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บทคัดย ่อภาษาไทย  

58252363 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์กร 

นางสาว กานต์นรี ประสพสุข: วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 2) แนวทางการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรของโรงเรียนวัดบางพระ จังหวัด
นครปฐม จ านวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน  ข้าราชกาครู จ านวน   15 คน  ครู
อัตราจ้าง จ านวน 2 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน  1 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and 
Parker) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ความถ่ี  ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียง
ตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี  การยอมรับ  ความหลากหลายของบุคลากร  การมอบ
อ านาจ  การมีคุณภาพ  ความเอื้ออาทร  ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  ความไว้วางใจ  การตัดสินใจ  ความมุ่ง
ประสงค์ขององค์กร และความซื่อสัตย์สุจริต ตามล าดับ 

2. แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ มี 10 แนวทาง คือ 1) ควรมีการประชุม
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 2) ควรมีการแต่งต้ังคณะท างานหรือมอบหมายหน้าที่ในการ
ด าเนินงานแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน และครอบคลุมงานทุกด้าน 3) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนหรือผู้ที่มี
ความสามารถในด้านน้ัน ๆ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาอย่าง
อิสระ และมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ 4) ควรส่งเสริมให้ทุกคนเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่แตกต่างไปจากความคิดของตนจากผู้อื่น 5) ควรให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรทุกคน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและต่อตนเอง 6) ควรมีการให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทุกคนใน
การปฏิบัติงาน 7) ควรมอบหมายงานตามความสามารถและความถนัด 8) ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร 
ในด้านการเสียสละตนเอง การยอมรับซึ่งกันและกัน การมีน้ าใจ รวมถึงการเป็นผู้น าท่ีดีให้กับลูกน้อง 9) ควรมีการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา  10) ควรสร้าง
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

58252363 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : Organization Culture 

MISS KANNAREE PRASOPSUK : THE ORGANIZATION CULTURE OF 
WATBANGPRA SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PRASERT INTARAK, 
Ed.D. 

The purposes of this study were to identify: 1) the organization culture of 
Watbangpra school, and 2) the guidelines for improving organization culture of Watbangpra 
school. The population of this study were 19 personnels of Watbangpra school, 
Nakornpathom province, which composes of a school administration, 15 teachers, 2 
contracted teachers, and a school officer. The instrument for collecting the data was a 
questionnaire and interviewing form about organization culture based on Patterson, Purkey 
and Parker’s concepts. The statistical used for analyzing the data were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis.           

The findings of this study were as follows ; 

1. The organization culture of of Watbangpra school in overall, and in each 
aspect were rated at a high level. These aspects were placed from the highest to the 
lowest of arithmetic means as follows : recognition, diversity, empowerment, quality, 
caring, sense of community, trust, decision making, organization purposes, and integrity 
respectively. 

2. The guidelines for improving organization culture of Watbangpra school is 
composed of 10 guidelines: 1) consult the personnel frequency,  2) clear delegation, 3) 
participate in sharing the opinion of personnel, 4) encourage the open mind of school 
personnel to accept the variety of opinions, 5) support instruction developments of the 
teachers and pupils, 6) enhance the morale of personnel, 7) put the right man on the right 
job, 8) the school administration should be a good model and leader for the 
personnel,    9) do an observational study for a good relation among the personnel and 
10) stimulate the understanding of individual difference of the personnel. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  เพราะได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์              
ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักด์ิ  อินทร์รักษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบการค้นคว้าอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และตรวจสอบแก้ไขจุดบกพร่องของการค้นคว้า
อิสระให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุก
ท่านท่ีให้ความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ต่าง ๆในการวิจัยครั้งนี้เสมอมา 

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพระและบุคลากรในโรงเรียนวัดบางพระ ทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ และเป็นก าลังใจท่ีส าคัญในการศึกษางานวิจัยจนส าเร็จ 

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่น  35/2  ท้ังพี่ เพื่อน น้อง ทุกคนท่ีคอย
เป็นก าลังใจ ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาการศึกษางานวิจัยอย่างดีเสมอมา 

ขอขอบคุณคุณแม่กานดา และ คุณพ่อสมบัติ ประสพสุข ท่ีคอยสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ให้ความ
ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจท่ีส าคัญในการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจนประสบความส าเร็จ 

