

 3.3 มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (Y3) หมายถึง การใช้

ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของ ครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูให้มากที่สุด ตามความถนัด 
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ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนปรับเปลี่ยน

วิธีการสอนที่จะ ให้ไดผลดีกว่าเดิมรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน

แต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

  3.4 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4) หมายถึง 

การเลือกใช้ ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่ 

สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู 

3.5 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) 

หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการ

ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

3.6 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผู้เรียน 

(Y6) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรูตาม

สภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดด้วยตนเอง ก่อให้เกิด

ค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

3.7 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอย่างมีระบบ (Y7) 

หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ 

ปัจจัย และการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 

3.8 มาตรฐานที่  8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้ เรียน (Y8) หมายถึง การ

แสดงออก การประพฤติ และปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่

เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

3.9 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) การตระหนัก

ถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ สถานศึกษา และร่วม

รับผลที่เกิดข้ึนจากการกระท านั้น 

3.10 มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) หมายถึง     

การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน 

และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและ

กัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
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3.11 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) หมายถึง 

การค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะ

สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการ      

แกปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอย่างเหมาะสม 

3.12 มาตรฐานที่  12 สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ์  (Y12) 

หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรูโดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือน าไปสู

การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแกปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ  

มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจ าเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการ

พัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณต่าง ๆ ได  

กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแกปัญหา มิได ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแงมุม

แบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสูผลก้าวหนาของผู้เรียน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้ให้ข้อมูลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เรื่อง เพศ อายุ  

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การท างาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่

ก าหนดค าตอบไว้ให้ (forced choice)   

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ แพทเทอร์สัน, 

เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) 

ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตาม

แนวคิดของคุรุสภา 

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5  

ระดับของลิเคิร์ธ (Likert’s rating scale) และมีน้ าหนักของคะแนนตามระดับของคุณลักษณะของ
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ผู้บริหารและวัฒนธรรมโรงเรียน โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ โดยมี

ความหมาย  ดังนี้ 

ระดับ  5  หมายถึง วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

   อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ  4  หมายถึง   วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ  3  หมายถึง วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ  2  หมายถึง วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

อยู่ในระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ  1  หมายถึง วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาวรรณกรรมและแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง น ามาปรับปรุงขึ้นใหม่และ

พัฒนาเป็นเครื่องมือในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม 

โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คนตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาที่ใช้
ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงาน โดยใช้ เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 
 ขั้นตอนที่  3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (try out)  โรงเรียนใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 8 โรง โรงเรียนละ 4 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 
32 ฉบับ 

ขั้นตอนที่  4 ค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน ตาม

วิธีการของครอนบาค (Cronbach) 102 
                                                           

102 Lee J. Cronbach, Essentials  of  Psychological  Testing, ed. 3rd (New 
York: Haer & Row Publishers, 1974), 161. 
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โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.901 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือให้การวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยไดรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี ้

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ไปยังผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ตัวแทนช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด 

เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัด

ระเบียบข้อมูลลงรหัส จากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่า    

ร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของโรงเรียน

ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
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(arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(arithmetic mean) ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 103 ดังนี้   

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50  ถึง   5.00 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากท่ีสุด    

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50  ถึง   4.49  หมายถึง วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50  ถึง  3.49  หมายถึง วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับปานกลาง  

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50 ถึง  2.49  หมายถึง วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับน้อย   

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.49  ถึง 1.00  หมายถึง วัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติตาม

งานมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใช้การ

วิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.70 – 1.00 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ

และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.30 – 0.69 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ

และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.00 – 0.29 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ

และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า104 

 

 

                                                           
103 John W. Best, Research in Education (New  Jersey: Prentice-Hall,Int., 

1978), 174. 
104 ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2537), 85 - 87. 
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สรุป. 

 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

สถานศึกษา ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) วัฒนธรรมองค์การกับ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหาร ครูผู้สอน 

และประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนละ 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู แล้วน าข้อมูลมา

วิเคราะห์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ (frequency : f)  ร้อยละ (percentage : %) 

มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) 

และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson ’s product moment correlation 

coefficient)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
สถานศึกษา ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) วัฒนธรรมองค์การกับ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 56 โรงเรียน โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาครบ คิดเป็น
ร้อยละ 100 แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 56 โรงเรียน โดยผู้ให้
ข้อมูล ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน และครูผู้สอน อีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี  2  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
76 
148 

 
33.93 
66.07 

รวม 224 100.00 

2. อายุ 
ต่ ากว่า 26 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 ปีขึ้นไป 

 
6 
73 
48 
97 

 
2.68 
32.59 
21.43 
43.30 

รวม 224 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
43 
174 
7 

 
19.20 
77.68 
3.12 

รวม 224 100.00 

4. ต าแหน่งหน้าที่ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
คร ู

 
56 
56 
 

112 

 
25.00 
25.00 

 
50.00 

รวม 224 100.00 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 
ต่ ากว่า 11 ปี 
11 – 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 ปีขึ้นไป   

 
72 
44 
38 
70 

 
32.14 
19.64 
16.97 
31.25 

รวม 224 100.00 
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน  148 คน คิดเป็น      

ร้อยละ 66.07 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 33.93 เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 46 ปี

ขึ้นไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ ระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 73 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.59 และน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 26 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.68 ใน

ด้านระดับการศึกษา พบว่า มีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 77.68

รองลงมาคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 และน้อยที่สุด คือ 

ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 มีต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และมีต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ

ต าแหน่งเป็นครู จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 คน ในด้านประสบการณ์ท างานพบว่ามี

ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 11 ปี มากท่ีสุด จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 รองลงมาคือ

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ในตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และ

น้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ในระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.97 

 

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 ในการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

จากผู้ให้ข้อมูล 56 โรงเรียน แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 

ปรากฏผลในตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 13 
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ตารางที่  3  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

(n = 56) 
ด้านที่ วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา (Xtot) (X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 เป้าหมายของสถานศึกษา (purpose) (X1) 4.55 0.39 มากที่สุด 
2 การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) (X2) 4.51 0.50 มากที่สุด 

3 กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making) (X3) 4.42 0.51 มาก 

4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Belonging) 
(X4) 

4.55 0.47 มากที่สุด 

5 ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น (Trust and confidence) 
(X5) 

4.52 0.43 มากที่สุด 

6 ความเป็นเลิศ (Excellent) (X6) 4.59 0.44 มากที่สุด 

7 การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and reward) 
(X7) 

4.64 0.45 มากที่สุด 

8 ความเอ้ืออาทร (Caring) (X8) 4.57 0.51 มากที่สุด 
9 ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) (X9) 4.66 0.44 มากที่สุด 

10 ความหลากหลาย (Diversity) (X10) 4.56 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.38 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.56, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.38) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 9 ด้าน โดย

เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) (X̅ = 4.66, S.D. = 

0.44) การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and reward) (X̅ = 4.64, S.D. = 0.45) ความเป็น

เลิศ (Excellent) (X̅ = 4.59, S.D. = 0.44) ความเอ้ืออาทร (Caring) (X̅ = 4.57, S.D. = 0.51) ความ

หลากหลาย (Diversity) (X̅ = 4.56, S.D. = 0.50) เป้าหมายของสถานศึกษา (purpose) (X̅ = 4.55, 

S.D. = 0.39) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Belonging) (X̅ = 4.55, S.D. = 0.47) ความ

ไว้วางใจและความเชื่อมั่น (Trust and confidence) (X̅ = 4.52, S.D. = 0.43) การเสริมสร้างพลัง
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อ านาจ (Empowerment) (X̅ = 4.51, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ กระบวนการ

ในการตัดสินใจ (Decision making) (X̅ = 4.42, S.D. = 0.51) 

ตารางที่  4  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านเป้าหมายของสถานศึกษา 

    (n = 56) 

ข้อที่ เป้าหมายของสถานศึกษา (purpose) (X1) ( X̅ ) S.D. ค่าระดับ 
1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจน 4.63 0.55 มากที่สุด 

2 โรงเรียนมีแนวทางในการด าเนินงานระยะยาวที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

4.54 0.54 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียน 

4.51 0.57 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของโรงเรียน 

4.49 0.54 มาก 

5 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

4.57 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.39 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านเป้าหมายของสถานศึกษา (purpose) (X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.55, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจน (X̅ = 4.63, 

S.D. = 0.55) ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในฐานะผู้มีส่วนร่วมใน

การพิจารณาเป้าหมายของโรงเรียน (X̅ = 4.57, S.D. = 0.62) โรงเรียนมีแนวทางในการด าเนินงาน