คุณประโยชน์และคุณความดีอันเนื่องมาจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ขอมอบแด่บิดา  มารดา คุณครู
อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

  
  

กานต์นรี  ประสพสุข 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

 ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ หรือแม้แต่ความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในเรื่องต่าง ๆ  ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านการส่ือสารเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีสามารถ
ส่ือสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว จนท าให้ข้อมูลแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีนั้นส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารและการท างานใน
องค์กรอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การมีส่ือเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน การวางแผนหรือปรับเปล่ียน
โครงสร้างให้ทันต่อยุคสมัยท่ีใหม่อยู่เสมอ รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ เมื่อยุคมีการเปล่ียนแปลง มี
ความทันสมัยเข้ามาในชีวิต ทุกคนต่างมีอิสระทางความคิด การกระท าและการแสดงความคิดเห็น อีก
ท้ังเพิ่มโอกาสท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านไปยังผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการท างานภายในองค์กรให้ขับเคล่ือนนโยบายและการท างานให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เมื่อมีอิสระทางความคิดและการท างานมาถึง ย่อมมีการแข่งขันเพื่อให้ตนเองโดดเด่น 
และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาส่วนใหญ่ เพื่อความอยู่รอดในการท างานก็ตามมาเช่นกัน จนท า
ให้ภายในองค์กร เริ่มมีค่านิยม ความเช่ือ แบบแผนพฤติกรรมในการท างาน  หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า 
"วัฒนธรรมในองค์กร" ให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติ หรือเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันกับองค์กร  "วัฒนธรรมในองค์กร"  ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งและส่งผลโดยตรง
ท้ังต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ความเหมาะสมทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรกับปัจเจกบุคคล
ท่ีปฏิบัติงานในองค์กรจึงกลายเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างองค์กรและ     
ปัจเจกบุคคลลง และท าให้องค์กรและปัจเจกบุคคลได้รับความส าเร็จร่วมกัน ท้ัง 2 ฝ่าย1     

                                                             

 
1
 ชนิดา  จิตตรุทธะ, วัฒนธรรมองค์กร:องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทยและปัจจัยก าหนด

ความส าเร็จทางวัฒนธรรม,พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 
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แต่หากวัฒนธรรมองค์กรเป็นลบ ก็อาจส่งผลเสียให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและประเทศได้ เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นด้านลบหรือไม่ดี มักจะเติบโตเร็วกว่าและมีอิทธิพลต่อคนในองค์กรมากกว่า 
เพราะวัฒนธรรมองค์กรด้านลบ มักจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีสร้างประโยชน์ให้บุคลากรมากว่าสร้าง
คุณค่าให้กับองค์กร ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ถูกครอบง าด้วยอิทธิพลขององค์กรท่ีเป็นลบ อีกท้ัง
วัฒนธรรมองค์กรท่ีในด้านลบนั้นมักจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีไม่หวังดีต่อองค์กรเป็นตัวเร่งให้วัฒนธรรม
องค์กรเหล่านี้เติบโตอย่างรวดเร็ว2 

จากท่ีกล่าวมานั้น วัฒนธรรมองค์กร จึงจัดได้ว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากในการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของในปัจจุบัน ท้ังในระยะ
ส้ันและระยะยาว อีกท้ังวัฒนธรรมองค์กรจัดได้ว่าเป็นกลุ่มค่านิยม และความเช่ือ การแสดงออกทาง
พฤติกรรม ท่ีบุคลากรในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา วัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ 
ดังเช่น การท างานให้บรรลุเป้าหมาย ต้องค านึงถึงปัจจัยหลายส่ิงหลายอย่าง ท้ังเรื่องการด าเนินงาน 
ทักษะความรู้ในการท างาน การช่วยเหลือ การแบ่งปันความคิดความสามารถ  ความรู้ การอ านวย
ความสะดวกให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้  เกิดค่านิยมในการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ จนท าให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรขึ้น ดังนั้นจึงท าให้ วัฒนธรรมองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในองค์กรและสถานศึกษา
ท่ัวท้ังประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์กรและสถานศึกษาให้มีความสมดุล และเข้มแข็งพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  ในระบบการศึกษานั้น สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส าคัญท่ีสุด
อีกหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีผลิตนักเรียนออกมาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป ซึ่งเครื่องมือท่ีจะใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพนั้น คือ กระบวนการเรียนรู้และการศึกษา
เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณธรรม 
ตามแนวทางของการพัฒนาแบบยั้งยืนและสันติสุข  ดังนั้น การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา
คุณภาพของคนให้มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน เพื่อน าก าลังและความสามารถมาร่วมกันสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติตลอดจนเป็นผู้น าในการปรับเปล่ียนสังคมให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะน าพานักเรียนให้เป็น
บุคลากรท่ีมีคุณภาพได้นั้น คือ บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา จึงท าให้การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในสถานศึกษาให้เป็นไปในทางท่ีดีนั้น จึงเป็นส่ิงส าคัญมาก เพื่อส่งผลให้การด าเนินงาน และ