ระยะยาวที่สอดคล้องกับเป้าหมาย (X̅ = 4.54, S.D. = 0.54) ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจแก่

บุคลากรอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียน (X̅ = 4.51, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ 

ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของโรงเรียน (X̅ = 4.49, 

S.D. = 0.54) 
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ตารางที่  5  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

    (n = 56) 

ข้อที่ การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) (X2) (X̅) S.D. ค่าระดับ 
1 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
4.55 0.55 มากที่สุด 

2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4.52 0.63 มากที่สุด 

3 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

4.46 0.62 มาก 

รวม 4.51 0.50 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่ สุด  (X̅ = 4.51 , S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด 2 ข้อ โดย

เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร (X̅ = 4.55, S.D. = 0.55) โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเท่าเทียมกัน

ในการเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.52, S.D. = 0.63) และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ 

คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (X̅ = 

4.46, S.D. = 0.62) 
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ตารางที่  6  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านกระบวนการในการตัดสินใจ 

    (n = 56) 

ข้อที่ กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making) 
(X3) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้กับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.41 0.64 มาก 

2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

4.50 0.60 มากที่สุด 

3 โรงเรียนมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน 

4.40 0.58 มาก 

4 โรงเรียนมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายนอกโรงเรียนที่ได้รับผลโดยตรงจากการ
ด าเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน 

4.40 0.60 มาก 

5 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

4.39 0.61 มาก 

รวม 4.42 0.51 มาก 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making) (X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 4.42, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ โรงเรียนเปิด

โอกาสให้บุคลากรน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของโรงเรียน (X̅ = 

4.50, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ให้กับบุคลากรผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง  (X̅ = 4.41, S.D. = 0.64) โรงเรียนมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภายในโรงเรียน (X̅ = 4.40, S.D. = 0.58) โรงเรียนมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภายนอกโรงเรียนที่ได้รับผลโดยตรงจากการด าเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน  (X̅ = 4.40, S.D. = 

0.60) และ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน (X̅ = 4.39, S.D. = 0.61) 
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ตารางที่  7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 

 (n = 56) 

ข้อที่ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Belonging) 
(X4) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 โรงเรียนจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง 

4.50 0.56 มากที่สุด 

2 โรงเรียนให้ความส าคัญกับบุคลากรในฐานะเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับองค์การ 

4.58 0.56 มากที่สุด 

3 โรงเรียนเอ้ือให้บุคลากรมีการสร้างค่านิยมร่วมกัน 4.53 0.60 มากที่สุด 
4 โรงเรียนท าให้บุคลากรมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ

โรงเรียน 
4.57 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.47 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Belonging) (X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X̅ = 4.55, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย

เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนให้ความส าคัญกับบุคลากรในฐานะเป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (X̅ = 4.58, S.D. = 0.56) โรงเรียนท าให้บุคลากรมีความรู้สึกถึงความเป็น

เจ้าของโรงเรียน (X̅ = 4.57, S.D. = 0.57) โรงเรียนเอ้ือให้บุคลากรมีการสร้างค่านิยมร่วมกัน (X̅ = 

4.53, S.D. = 0.60) และ โรงเรียนจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง (X̅ = 4.50, S.D. = 

0.56) 
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ตารางที่  8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความไว้วางใจและความเชื่อมั่น 

    (n = 56) 

ข้อที่ ความไว้วางใจและความเชื่อม่ัน (Trust and 
confidence) (X5) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 โรงเรี ยน เชื่ อมั่ น ว่ าบุ คคลากรทุ กคน ใน โรงเรียน
ปฏิบัติงานโดยเอาใจใส่นักเรียนอย่างดีท่ีสุด 

4.60 0.56 มากที่สุด 

2 โรงเรี ยน เชื่ อมั่ น ว่ าบุ คคลากรทุ กคน ใน โรงเรียน
ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่อย่างดีท่ีสุด 

4.55 0.57 มากที่สุด 

3 โรงเรียนมีความมั่นใจในตัวบุคลากรว่ามีความช านาญ   
ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4.43 0.55 มาก 

4 โรงเรียนให้การยอมรับในความสามารถของบุคลากร   
ทุกคน 

4.53 0.51 มากที่สุด 

5 โรงเรียนสามารถสร้างให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน
อย่างดีที่สุด 

4.50 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.43 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น (Trust and confidence) (X5) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดย

เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  โรงเรียนเชื่อมั่นว่าบุคคลากรทุกคนในโรงเรียน

ปฏิบัติงานโดยเอาใจใส่นักเรียนอย่างดีที่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.56) โรงเรียนเชื่อมั่นว่าบุคคลากรทุก

คนในโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด   (X̅ = 4.55, S.D. = 0.57) โรงเรียนให้การ

ยอมรับในความสามารถของบุคลากรทุกคน (X̅ = 4.53, S.D. = 0.51) โรงเรียนสามารถสร้างให้

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด (X̅ = 4.50, S.D. = 0.53) และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ 

โรงเรียนมีความมั่นใจในตัวบุคลากรว่ามีความช านาญในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม (X̅ = 4.43, S.D. = 0.55) 
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ตารางที่  9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความเป็นเลิศ 

    (n = 56) 

ข้อที่ ความเป็นเลิศ (Excellent) (X6) (X̅) S.D. ค่าระดับ 
1 โรงเรียนมีความมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอยู่

ในระดับสูง 
4.62 0.53 มากที่สุด 

2 โรงเรียนมีบรรยากาศในการท างานที่ส่งเสริมบุคลากรให้
มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

4.58 0.57 มากที่สุด 

3 โรงเรียนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร 

4.59 0.54 มากที่สุด 

4 โรงเรียนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร 

4.58 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.44 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ความเป็นเลิศ (Excellent) (X6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.59, S.D. 
= 0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีความมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอยู่ในระดับสูง (X̅ = 4.62, S.D. = 
0.53) โรงเรียนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร (X̅ = 4.59, S.D. = 0.54) โรงเรียน
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร (X̅ = 4.58, S.D. = 0.54) และโรงเรียนมีบรรยากาศ
ในการท างานที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (X̅ = 4.58, S.D. = 0.57) 
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ตารางที่  10  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการยอมรับและการให้รางวัล 

    (n = 56) 

ข้อที่ การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and 
reward) (X7) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 โรงเรียนมีการให้ รางวัลกับบุคลากรที่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.59 0.55 มากที่สุด 

2 โรงเรียนมีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรและนักเรียนที่
ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ 

4.70 0.51 มากที่สุด 

3 โรงเรียนให้การยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคลากร 4.61 0.55 มากที่สุด 
4 โรงเรียนมีการน าศักยภาพของแต่ละบุคลากรมาใช้ให้

เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
4.65 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.45 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and reward) (X7) โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด  (X̅= 4.64, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย

เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรและนักเรียน

ที่ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ (X̅ = 4.70, S.D. = 0.51) โรงเรียนมีการน าศักยภาพของแต่ละ

บุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม (X̅ = 4.65, S.D. = 0.54) โรงเรียนให้การ

ยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคลากร (X̅= 4.61, S.D. = 0.55) และโรงเรียนมีการให้รางวัลกับ

บุคลากรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X̅ = 4.59, S.D. = 0.55) 
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ตารางที่  11  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความเอ้ืออาทร 

(n = 56) 

ข้อที่ ความเอื้ออาทร (Caring) (X8) (X̅) S.D. ค่าระดับ 
1 โรงเรียนให้ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่และภาระ

ส่วนตัวของบุคลากร 
4.45 0.60 มาก 

2 โรงเรียนให้ความส าคัญกับความรักและความสามัคคีของ
บุคลากร 

4.58 0.62 มากที่สุด 

3 โรงเรียนให้ความส าคัญกับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น
ในบุคคลกร 

4.61 0.58 มากที่สุด 

4 โรงเรียนให้ความส าคัญกับความสนใจในการพัฒนาด้าน
อาชีพ และความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 

4.63 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.51 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ความเอ้ืออาทร (Caring) (X8) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.57, S.D. = 

0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ โรงเรียนให้ความส าคัญกับความสนใจในการพัฒนาด้านอาชีพ และความเป็นมืออาชีพ

ของบุคลากร (X̅ = 4.63, S.D. = 0.56) โรงเรียนให้ความส าคัญกับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในบุคคลกร 

(X̅ = 4.61, S.D. = 0.58) โรงเรียนให้ความส าคัญกับความรักและความสามัคคีของบุคลากร (X̅ = 4.58, 