                                                             
2 ณรงค์วิทย์  แสนทอง,วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าท่ีหาซื้อไม่ได้แต่สร้างได้,พิมพ์ครั้งท่ี 1 

(กรุงเทพฯ:Think Beyond,2553), 23. 
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การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเกิดความสมบูรณ์และน าพาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและผลิต
นักเรียนออกมาเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
   

 ปัจจุบันนับได้ว่าในโลกของสังคมไทยเป็นยุคแห่งสังคมของการเรียนรู้  โลกมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่มีขีดจ ากัด มีการ
พัฒนาความรู้ ทักษะต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการผ่าน ส่ือ เทคโนโลยี   ท าให้
มนุษย์สามารถท่ีจะสร้างความรู้ สร้างทักษะและมีระบบการจัดการความรู้ท่ีดี รวมท้ังสามารถถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกัน ได้ท้ังภายในและภายนอก ตลอดจนสามารถใช้ความรู้เป็น
เครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการด าเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
นั้น ๆ ของส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ ดังนั้นการสร้างให้มนุษย์มีความรู้ หรือเรียกง่ายๆ ว่า การศึกษานั้น นับว่า
เป็นรากฐานท่ีส าคัญในการจะผลิตและพัฒนาความรู้ความสามารถของมนุษย์หรือบุคคลให้มีคุณภาพ 
ท่ีจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันได้ อีกท้ังมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง นั้นคือ การน าความรู้มาพัฒนาประเทศ พัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในศตวรรษท่ี 21 นี้ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อน แต่ในยุคสมัยนี้มนุษย์มีความคิด มีภาษา มีอิสระ มี
ค่านิยมความเช่ือท่ีแข็งแกร่งกว่าในสมัยก่อน มีเอกลักษณ์และมีการแสดงพฤติกรรมร่วมท่ีสอดคล้อง
กันในกลุ่มคน ในการท าส่ิงต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจ ากัด ทุกคนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของ
ตนเองได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะด้วยการด าเนินชีวิต หรือแม้กระท่ังการท างานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นในยุคนี้ 
จึงจัดได้ว่าเป็นยุคท่ีท้าทายความสารถของทุกคนและองค์กรท่ีจะต้องแข่งขันเพื่อให้ตนเองและองค์กร
อยู่รอด ส่ิงท่ีดี มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดเท่านั้น จึงจะเป็นชนะ  แต่ในการจะองค์กรท่ีมีคุณภาพนั้น องค์กร
จะต้องเปล่ียนแปลงให้ให้เป็นองค์กรแบบใหม่ทันกับปัจจุบัน โดยการน าพาของผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กร ท่ีจะต้องค่อยๆ ร่วมมือกันเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียน รื้อถอนอุปสรรคหรือส่ิงท่ีท าให้องค์กร
เคล่ือนท่ีได้ช้า อันจะท าให้เสียประโยชน์ต่อองค์กรและสมาชิกได้ ซึ่งหนทางในการพัฒนาคุณภาพท่ี
เป็นรากฐานได้ดีและส าคัญท่ีสุด นั้นคือการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ 
และองค์การท่ีส าคัญทางการศึกษานั้นคือ สถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้นเอง ซึ่งผู้ขับเคล่ือนสถานศึกษา
ในการพัฒนาบุคลากรนักเรียนให้มีคุณค่านั้นก็คือบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน ผู้ท่ีจะท าให้
การจัดการศึกษานั้นประสบผลส าเร็จได้และเป็นท่ียอมรับได้ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรจัดได้ว่ามี
ความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์การซึ่งรวมถึงตัวครูด้วยเช่นกัน 
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 วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นส่ิงสะท้อนถึงค่านิยม ความเช่ือ แบบแผนทางพฤติกรรมการท างาน 