S.D. = 0.62)  และในระดับมาก   1 ข้อ คือ โรงเรียนให้ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่และภาระ

ส่วนตัวของบุคลากร (X̅ = 4.45, S.D. = 0.60) 
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ตารางที่  12  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

    (n = 56) 
ข้อที่ ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) (X9) ( X̅ ) S.D. ค่าระดับ 

1 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

4.71 0.47 มากที่สุด 

2 บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและใช้พัฒนางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ 

4.63 0.53 มากที่สุด 

3 บุคลากรในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ 

4.59 0.52 มากที่สุด 

4 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่บรรลุ
เป้าหมายให้ประสบผลส าเร็จ 

4.67 0.53 มากที่สุด 

5 โรงเรียนสนับสนุน ให้บุ คลากรปฏิบัติตนให้มี วินั ย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.70 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.44 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) (X9) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.66, 

S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (X̅ = 4.71, 

S.D. = 0.47) โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (X̅ = 4.70, S.D. = 0.56) โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่บรรลุเป้าหมายให้

ประสบผลส าเร็จ (X̅ = 4.67, S.D. = 0.53) บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและใช้พัฒนางานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มที่  (X̅ = 4.63, S.D. = 0.53) และ บุคลากรในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบในการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ (X̅ = 4.59, S.D. = 0.52) 
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ตารางที่  13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความหลากหลาย 

    (n = 56) 

ข้อที่ ความหลากหลาย (Diversity) (X10) (X̅) S.D. ค่าระดับ 
1 โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการยอมรับความแตกต่างในด้าน

บุคลิกภาพและแนวคิดในการด าเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคล 

4.51 0.58 มากที่สุด 

2 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่
มี รูปแบบและแนวคิดที่ แตกต่างกัน  เพ่ือส่ งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

4.61 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.50 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ความหลากหลาย (Diversity) (X10) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.56, 

S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบและแนวคิดที่

แตกต่างกัน เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน (X̅ = 4.61, S.D. = 0.56) และโรงเรียนมี

วัฒนธรรมในการยอมรับความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพและแนวคิดในการด าเนินชีวิตของแต่ละ

บุคคล (X̅ = 4.51, S.D. = 0.58) 

 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ในการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 56 โรงเรียน แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 

ปรากฏผลในตารางที่ 14 ถึงตารางที่ 26 
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ตารางที่  14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

     (n = 56) 

ด้านที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Ytot) (X̅) S.D. ค่าระดับ 
1 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ    

การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) 
4.68 0.40 มากที่สุด 

2 มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ          
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน (Y2) 

4.76 0.37 มากที่สุด 

3 มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
(Y3) 

4.73 0.38 มากที่สุด 

4 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ   
ไดเกิดผลจริง (Y4) 

4.64 0.40 มากที่สุด 

5 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) 

4.62 0.43 มากที่สุด 

6 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้น  
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) 

4.64 0.39 มากที่สุด 

7 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ไดอย่างมีระบบ (Y7) 

4.62 0.34 มากที่สุด 

8 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน (Y8) 4.75 0.28 มากที่สุด 

9 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ (Y9) 

4.76 0.31 มากที่สุด 

10 มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
(Y10) 

4.64 0.37 มากที่สุด 

11 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา (Y11) 

4.66 0.34 มากที่สุด 

12 มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรู้            
ในทุกสถานการณ์ (Y12) 

4.62 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.25 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 14 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.68, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณา

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.25) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา

อย่างสร้างสรรค์ (Y9) (X̅ = 4.76, S.D. = 0.31) มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย

ค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน (Y2) ( X̅= 4.76, S.D. = 0.37) มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

แกผู้เรียน (Y8) ( X̅ = 4.75, S.D. = 0.28) มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (Y3) 

(X̅ = 4.73, S.D. = 0.38) มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่

เสมอ (Y1) (X̅ = 4.68, S.D. = 0.40) มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) (X̅ 

= 4.66, S.D. = 0.34) มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) (X̅ = 4.64, S.D. 

= 0.37) มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) (X̅ = 4.64, 

S.D. = 0.39) มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ ไดเกิดผลจริง (Y4) (X̅ = 4.64, S.D. 

= 0.40) มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (Y12) (X̅ = 4.62, S.D. = 

0.33) มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอย่างมีระบบ (Y7) (X̅ = 4.62, S.D. = 

0.34) และมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) (X̅ = 4.62, S.D. 

= 0.43) 

ตารางที่  15  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

    (n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ    
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองในวิชาชีพครูอยู่เสมอ 4.67 0.50 มากที่สุด 

2 มีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการอยู่เสมอ 

4.63 0.51 มากที่สุด 

3 มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 

4.75 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.40 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 15 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.68, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาราย

ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการเข้า

ร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (X̅ = 4.75, S.D. = 0.45) มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ

พัฒนาตนเองในวิชาชีพครูอยู่เสมอ (X̅ = 4.67, S.D. = 0.50) และ มีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ

และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอยู่เสมอ (X̅ = 4.63, S.D. = 0.51) 
 

ตารางที่  16  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน 

    (n = 56) 
ข้อที่ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย

ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน (Y2) 
(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 มีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.77 0.42 มากที่สุด 

2 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตรและตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

4.76 0.43 มากที่สุด 

3 มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน 4.74 0.46 มากที่สุด 
รวม 4.76 0.37 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 16 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ

เกิดแกผู้เรียน (Y2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.76, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ (X̅ = 4.77, S.D. = 0.42) จัดกิจกรรม

สอดคล้องกับหลักสูตรและตรงตามความต้องการของผู้ เรียน (X̅ = 4.76, S.D. = 0.43) และ มีความรู้

ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน (X̅ = 4.74, S.D. = 0.46) 
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ตารางที่  17  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ 

    (n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
(Y3) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

4.75 0.44 มากที่สุด 

2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตัวชี้วัด 
เนื้อหา และจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 

4.74 0.49 มากที่สุด 

3 มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

4.76 0.46 มากที่สุด 

4 มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

4.68 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (Y3) โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.73, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (X̅ = 4.76, S.D. = 0.46) จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน (X̅ = 4.75, S.D. = 0.44) 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตัวชี้วัด เนื้อหา และจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (X̅ = 

4.74, S.D. = 0.49) และ มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละคน

อย่างเป็นระบบ (X̅ = 4.68, S.D. = 0.49) 
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ตารางที่  18  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอน
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

    (n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ   
ได้เกิดผลจริง (Y4) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 จัดท าแผนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.67 0.50 มากที่สุด 

2 มีการเตรียมการสอน โดยน าแผนการสอนไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4.68 0.47 มากที่สุด 

3 มีการประเมินแผนการสอนเมื่อจบบทเรียน  4.59 0.54 มากที่สุด 
4 มีการปรับปรุงแผนการสอนหลังจากน าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
4.61 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.40 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 18 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

(Y4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.64, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการเตรียมการสอน โดย

น าแผนการสอนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (X̅ = 

4.68, S.D. = 0.47) จัดท าแผนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (X̅ = 4.67, S.D. = 

0.50) มีการปรับปรุงแผนการสอนหลังจากน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ (X̅ = 

4.61, S.D. = 0.49) และ มีการประเมินแผนการสอนเมื่อจบบทเรียน (X̅ = 4.59, S.D. = 0.54) 
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ตารางที่  19  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
                  (n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 น านวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

4.63 0.48 มากที่สุด 

2 เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ความต้องการของผู้เรียน 

4.60 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.43 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่

เสมอ (Y5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่

ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ น านวัตกรรม และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน (X̅ = 4.63, S.D. = 0.48) และเลือกใช้สื่อการ

เรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียน (X̅ = 4.60, S.D. = 0.49) 
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ตารางที่  20  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

    (n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้น
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ 

4.66 0.47 มากที่สุด 

2 มีการส ารวจปัญหา และความต้องการของผู้เรียน 4.58 0.52 มากที่สุด 

3 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ และสรุป        
องค์ความรู้ทั้งหลายจากประสบการณ์จริง 

4.65 0.50 มากที่สุด 

4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม
และนิสัยการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่างยั่งยืน 

4.65 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.39 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 20 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิด

แกผูเรียน (Y6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.64, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ (X̅ = 4.66, S.D. = 0.47) จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและนิสัยการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนอย่างยั่งยืน (X̅ = 4.65, S.D. = 0.48) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ และสรุปองค์

ความรู้ทั้งหลายจากประสบการณ์จริง (X̅ = 4.65, S.D. = 0.50) และ มีการส ารวจปัญหา และความ

ต้องการของผู้เรียน (X̅ = 4.58, S.D. = 0.52) 
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ตารางที่  21  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