ท่ีสมาชิกในองค์กรประพฤติปฏิบัติ วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับ และเป็นอีกตัว
แปรหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาองค์กรและสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกในองค์กรมีแนวทางในการท างานท่ี
มีทิศทางเดียวกัน มีจุดม่งหมายเดียวกันกับองค์กร มีความรักความผูกพัน เกิดจิตส านึกและพัฒนา
องค์กรให้มีความก้าวหน้า มีคุณภาพและน าพาองค์การสู่ความส าเร็จได้  ท้ังนี้ท้ังนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความ
เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิกในองค์กร ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร สมาชิกในองค์กร การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร และด้านอื่นๆ ซึ่งวัฒนธรรมแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นแล้ว 
รากฐานท่ีแท้จริงท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร ท่ีจะเป็นตัวท า
ให้องค์กรเกิดความสมบูรณ์  หากวัฒนธรรมองค์กรไม่ดี หรือไม่สามารถกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานได้ ก็ย่อมส่งผลให้เกิดอุปสรรคท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จได้เช่นกัน 
 โรงเรียน จัดได้ว่าเป็นองค์กร  องค์กรหนึ่ง เช่นกัน แต่หากเป็นองค์กรท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  มี
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น า  ครูผู้สอน  เป็นสมาชิกในองค์กร  และมี นักเรียน เป็นลูกค้า  โรงเรียนแต่
ละโรงเรียน ก็มีความวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายท่ีจะท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ ท าให้
นักเรียนมีคุณภาพ เช่นเดียวกับทุกโรงเรียน  ชาลอตและลินดา (Chalotte and Linda) ได้ให้การ
สนับสนุนว่าวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนเป็นตัวแปรส าคัญให้โรงเรียนอยู่รอดและมีความเจริญรุ่งเรือง
ได้   บุคลากรในโรงเรียนมีความรักโรงเรียน และสามารถอุทิศเวลาให้กับโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ3  ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นในโรงเรียน เพื่อเป็นรากฐานในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีแนวทางให้การท างานให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพฝ่ายงานต่าง ๆ ท้ัง 4 ฝ่าย อีกท้ังเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งใช้ตัววัฒนธรรมภายใน
สถานศึกษาเป็นตัวตัดสิน วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนจะเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความสุขให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่ต้องอยู่ในขอบข่ายท่ีเหมาะสม ถูกต้อง และ
เป็นไปในทางท่ีดี เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่ผลผลิตท่ีสูงขึ้นและ
สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ วัฒนธรรมองค์กร คือ ความคิดและความ เช่ือของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติร่วมกันมาในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการท่ีสถานศึกษาจะอยู่รอดท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมได้นั้น บุคลากรต้องร่วมมือและช่วยกัน สร้างความเช่ือ 

                                                             

 3 M.D. Chalotte and S.Linda,"The organizational culture Implication For 
Nurse Service," Jona 23 (1993) : 54-60  
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ความคิด พฤติกรรม  ค่านิยม แนวทางการท างานการบริหาร  เอกลักษณ์ของโรงเรียน ความคิดต่าง ๆ 
รวมถึงความรู้สึก ให้เกิดข้ึนในองค์การของเราด้วยความเช่ือและความเข้าใจร่วมกัน 

 

ปัญหาของการวิจัย 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ตาม
ความในมาตรา 52 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
โดยก ากับและประสานงานให้สถาบันท่ีท าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่  และให้มีการพัฒนาบุคลากร
ประจ าการอย่างต่อเนื่อง4 แต่ถึงอย่างไรการบริหารจัดการศึกษาก็ยังมีอุปสรรคอยู่มากโดยเฉพาะ
ปัญหาด้านบุคลากรในโรงเรียนท่ียังหาความลงตัวไม่ได้ ท้ังเรื่องของต าแหน่งหน้าท่ีการเกล่ียอัตรา
ก าลังคนเข้าในเขตพื้นท่ีและยังต้องเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการเกษียณอายุราชการ
ก่อนก าหนด  ซึ่งเพียงแค่ปัญหาดังกล่าวก็สามารถส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้  โรงเรียน
จัดได้ว่าเป็นองค์กรท่ีประกอบด้วยบุคลากรมากมายหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
อาจารย์เจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ และบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา แต่ละคนย่อมต่างมีความคิด 
ค่านิยม ปรัชญา ความเช่ือและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน เมื่อทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่รวมกันจะท าให้เกิด
การหล่อหลอมส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลานาน
จนกลายเป็นวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรจะเป็นเครื่องมือช่วยให้บุคลากรเข้าใจ
ลักษณะการปฏิบัติงาน รู้ จักเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 5  ท้ังนี้วัฒนธรรมองค์กรในแต่ละโรงเรียนย่อมมีความแตกต่างกัน  ซึ่งในปัจจุบันผู้บรรจุ
ข้าราชการเป็นรุ่นใหม่  ซึ่งได้เริ่มเข้ามาท าหน้าท่ีในการจัดการศึกษาแทนคนท่ีเกษียณอายุราชการ 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนอายุน้อยได้เข้ามาเป็นผู้บริหารโรงเรียนผ่านจากการสอบเข้า คนรุ่นใหม่
ย่อมมีความกระตือรือร้นในการเปล่ียนแปลงองค์กรหรือโรงเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ต้องการให้คุณภาพของผู้เรียนถูกพัฒนาให้เป็นด้านท่ีดีขึ้นและมีคุณภาพ ดังนั้นการ
ขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าไว้นั้น ต้องอาศัยบุคลากรในการขับเคล่ือนให้การท างานเกิด

                                                             

 
4
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท ี2) พ.ศ. 2545 

เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http//www. Kroobannok.com. 
 

5
  วิจารณ์  พานิช,การจัดการความรู้ในยุคสังคมและเศรษฐกิจบนรากฐานความรู้ 

(กรุงเทพฯ 2551),211-213.  
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การบรรลุผลอย่างมีคุณภาพ  ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรท่ีถูกปฏิบัติกันมา จะต้องมุ่งเน้นเพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีวัฒนธรรม สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังมุ้งเน้นพัฒนาองค์การและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มี
บรรยากาศในการท างาน มีความสัมพันธ์ท่ีดี มีระเบียบแบบแผนท่ีถูกต้องและเหมาะสม แต่จากการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมากระบวนการท างานในองค์การด้านการศึกษาของสถานศึกษา ยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามท่ีมุ่งไว้  โรงเรียนวัดบางพระ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  มีภารกิจหลักการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กท่ีมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์ มี
ความรู้ ความสามารถ  แต่ในการด าเนินงานในสถานศึกษานั้นมักจะประสบปัญหาและข้อจ ากัด
ตลอดจนอุปสรรคในการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นล้วนเป็นอุปสรรคส าคัญท่ีส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางพระให้เป็นไปในทางด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านผลสัมฤทธิ์ คุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท่ีลดระดับ
ลง  ซึ่งจากการศึกษาบันทึกรายงานการประชุม และรายงานประจ าปีของสถานศึกษาปี 2556 - 2559 
ได้พบปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร ดังนี้  1.ด้านการมอบอ านาจ พบว่า จากการประมวล
รวบรวมรายงานการประชุม 5 ปี ย้อนหลัง  ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะประกอบไปด้วย ภาคการศึกษาจ านวน 
2 เทอม  และในแต่ละเทอมจะมีการประชุมในทุก ๆ เดือน ซึ่งข้าพเจ้าพบว่าในปีการศึกษา 2556 -
2559 จะมีการประชุมมากกว่า 5 ครั้ง ในรอบปี  แต่ผู้บริหารยังไม่เห็นความส าคัญของการให้อ านาจ
การตัดสินใจแก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารยังไม่มีการกระจายอ านาจให้ครอบคลุมบุคลากรท้ังหมด 
อย่างเท่าเทียมกัน จากในวาระการประชุม การมอบอ านาจในการท างานถูกมอบหมายไปท่ีบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งมากเกินไป อีกท้ังรับผิดชอบหลายหลายหน้าท่ีในคราวเดียวกัน  จึงท าให้บุคลากรท่านอื่น
ไม่ได้รับโอกาส ในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน อีกท้ังครูยังขาดโอกาสท่ีจะได้แสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่าง ๆ เนื่องจากอ านาจส่วนใหญ่เป็นของผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจ6  2. ด้านความมีคุณภาพ พบว่า 
ในรายงานประจ าปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 - 2559  มีจุดท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาในทุก ๆ ปี นั้น 
คือ บุคลากรหลายฝ่ายขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานและการรับผิดชอบร่วมกัน 
รวมท้ังขาดการรู้จักท างานเป็นทีม จึงส่งผลให้คุณภาพและมาตรฐานของการปฏิบัติงานด้อยคุณภาพ
ลง เนื่องจากบุคลากรขาดการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน7 
                                                             