    (n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 มีการรายงานสภาพปัญหา ความต้องการ และเป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

4.65 0.51 มากที่สุด 

2 มีการรายงานเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียน 
การสอนที่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

4.59 0.53 มากที่สุด 

3 มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
วิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน   

4.65 0.52 มากที่สุด 

4 มีการรายงานข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

4.58 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.34 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 21 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอย่างมี

ระบบ (Y7) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า    

อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการรายงานสภาพ

ปัญหา ความต้องการ และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (X̅ = 4.65, S.D. = 0.51) มีการ

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน (X̅ = 4.65, S.D. = 

0.52) มีการรายงานเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียน การสอนที่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน (X̅ = 4.59, S.D. = 0.53) และ มีการส ารวจปัญหา และมีการรายงานข้อเสนอแนะแนวทาง

ใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น (X̅ = 4.58, S.D. = 0.53) 
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ตารางที่  22  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน 

    (n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแกผู้เรียน 
(Y8) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกับกาลเทศะ 

4.76 0.43 มากที่สุด 

2 มีกิริยา และวาจาที่สุภาพ 4.66 0.50 มากที่สุด 

3 เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม และจริยธรรม 4.80 0.40 มากที่สุด 
4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส 

ศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 
4.79 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.28 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 22 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน (Y8) โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม 

และจริยธรรม (X̅ = 4.80, S.D. = 0.40) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธา 

และถือเป็นแบบอย่าง (X̅ = 4.79, S.D. = 0.41) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการแต่งกาย

สุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกับกาลเทศะ (X̅ = 4.76, S.D. = 0.43) และ มีกิริยา และวาจาที่สุภาพ 

(X̅ = 4.66, S.D. = 0.50) 
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ตารางที่  23  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

    (n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ (Y9) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมงานกับผู้อ่ืนใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

4.77 0.42 มากที่สุด 

2 รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และยอมรับใน
ความรู้ความสามารถของผู้อื่นอยู่เสมอ 

4.74 0.44 มากที่สุด 

3 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

4.80 0.40 มากที่สุด 

4 ร่วมรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างสร้างสรรค์ 

4.73 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.76 0.31 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 23 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.76, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ (X̅ = 4.80, S.D. = 0.40) ตระหนักถึงความส าคัญ

ในการร่วมงานกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (X̅ = 4.77, S.D. = 0.42) รับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนร่วมงาน และยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้อ่ืนอยู่เสมอ (X̅ = 4.74, S.D. = 0.44) และ 

ร่วมรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างสร้างสรรค์ (X̅ = 4.73, S.D. = 0.44) 
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ตารางที่  24  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

(n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ (Y10) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือกับบุคคลในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ 

4.62 0.49 มากที่สุด 

2 รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้ ความสามารถ
ของบุคคลอื่นในชุมชน 

4.63 0.48 มากที่สุด 

3 ร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาให้กับ
ชุมชน 

4.66 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.37 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 24 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.64, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางาน

ของสถานศึกษาให้กับชุมชน (X̅ = 4.66, S.D. = 0.48) รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้ 

ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน (X̅ = 4.63, S.D. = 0.48) และตระหนักถึงความส าคัญในการ

ร่วมมือกับบุคคลในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (X̅ = 4.62, S.D. = 0.49) 
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ตารางที่  25  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

(n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา (Y11) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 ค้นหา สังเกต และจดจ าข้อมูลข่าวสารเพ่ือน ามาปรับใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.63 0.51 มากที่สุด 

2 รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน 
โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู   

4.69 0.46 มากที่สุด 

3 วิเคราะห์ วิจารณข์้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล   4.58 0.54 มากที่สุด 

4 ใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน  
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4.72 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.34 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 25 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.66, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา 

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม (X̅ = 4.72, S.D. = 0.44) รวบรวมข้อมูล

ข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู (X̅ = 4.69, S.D. = 

0.46) ค้นหา สังเกต และจดจ าข้อมูลข่าวสารเพ่ือน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X̅ 

= 4.63, S.D. = 0.51) และ วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล (X̅ = 4.58, S.D. = 

0.54) 
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ตารางที่  26  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ ์
                  (n = 56) 

ข้อที่ มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้            
ในทุกสถานการณ์ (Y12) 

(X̅) S.D. ค่าระดับ 

1 สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความ
จ าเป็นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  มาก าหนดเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

4.66 0.48 มากที่สุด 

2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ป้องกันปัญหาและวิกฤติที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

4.63 0.51 มากที่สุด 

3 มองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปพัฒนา 
ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 

4.51 0.60 มากที่สุด 

4 กล้าเผชิญปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
วิจารณญาณ และวุฒิภาวะ มุ่งให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน 

4.64 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.33 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 26 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

(Y12) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้

โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  มาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน (X̅ = 4.66, S.D. = 0.48) กล้าเผชิญปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างมี

สติ วิจารณญาณ และวุฒิภาวะ มุ่งให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน (X̅ = 4.64, S.D. = 0.48) ส่งเสริมให้ผู้เรียน

สร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง เพ่ือป้องกันปัญหาและวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (X̅ = 4.63, S.D. = 

0.51) และ มองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนา

ผู้เรียน (X̅ = 4.51, S.D. = 0.60) 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษากับการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใช้การวิเคราะห์สัม

ประสิทธ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s Product moment correlation Coefficient) 

ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 27 

 

ตารางที่  27  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา (Xtot) กับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

(n = 56) 
ตัวแปร (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) (Y7) (Y8) (Y9) (Y10) (Y11) (Y12) (Ytot) 

(X1) 0.221** 0.211** 0.229** 0.221** 0.223** 0.202** 0.182** 0.240** 0.226** 0.216** 0.146** 0.158** 0.293** 

(X2) 0.354** 0.243** 0.266** 0.281** 0.406** 0.405** 0.329** 0.251** 0.234** 0.082 0.206** 0.341** 0.394** 

(X3) 0.354** 0.248** 0.280** 0.360** 0.485** 0.426** 0.311** 0.324** 0.261** 0.167** 0.190** 0.273** 0.431** 

(X4) 0.481** 0.377** 0.370** 0.445** 0.585** 0.575** 0.404** 0.434** 0.215** 0.148** 0.276** 0.383** 0.553** 

(X5) 0.607** 0.529** 0.485** 0.613** 0.693** 0.624** 0.490** 0.441** 0.249** 0.173** 0.330** 0.417** 0.676** 

(X6) 0.536** 0.496** 0.497** 0.574** 0.739** 0.655** 0.422** 0.404** 0.173** 0.248** 0.414** 0.425** 0.676** 

(X7) 0.604** 0.611** 0.622** 0.624** 0.673** 0.687** 0.385** 0.369** 0.061 0.184** 0.439** 0.409** 0.694** 

(X8) 0.495** 0.444** 0.421** 0.498** 0.613** 0.572** 0.417** 0.376** 0.209** 0.223** 0.317** 0.414** 0.600** 

(X9) 0.733** 0.692** 0.668** 0.750** 0.750** 0.818** 0.482** 0.452** 0.005 0.154** 0.524** 0.524** 0.794** 

(X10) 0.581** 0.522** 0.500** 0.590** 0.676** 0.660** 0.416** 0.434** 0.106 0.127 0.393** 0.427** 0.654** 

(Xtot) 0.612** 0.536** 0.532** 0.610** 0.722** 0.695** 0.474** 0.459** 0.215** 0.210** 0.398** 0.467** 0.710** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางที่ 27 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับสูง (rxy = 0.710) ในลักษณะคล้อยตามกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา (Xtot) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู (Y1-12) รายด้านมีความสัมพันธ์กันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้านใน
ลักษณะคล้อยตามกัน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้         
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มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) (rxy = 0.722)  
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) (rxy = 0.695) 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) (rxy = 0.612) 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา (X1-10) ในแต่ละด้าน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในภาพรวม  (Ytot) พบว่ามีความด้านที่
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยเรียงจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จาก
มากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) (X9) (rxy = 0.794) ด้านการยอมรับ
และการให้รางวัล (Recognition and reward) (X7) (rxy = 0.694) ด้านความไว้วางใจและความเชื่อมั่น 
(Trust and confidence) (X5)  (rxy = 0.676) และความเป็นเลิศ (Excellent) (X6) (rxy = 0.676)  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา (X1-10) รายด้าน กับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Y1-12) รายด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) (X9) มีความสัมพันธ์กับ
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) (rxy = 0.818) ด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) (X9) มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) (rxy = 0.750) และด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) (X9) มีความสัมพันธ์
กับมาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4) (rxy = 0.750)   
 ส่วนด้านที่ไม่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) (X2) ไม่มี