 
6 โรงเรียนวัดบางพระ , รายงานการบันทึกการประชุมโรงเรียนวัดบางพระ ปี 2557-2560  

(นครปฐม : กลุ่มงานบริหาร,2560). 
7
 โรงเรียนวัดบางพระ , รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 2556 - 2559 (นครปฐม : กลุ่ม

งานวิชาการ,2560). 
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จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียน 
ดังนี้   1. ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร พบว่า โรงเรียนไม่ได้เห็นคุณค่าในการท างานอย่างมี
คุณภาพ ผู้บริหารไม่ได้มีการกระตุ้นให้ครูได้ตระหนักและเห็นความส าคัญถึงเป้าหมายของโรงเรียน 
บางครั้งมีการช้ีแจงถึงเป้าหมาย แนวทางในการด าเนินงานในท่ีประชุมเพียงครั้งเดียวเป็นการแจ้ง
เพื่อให้ทราบแต่ไม่ได้มีมาตรการเชิงรุกท่ีจะพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมให้ครูเกิดความกระตือรือร้นใน
การท างาน  ผู้บริหารขาดการนิเทศภายในโรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ัง O-Net และ 
NT ต่ าลงในทุก ๆ ปี  2. ด้านการมอบอ านาจ พบว่า อ านาจในการท างานอยู่ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
บุคลากรมีต าแหน่งแต่ไม่ได้มีอ านาจในต าแหน่งนั้น  3. ด้านการตัดสินใจและด้านความหลากหลาย
ของบุคลากร พบว่า การตัดสินใจอยู่ท่ีผู้อ านวยการเพียงผู้เดียว บุคลากรไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมากเท่าท่ีควร 4. ด้านความไว้วางใจ พบว่า การมอบหมายงานท่ีไม่ตรงตามความสามารถ
หรือความถนัด อยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าให้บุคลากรในบางส่วนเกิดความไม่พอใจในการ
ปฏิบัติงานและกระทบถึงความสัมพันธ์ร่วมกันภายในโรงเรียน ท าให้เกิดความล าบากในการ
ประสานงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 5. ด้านการยอมรับและด้านความเอื้ออาทร พบว่า 
บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน เมื่อมีการสร้างช่ือเสียงให้กับทาง
โรงเรียน บุคลากรและนักเรียนไม่ได้รับการยอมรับหรือการสนับสนุน ช่ืนชม อย่างเท่าท่ีควร  ส่งผลให้ 
นักเรียนไม่ได้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง เมื่อท าช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน และส่งผล
ให้บุคลากรขาดก าลังใจในการท างาน 6. ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และด้านความมี
คุณภาพ พบว่า บุคลากรในโรงเรียนขาดความรัก ความสามัคคี ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
โรงเรียน ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานมีน้อยลงและขาดความเสียสละในการท างานร่วมกัน ส่งผล
ให้คุณภาพของเด็กในโรงเรียนขาดการเอาใจใส่ดูแลจากบุคลากรอย่างท่ัวถึงท าให้นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีย่ าแย่ลง เพราะความไม่ร่วมมือกันของคนในโรงเรียน8   