ความสัมพันธ์กับ มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) อยู่ในระดับ (rxy = 

0.082) ด้านการยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and reward) (X7) ไม่มีความสัมพันธ์กับ

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) (rxy = 0.061) ด้านความซื่อสัตย์

สุจริต (Integrity) (X9) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่  9 ร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์ (Y9) (rxy = 0.005) ด้านความหลากหลาย (Diversity) (X10) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 

9 ร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) (rxy = 0.106)  และด้านความหลากหลาย 

(Diversity) (X10) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) 

(rxy = 0.127) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การด าเนินการวิจัย วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยใช้โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9     

เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไป

ยังโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 56 โรงเรียน   

โดยก าหนดผู้ ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน            

รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน และครู 

จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาครบ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน ามาวิเคราะห์

ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ คือ ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิม

เลขคณิ ต  (arithmetic mean) ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และวิ เคราะห์

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product moment correlation Coefficient) โดย

รูปโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคระห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลการวิจัย ได้

ดังนี้ 

1.  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดอยู่
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จ านวน 9 ด้าน โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 

การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and reward) ความเป็นเลิศ (Excellent) ความเอ้ืออาทร 

(Caring) ความหลากหลาย (Diversity) เป้าหมายของสถานศึกษา (purpose) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของสถานศึกษา (Belonging) ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น (Trust and confidence) การ

เสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) อยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ กระบวนการในการ

ตัดสินใจ (Decision making)  

2.  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ทุกด้าน โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้ อ่ืนใน

สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก

ผู้เรียน มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน  มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม

ตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชน

อย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ ไดเกิดผลจริง มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้

ผู้เรียนไดเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอย่าง     

มีระบบ และมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3.  วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับสูง
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
(Xtot) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  (Y1-12) รายด้าน โดย
เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 5 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
เน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน และมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
ครูอยู่เสมอ  

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์รหว่างวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาในแต่ละด้าน กับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 1 ด้าน คือ มาตรฐาน
ที่  9 ร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 8 ด้าน 
เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได
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อย่างมีระบบ  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 6 จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการ
สอนให้สามารถปฏิบัติ ไดเกิดผลจริง มาตรฐานที่  3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน และมีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ า 1 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  

ในส่วนของด้านที่ไม่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ไม่มี

ความสัมพันธ์กับ มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้านการยอมรับ และการให้

รางวัล (Recognition and reward) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา

อย่างสร้างสรรค์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืน

ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ด้านความหลากหลาย (Diversity) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 9 

ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และด้านความหลากหลาย (Diversity) ไม่มีความสัมพันธ์

กับมาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

 

การอภิปรายผล 

 จากข้อค้นพบเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ข้างต้นผู้วิจัยสามารถน ามา

อภิปรายผลได้ ดังนี้  

1. จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ได้มีส่วนในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา โดยมีการตั้งเป้าหมายของ

สถานศึกษาได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดูได้จากการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาแต่ละที่ เพ่ือที่จะ

เป็นเป้าหมายให้บุคลากรในสถานศึกษามุ่งไปให้ถึงเป้าหมายนั้น มีการเสริมสร้างพลังอ านาจของ

บุคลากรโดยส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจในสถานศึกษา จึงส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

สถานศึกษา มีความไว้วางใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ท าให้บุคลากรในสถานศึกษามีความเอ้ือ

อาทรซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สถานศึกษามีความเป็นเลิศ นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจให้แก่
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บุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรักในองค์การ การให้รางวัล ส าหรับครูเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้กับครูในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การมอบรางวัลครูดีเด่น ให้กับครูผู้ได้รับการคัดเลือก

ในทุกปีการศึกษา และมีการสร้างความหลากหลายในสถานศึกษา โดยมีการส่งเสริมครูให้มีการจัดการ

เรียนการสอนที่มีแนวคิดและรูปแบบที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องความสุจริตในหน้าที่การ

ท างาน โดยที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชา  สระสม วิจัยเรื่อง  “ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดย

ภาพรวมเป็นวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์และอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 9 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การ

ยอมรับและการให้รางวัล ความเป็นเลิศ ความเอ้ืออาทร ความหลากหลาย เป้าหมายของสถานศึกษา 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น และ การเสริมสร้างพลัง

อ านาจ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีการ

ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน จนมีค าขวัญว่า สพม. 9 เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการ

ทุจริต นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังมีการยอมรับใน

ศักยภาพของบุคลากรแต่ละบุคคล มีการให้รางวัลเพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยบุคลากรและนักเรียนที่

ประสบความส าเร็จด้านต่าง ๆ และยังมีความมุ่งหวังให้โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียนอยู่เสมอ โดยการให้รางวัลโรงเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มากกว่า

ระดับประเทศ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และนักเรียน มีการการ

จัดการอบรมที่หลากหลาย และสนับสนุนให้บุคลากรได้อบรมในเรื่องที่ตนเองสนใจ เนื่องจากให้

ความส าคัญกับการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร มีการจัดงานแข่งขันกีฬา

แห่งความรัก ความสุข เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน มี

การส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบ แนวคิดที่แตกต่างกัน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ของนักเรียน และมีการยอมรับความแตกต่างของบุคลิกภาพและแนวคิดในการด าเนินชีวิตของแต่ละ

บุคคล อีกทั้งโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังมีการก าหนดเป้าหมายของ

สถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยที่ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ใน

การพิจารณาเป้าหมายของโรงเรียน มีการให้ความส าคัญกับบุคลากรในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับองค์การ และท าให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน ทั้งยังเชื่อมั่นว่าบุคคลากรทุกคนใน
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โรงเรียนปฏิบัติงานโดยเอาใจใส่นักเรียนอย่างดีที่สุด โดยการให้การยอมรับในความสามารถของ

บุคลากรทุกคน มีการเปิดโอการให้บุคลากรมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภารัตน์ ป้อสีลา  ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ด้านวัฒนธรรม

องค์การในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังมี

งานวิจัยของ เสวียน  เสนงาม ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2.  จากผลการวิจัยที่พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีการ

พัฒนาครูอยู่เสมอ มีการสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ตามนโยบายของสพฐ. ท าให้

ครูได้มีการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ และได้น าความรู้จากการอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน โดยมุ่งให้นักเรียนได้ความรู้จากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียน

การสอนที่ได้รับการพัฒนา และยังมีการสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา

และศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล เพ่ือให้นักเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้และมีความเข้าใจใน

เนื้อหาที่สอน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้

นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การแข่งขันเพชรยอด

มงกุฎ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามที่ตนเองถนัด นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าครูได้ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งการแสดงออกด้านพฤติกรรม ด้านบุคลิกภาพท าให้นักเรียนเกิดความ

เลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งครูมีความตระหนักและให้ความส าคัญ ต่อการพัฒนาสถานศึกษาและให้เห็น

ความส าคัญของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ครงการบวร 

(บ้าน วัด โรงเรียน) จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของชาติชาย ศรีจันทร์ดี ศึกษา

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 

อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ด้านคือ มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และอยู่ใน

ระดับมากจ านวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
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ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 2556 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 3  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .01 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับ

ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ

เกิดแกผู้เรียน และมาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องจากส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมงานกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา

อย่างสร้างสรรค์จึงมีการจัดกิจกรรมกีฬาครูเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ครูได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้เกิด

ความสามัคคีกัน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากครู นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ยังมีการติดตามนิเทศการสอนของครูทุกภาคเรียน เพ่ือให้ได้การสอนที่มีประสิทธิภาพและ

ค านึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน และยังมีการมุ่งเน้นให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ท าให้ผู้ เรียน

เลื่อมใส ศรัทธา และถือเป็นแบบอย่างไม่ว่าเป็นในส่วนของเรื่องการแต่งกายที่ต้องเรียบร้อย และ

เหมาะสมกับกาลเทศะ มีกิริยา และวาจาที่สุภาพ และที่ส าคัญจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้าน

คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณิดา  นาคะ

ผิว ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตฐานวิชาชีพครูใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สพังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ด้านความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้านตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ เรียน ด้านสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทุก

สถานการณ์ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ด้านพัฒนา

แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่

เสมอ และด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของจิระประภา อวิรุทธพาณิชย์ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับสูง มาตรฐานค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ผู้เรียนและมาตรฐานที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเสมอ 
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3. ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่คล้อยตามกัน ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มุ่งเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร โดยมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนด้วยความสุจริต ปฏิบัติตนโดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งม่ันและทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังมี
การส่งเสริมการร่วมมือกับคนในชุมชน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลในชุมชน โดยการจัด
ประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองและครูได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุภาวดี ล าเจียกมงคล ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับการ
บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนกับ
การบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
วัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และเป็นไปในเชิงบวกสูงทุกคู่กับการบริหารโรงเรียน  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 6 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน อยู่ในระดับสูงเป็นคู่อันดับแรก ทั้งนี้

เนื่องจากได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดังจะเห็นได้จากการที่

มีการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และโรงเรียนก็ยังมีการ

สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้

บุคลากรยังมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายให้ประสบผลส าเร็จ ส่งผลให้บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ และเน้นการสร้างค่านิยและ

นิสัยการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างยั่งยืน สามารถสรุปองค์ความรู้

ทั้งหลายจากประสบการณ์จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ ได้ศึกษา

วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตใน

การท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก และวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยมีความสัมพันธ์กันสูงในลักษณะคล้อยตามกัน 

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชน

อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้

มุ่งเน้นเรื่องมุ่งเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน มุ่งมั่น 

ทุ่มเทและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ท าให้การตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมงานกับ

ชุมชน การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และการให้ความร่วมปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของ

สถานศึกษาให้กับชุมชนน้อยลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนภรณ์ เข็มทอง ได้ศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทุกด้าน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนยังส่งผลต่อองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อีกด้วย 

ส่วนด้านที่ ไม่สัมพันธ์กัน ได้แก่  ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ไม่มี

ความสัมพันธ์กับ มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้านการยอมรับและการให้

รางวัล (Recognition and reward) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่  9 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

(Integrity) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ด้าน

ความหลากหลาย (Diversity) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์ และด้านความหลากหลาย (Diversity) ไม่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืน

ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ อาจเป็นเพราะการที่โรงเรียนยอมรับในศักยภาพของบุคลากร มีการให้

รางวัล ยกย่อง ชมเชย บุคลากรและนักเรียนที่ประสบความส าเร็จ เป็นการให้รางวัลกับบุคลากรและ

นักเรียนซึ่งไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการร่วมมือกัน อีกทั้งการที่บุคลากรในสถานศึกษามุ่งเน้งในเรื่องของ

การประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเทและใช้พัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่าง

เต็มที่ จนท าให้ไม่ได้สนใจในเรื่องของการร่วมงานกับเพ่ือร่วมสถานศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนร่วมงาน และสถานศึกษาได้มีการยอมรับความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพและแนวทางในการ

ด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล อีกท้ังยังส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบและแนวคิดที่

แตกต่างกัน ท าให้การรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน การให้ความร่วมมือกับเพ่ือร่วมงานใน

สถานศึกษา ไม่สัมพันธ์กัน และการที่โรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน



 124 
 
ของบุคลากร โดยให้บุคลากรมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากร อีกทั้งการยอมรับ

ความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพและแนวทางในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล การจัดการเรียนการ

สอนที่มีรูปแบบและแนวคิดที่แตกต่างกันท าให้บุคลากรไม่ได้ตระหนักในส่วนของการรับฟังความ

คิดเห็น การยอมรับในความรู้ความสามารถ และการร่วมมือในการปฏิบัติงานกับชุมชนเท่าที่ควร  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของธนภัทร วงค์อาษา ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ตามความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 1) จ าแนกตาม

ประสบการณ์ท างานของครู พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ยกเว้น มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.5 2) จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

และมาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.5 และ 3) จ าแนกตามระดับที่ก าลังศึกษาของนักเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 จากการศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น

แนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัย

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1.  จากการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 พบว่าด้านกระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making) มีค่ามัชฌิมเลขคณิต

อยู่ล าดับสุดท้าย ดังนั้นโรงเรียนควรจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ผู้บริหารควรให้บุคลากรใน

สถานศึกษามีส่วมร่วมในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะท าให้บุคลกรทางการศึกษา 

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในองค์การมากยิ่งขึ้น  

 2.  จากการศึกษาพบว่าการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้นสถานศึกษาควรจะสนับสนุนด้าน

วัสดุ อุปกรณ์ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเพ่ือที่จะท าให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3. จากการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู แบบคล้อยตามกัน 

ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การโดยเน้น เรื่อง ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ 

การมุ่งมั่นความเป็นเลิศ จะท าให้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ิมสูงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากข้อค้นพบข้างต้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้วิจัยจึงขอ

เสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในสังกัดอ่ืน 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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- มีนาคม,2551. 
ล าเจียกมงคล, สุภาวดี. "วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นที่ 1." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

วงค์อาษา, ธนภัทร. "การปฏบิัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูตามความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18." 
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2557. 

วงศ์รัตนะ, ชูศรี. เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย.  กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/295/13.PDF
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2537. 
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์. เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ.  กรุงเทพ ฯ: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
ศรีจันทร์ดี, ชาติชาย. "บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.

2556." วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 

เศาภายน, ศิริพงษ์. หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ บุคพอยท์, 2548. 
———. หลักการบริหารการศึกษา:ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: บุคพอยท์, 2548. 
สระสม, นุชา. "ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา

สังกัดกรุงเทพมหานคร." ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9. "ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9." เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/spm9.pdf. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. "แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561." 
เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/plan61.pdf. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9. 9  จุดเน้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 
ประจ าปีการศึกษา 2559. สพม 9, 2559. 

———. "ความเป็นมา " เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/spm9_detail. php?id=1. 

———. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ 332/2558. สพม 9, 2558. 
———. "สภาพการจัดการศึกษา." เข้าถึงเมื่อ          17 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

http://www.mathayom9.go.th/webspm9/spm9_detail. php?id=3. 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุ

สภา, 2549. 
———. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2549. 
———. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2548. 
———. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์   คุรุสภา, 2549. 
———. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ.  กรุงเทพมหานคร: พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558. 

 

http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/spm9.pdf
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/plan61.pdf
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/spm9_detail
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/spm9_detail
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———. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ กรุงเทพมหานคร: พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558. 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์คุรุสภา, 2549. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ.2557 -2560).  

กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่, 2558. 
เสนงาม, เสวียน. "ความสัมพันธ์ระหว่างวันธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกาสกลนคร เขต 2." วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสกลนคร, 2552. 

อนิศดา, อ่ิมทิพย์. "คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4." วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555. 

อวิรุทธพาณิชย์, จิรประภา. "แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1." วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557. 

อุ่นศิริ, พิชชาพร. "วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

เอ็ม., อีวานเชวิค จอห์น. โคโนพาสเก้ โรเบิร์ต และ แมทเทอสัน ไมเคิล ที., พฤติกรรมองค์การและการ
จัดการ แปลจาก Organization Behavior and Management, แปลโดย สุธรรม รัตน
โชติ.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ท้อป, 2552. 
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ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือและรายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  136 

รายนามผู้เขี่ยวชาญ 
1. นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ์ 
วุฒิการศึกษา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ 
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 
     จังหวัดราชบุรี 
2. นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร 
วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
จังหวัดนครปฐม 

3. ดร. ปิยนุช  ลอยเลิศหล้า 
วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง     ครูช านาญการ 
     โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

จังหวัดนครปฐม 
4. นางยุวดี  ทองยี่สุ่น 
วุฒิการศึกษา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการวัดและประเมินผล 
ต าแหน่ง     ครูช านาญการพิเศษ 
     โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

จังหวัดนครปฐม 
5. นางรัชณี  เนาวรัตน์ 
วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการสอนภาษาไทย 
ต าแหน่ง     ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
จังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  138 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเพื่อการวิจัย (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ตอนที่ 1 : วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

เป้าหมายของสถานศึกษา (purpose) 

1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน
อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

2. โรงเรียนมีแนวทางในการด าเนินงานระยะ
ยาวที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

3. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจของ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

4. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

5. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในฐานะผู้มีส่วนร่วมใน
การพิจารณาเป้าหมายของโรงเรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) 

6. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

7. โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเท่า
เทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

8. โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเท่า
เทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making) 

9. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

10. โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การด าเนินงานของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

11. โรงเรียนมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในโรงเรียน 

1 -1 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 

12. โรงเรียนมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกโรงเรียนที่ได้รับ
ผลโดยตรงจากการด าเนินงานตามภารกิจ
ของโรงเรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

13. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

1 0 0 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Belonging) 

14. โรงเรียนจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

15. โรงเรียนให้ความส าคัญกับบุคลากรในฐานะ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

16. โรงเรียนเอ้ือให้บุคลากรมีการสร้างค่านิยม
ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

17. โรงเรียนท าให้บุคลากรมีความรู้สึกถึงความ
เป็นเจ้าของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

 
 
 



  140 

ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

ความไว้วางใจและความเชื่อม่ัน (Trust and confidence) 

18. โรงเรียนเชื่อมั่นว่าบุคคลากรทุกคนใน
โรงเรียนปฏิบัติงานโดยเอาใจใส่นักเรียน
อย่างดีที่สุด 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

19. โรงเรียนเชื่อมั่นว่าบุคคลากรทุกคนใน
โรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่อย่าง
ดีที่สุด 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

20. โรงเรียนมคีวามมั่นใจในตัวบุคลากรว่ามี
ความช านาญในการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

21. โรงเรียนให้การยอมรับในความสามารถของ
บุคลากรทุกคน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

22. โรงเรียนสามารถสร้างให้บุคลากรใน
โรงเรียนปฏิบัติงานอย่างดีท่ีสุด 

1 -1 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 

ความเป็นเลิศ (Excellent) 

23. โรงเรียนมีความมุ่งหวังในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนอยู่ในระดับสูง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

24. โรงเรียนมีบรรยากาศในการท างานที่
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

25. โรงเรียนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

26. โรงเรียนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and reward) 

27. โรงเรียนมีการให้รางวัลกับบุคลากรที่
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

28. โรงเรียนมีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรและ
นักเรียนที่ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

29. โรงเรียนให้การยอมรับในศักยภาพของแต่
ละบุคลากร 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

30. โรงเรียนมีการน าศักยภาพของแต่ละ
บุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน
ได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

ความเอื้ออาทร (Caring) 
31. โรงเรียนให้ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่

และภาระส่วนตัวของบุคลากร 
1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

32. โรงเรียนให้ความส าคัญกับความรักและ
ความสามัคคีของบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

33. โรงเรียนให้ความส าคัญกับความไว้วางใจ 
ความเชื่อมั่นในบุคคลกร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

34. โรงเรียนให้ความส าคัญกับความสนใจในการ
พัฒนาด้านอาชีพ และความเป็นมืออาชีพ
ของบุคลากร 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 

35. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติ
ตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

36. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและพัฒนางาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

37. บุคลากรในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานตามท่ีได้
ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

38. โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่บรรลุเป้าหมายให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

39. โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตนให้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

ความหลากหลาย (Diversity) 

40. โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการยอมรับความ
แตกต่างในด้านบุคลิกภาพและแนวคิดใน
การด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

41. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีรูปแบบและแนวคิดท่ี
แตกต่างกัน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ตอนที่ 2 : การปฏิบัตงานตามมาตรฐานวิชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

1. มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพครูอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

2. มีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการและ
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

3. มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพื่อ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน 
4. มีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผล

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

5. จัดกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตรและตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

6. มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรม
ให้กับผู้เรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตาม

หลักสูตร โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1 -1 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 

8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
ตัวชี้วัด เนื้อหา และจุดประสงค์การจัดการ
เรียนรู้ 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

9. มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

10. มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

11. จัดท าแผนการสอนเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

12 มีการเตรียมการสอน โดยน าแผนการสอน
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

13. มีการประเมินแผนการสอนเมื่อจบบทเรียน  1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

14. มีการปรับปรุงแผนการสอนหลังจากน าไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่
เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

15. น านวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

16. เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาและความต้องการของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 

17. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหา
ความรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

18. มีการส ารวจปัญหา และความต้องการของ
ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

19. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ 
และสรุปองค์ความรู้ทั้งหลายจาก
ประสบการณ์จริง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

20. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
สร้างค่านิยมและนิสัยการปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างยั่งยืน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอย่างมีระบบ 

21. มีการการรายงานสภาพปัญหา ความ
ต้องการ และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

22. มีการการรายงานเทคนิค วิธีการ หรือ
นวัตกรรมการเรียน การสอนที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

23. มีการการรายงานผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับ
ผู้เรียน   

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

24. มีการการรายงานข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ 
ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแกผู้เรียน 
25. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการ

แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

26. มีกิริยา และวาจาที่สุภาพ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
27. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม และ

จริยธรรม 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

28. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนท าให้ผู้เรียน
เลื่อมใส ศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

29. ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมงานกับ
ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

30. รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และ
ยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้อื่นอยู่
เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

31. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

32. ร่วมรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

33. ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือกับ
บุคคลในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

34. รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้ 
ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

35. ร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของ
สถานศึกษาให้กับชุมชน 

1 -1 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

36. ค้นหา สังเกต และจดจ าข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

37. รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของ
สังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาชีพครู   

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

38. วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างมีเหตุผล   

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

39. ใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ผล 
รวม 

IOC แปลผล 

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรู้ในทุกสถานการณ ์

40. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอา
ปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ  มาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

41. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือป้องกันปัญหาและวิกฤติที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

42. มองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของ
ปัญหาไปพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการ
พัฒนาผู้เรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

43. กล้าเผชิญปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
วิจารณญาณ และวุฒิภาวะ มุ่งให้
ความส าคัญแก่ผู้เรียน 

1 -1 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ค  หนังสือขอทดลองเครื่องมือ และรายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 

เขตโรงเรียน ล าดับ โรงเรียน 
สพม. 8 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

สพม. 8 2 โรงเรียนกรับใหม่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
สพม. 8 3 โรงเรียนโพธาวัฒนเสนี 

สพม. 8 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

สพม. 8 5 โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ 
สพม. 9 6 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 

สพม. 9 7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

สพม. 9 8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
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ภาคผนวก ง  ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                 

และรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด 

1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
2 โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลับสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 

4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี 
5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี 

6 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สุพรรณบุรี 

7 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สุพรรณบุรี 
8 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี 

9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี 

10 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี 
11 โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี 

12 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
13 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี 

14 โรงเรียนดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี 

15 โรงเรียนบางลี่วิทยา สุพรรณบุรี 
16 โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา สุพรรณบุรี 

17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี 

18 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี 
19 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี 

20 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 
21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

22 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี 

23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สุพรรณบุรี 
24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี 

25 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี 

26 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี 
27 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สุพรรณบุรี 
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด 
28 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สุพรรณบุรี 
29 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี 
30 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
31 โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม 

32 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 นครปฐม 

33 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 

34 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยา นครปฐม 

35 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 

36 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยา นครปฐม 

37 โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย นครปฐม 

38 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 

39 โรงเรียนมัฐยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 

40 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นครปฐม 

41 โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม 

42 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา นครปฐม 

43 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 

44 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครปฐม 

45 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครปฐม 

46 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา นครปฐม 

47 โรงเรียนบางเลนวิทยา นครปฐม 

48 โรงเรียนบางหลวงวิทยา นครปฐม 

49 โรงเรียนสถาพรวิทยา นครปฐม 

50 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นครปฐม 

51 โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม 

52 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 

53 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 

54 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม 

55 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

56 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครปฐม 
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ภาคผนวก ฉ  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
___________________________________________________ 

ค าชี้แจง 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 ฉบับ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หรือ ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 ฉบับ และครูผู้สอน 2 ฉบับ 
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน จ านวน 89 ข้อ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ านวน  5  ข้อ 
ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
       จ านวน 41 ข้อ 
ตอนที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

จ านวน 43 ข้อ 
3. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ค าตอบที่ได้จะไม่มี
ผลต่อท่านแต่ประการใด แต่ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
บริหารการศึกษาต่อไป ฉะนั้นข้อเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของท่านจะช่วยให้การ
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในโอกาส
ต่อไป 

4. ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย ทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้แนบซองเอกสารมาพร้อม
แบบสอบถามฉบับนี้ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

      นางสาวภัคพร  เจริญลักษณ์ 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
โทร.มือถือ 089 – 4590077 
ไปรษณีย์อิเลกทรอนิก pakcharoenlak@hotmail.com 

 
 

mailto:pakcharoenlak@hotmail.com
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
______________________________________ 

 

ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลสถานภาพของท่าน 
 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1. เพศ 
(  )  ชาย 
(  )  หญิง 

 
 
[   ] 01 

2. อายุ 
(  )  ต่ ากว่า 26 ปี 
(  )  26 – 35 ปี 

        (  )  36 – 45 ปี 
(  )  46 ปีขึ้นไป 

 
 
 
 
[   ] 02 

3. ระดับการศึกษา 
(  )  ปริญญาตรี 
(  )  ปริญญโท 
(  )  ปริญญาเอก 

 
 
 
[   ] 03 

4. ต าแหน่งหน้าที่ 
(  )  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(  )  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใน

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
(  )  ครู 

 
 
[   ] 04 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 
(  )  ต่ ากว่า 11 ปี 
(  )  11 – 20 ปี 
(  )  21 – 30 ปี 
(  )  31 ปีขึ้นไป   

 
 
 
[   ] 05 
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ตอนที่ 2  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเห็นว่ามีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ค าตอบมีให้เลือก 5 

ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

5   หมายถึง  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4   หมายถึง  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 

3   หมายถึง  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา อยู่ในระดับปากลาง 

2   หมายถึง  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 

1   หมายถึง  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 เป้าหมายของสถานศึกษา (purpose)       

1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจน      [   ] 06 
2. โรงเรียนมีแนวทางในการด าเนินงานระยะยาวที่สอดคล้อง

กับเป้าหมาย 
     [   ] 07 

3. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียน 

     [   ] 08 

4. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับเป้าหมายของโรงเรียน 

     [   ] 09 

5. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเป้าหมายของ
โรงเรียน 

     [   ] 10 

 การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment)       

6. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

     [   ] 11 

7. โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

     [   ] 12 

8. โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

     [   ] 13 
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ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision making)       

9. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้กับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     [   ] 14 

10. โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

     [   ] 15 

11. โรงเรียนมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน 

     [   ] 16 

12. โรงเรียนมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายนอกโรงเรียนที่ได้รับผลโดยตรงจากการ
ด าเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน 

     [   ] 17 

13. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

     [   ] 18 

 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Belonging)       

14. โรงเรียนจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง      [   ] 19 

15. โรงเรียนให้ความส าคัญกับบุคลากรในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์การ 

     [   ] 20 

16. โรงเรียนเอ้ือให้บุคลากรมีการสร้างค่านิยมร่วมกัน      [   ] 21 
17. โรงเรียนท าให้บุคลากรมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ

โรงเรียน 
 

     [   ] 22 
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ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ความไว้วางใจและความเชื่อม่ัน (Trust and confidence)       

18. โรงเรียนเชื่อมั่นว่าบุคคลากรทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติงาน
โดยเอาใจใส่นักเรียนอย่างดีที่สุด 

     [   ] 23 

19. โรงเรียนเชื่อมั่นว่าบุคคลากรทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติงาน
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด 

     [   ] 24 

20. โรงเรียนมีความมั่นใจในตัวบุคลากรว่ามีความช านาญใน
การตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     [   ] 25 

21. โรงเรียนให้การยอมรับในความสามารถของบุคลากรทุก
คน 

     [   ] 26 

22. โรงเรียนสามารถสร้างให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน
อย่างดีที่สุด 

     [   ] 27 

 ความเป็นเลิศ (Excellent)       
23. โรงเรียนมีความมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอยู่

ในระดับสูง 
     [   ] 28 

24. โรงเรียนมีบรรยากาศในการท างานที่ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

     [   ] 29 

25. โรงเรียนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร 

     [   ] 30 

26. โรงเรียนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร 

     [   ] 31 

 การยอมรับและการให้รางวัล (Recognition and reward)       
27. โรงเรียนมีการให้รางวัลกับบุคลากรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     [   ] 32 

28. โรงเรียนมีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรและนักเรียนที่
ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ 

     [   ] 33 

29. โรงเรียนให้การยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคลากร      [   ] 34 

30. โรงเรียนมีการน าศักยภาพของแต่ละบุคลากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 

     [   ] 35 
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ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ความเอื้ออาทร (Caring)       

31. โรงเรียนให้ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่และภาระ
ส่วนตัวของบุคลากร 

     [   ] 36 

32. โรงเรียนให้ความส าคัญกับความรักและความสามัคคีของ
บุคลากร 

     [   ] 37 

33. โรงเรียนให้ความส าคัญกับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นใน
บุคคลกร 

     [   ] 38 

34. โรงเรียนให้ความส าคัญกับความสนใจในการพัฒนาด้าน
อาชีพ และความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 

     [   ] 39 

 ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)       

35. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

     [   ] 40 

36. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและพัฒนางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ 

     [   ] 41 

37. บุคลากรในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ 

     [   ] 42 

38. โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่บรรลุ
เป้าหมายให้ประสบผลส าเร็จ 

     [   ] 43 

39. โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตนให้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     [   ] 44 

 ความหลากหลาย (Diversity)       
40. โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการยอมรับความแตกต่างในด้าน

บุคลิกภาพและแนวคิดในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล 
     [   ] 45 

41. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
รูปแบบและแนวคิดที่แตกต่างกัน เพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

     [   ] 46 
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ตอนที่ 3  การปฏิบัตงานตามมาตรฐานวิชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ค าตอบมีให้เลือก 5 ระดับ ตาม

เกณฑ์ต่อไปนี้ 

5   หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากที่สุด 

4   หมายถึง  มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก 

3   หมายถึง  มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับปากลาง 

2   หมายถึง  มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อย 

1   หมายถึง  มีมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

      

1. มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองในวิชาชีพครูอยู่
เสมอ 

     [   ] 47 

2. มีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการและเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการอยู่เสมอ 

     [   ] 48 

3. มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 

     [   ] 49 

 มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน 

      

4. มีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     [   ] 50 

5. จัดกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตรและตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

     [   ] 51 

6. มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน      [   ] 52 
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ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

      

7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

     [   ] 53 

8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตัวชี้วัด 
เนื้อหา และจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 

     [   ] 54 

9. มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

     [   ] 55 

10. มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

     [   ] 56 

 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ
ไดเกิดผลจริง 

      

11. จัดท าแผนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

     [   ] 57 

12 มีการเตรียมการสอน โดยน าแผนการสอนไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

     [   ] 58 

13. มีการประเมินแผนการสอนเมื่อจบบทเรียน       [   ] 59 
14. มีการปรับปรุงแผนการสอนหลังจากน าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
     [   ] 60 

 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

      

15. น านวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

     [   ] 61 

16. เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ความต้องการของผู้เรียน 

     [   ] 62 
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ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้น
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 

      

17. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ 

     [   ] 63 

18. มีการส ารวจปัญหา และความต้องการของผู้เรียน      [   ] 64 
19. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ และสรุป        

องค์ความรู้ทั้งหลายจากประสบการณ์จริง 
     [   ] 65 

20. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม
และนิสัยการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่างยั่งยืน 

     [   ] 66 

 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนไดอย่างมีระบบ 

      

21. มีการการรายงานสภาพปัญหา ความต้องการ และ
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

     [   ] 67 

22. มีการการรายงานเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียน 
การสอนที่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

     [   ] 68 

23. มีการการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน   

     [   ] 69 

24. มีการการรายงานข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

     [   ] 70 

 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแกผู้เรียน       

25. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกับกาลเทศะ 

     [   ] 71 

26. มีกิริยา และวาจาที่สุภาพ      [   ] 72 

27. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม และจริยธรรม      [   ] 73 
28. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส 

ศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 
     [   ] 74 
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ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ 

      

29. ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมงานกับผู้อ่ืนใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

     [   ] 75 

30. รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และยอมรับใน
ความรู้ความสามารถของผู้อื่นอยู่เสมอ 

     [   ] 76 

31. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

     [   ] 77 

32. ร่วมรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างสร้างสรรค์ 

     [   ] 78 

 มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ 

      

33. ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือกับบุคคลในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ 

     [   ] 79 

34. รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้ ความสามารถ
ของบุคคลอื่นในชุมชน 

     [   ] 80 

35. ร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาให้กับ
ชุมชน 

     [   ] 81 

 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 

      

36. ค้นหา สังเกต และจดจ าข้อมูลข่าวสารเพ่ือน ามาปรับใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     [   ] 82 

37. รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุก
ด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู   

     [   ] 83 

38. วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล        [   ] 84 
39. ใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน  

และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
     [   ] 85 
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ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดเรียนรู้            
ในทุกสถานการณ์ 

      

40. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความ
จ าเป็นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  มาก าหนดเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

     [   ] 86 

41. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ป้องกันปัญหาและวิกฤติที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

     [   ] 87 

42. มองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไป
พัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 

     [   ] 88 

43. กล้าเผชิญปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
วิจารณญาณ และวุฒิภาวะ มุ่งให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน 

     [   ] 89 
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สถานที่เกิด จังหวัดเชียงใหม่ 
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