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนวันบางพระ จ านวน 6 ท่าน สามารถสรุปถึงปัญหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียน ดังนี้ 1. ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร พบว่า ผู้บริหารขาดการพูดคุย
ถึงแผน เป้าหมายในการท างานเพื่อให้ทราบถึงปัญหา การด าเนินงาน การหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
เป็นการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น 2. ด้านการตัดสินใจ พบว่า บุคลากรไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ร่วมกัน หรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ความคิดเห็นส่วนใหญ่
ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสิน อีกท้ัง ผู้บริหารไม่ได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานการบริหารท้ัง 4 ฝ่าย ให้กับ

                                                             
8
 สัมภาษณ์,หัวหน้าวิชาการ โรงเรียนวัดบางพระ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 

เขต 2, 29 กรกฎาคม 2561. 
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บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างชัดเจน 3. ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พบว่า บุคลากรขาด
ความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว  ขาดความร่วมมือร่วมใจกัน  บุคลากรไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียนกันทุกคน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานและนักเรียน มีคุณภาพต่ าลง ซึ่งเห็นได้ชัดจาก
นักเรียนระดับมัธยม และขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน  5. ด้านความไว้วางใจ พบว่า ผู้บริหาร
มอบหมายงานให้เป็นกลุ่ม ไม่มีการกระจายงานให้ถูกต้องตามความสามารถและความถนัด จึงท าให้
เกิดความไม่พอใจขึ้นในบางกลุ่ม และเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับบุคลากรใน
โรงเรียน9  

จากปัญหาอุปสรรคท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของ
โรงเรียนเรียนวัดบางพระท่ีพบมากท่ีสุด จะอยู่ในด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร  ด้านการมอบ
อ านาจ ด้านความมีคุณภาพ ด้านการตัดสินใจ ด้านความไว้วางใจ และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร  ส่วนในด้านความเอื้ออาทร  ด้านการยอมรับ และด้านความหลากหลายของบุคลกร เป็น
ปัญหาอันดับรองลงมา ซึ่งจากการศึกษาปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องวัฒนธรรม
องค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ว่า
อยู่ในระดับใด มีแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร  โดยมุ่งท่ีจะน าผลการศึกมาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและ กระบวนการท างานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
อีกท้ังพัฒนาผู้เรียนให้มีเด็กท่ีมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริหาร
และครูเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยและสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อทราบวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
 2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
 

                                                             
9
 สัมภาษณ์, ครูโรงเรียนวัดบางพระ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2, 29 

กรกฎาคม 2561. 
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ข้อค าถามการวิจัย 

 1. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระอยู่ในระดับใด 
 2. แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระเป็นอย่างไร  

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อให้การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ สามารถตอบค าถามของงานวิจัย
ท้ังสองประการข้างต้นได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ เป็นหลายแนวทาง 

ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

 ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะด าเนินการในลักษณะขององค์กรเชิงระบบ
เปิด ตามลักษณะการจัดการเชิงระบบตามแนวคิดของ ลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and 
Ornstein) เป็นกรอบการวิจัยท่ีได้กล่าวถึงระบบไว้ว่า โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคมท่ีมีลักษะ
เป็นระบบเปิด เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ระบบการบริหารโรงเรียน ( System of School 
Administration ) จะมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบ โดยพื้นฐานขององค์กรทางการศึกษามี        
5 ส่วน คือ  1. ปัจจัยน าเข้า (Input) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในระบบการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากร
มนุษย์  ทรัพยากรทางกายภาพ งบประมาณ และข้อมูลต่าง ๆ 2. กระบวนการเปล่ียนแปลง 
(Transformation process) ได้แก่ การด าเนินการภายในขององค์กรและระบบของการจัดการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญเช่น วัฒนธรรมองค์กร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น  
3. ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหรือคุณภาพผู้เรียน ความพึง
พอใจของชุมชน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และผลของการจัดการศึกษา 4.  ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback)  ข้อสนเทศท่ีเกี่ยวกับปัจจัยน าออกหรือกระบวนการขององค์การซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการเลือกปัจจัยน าเข้าในการบริหารงานในรอบต่อไป ข้อสนเทศอาจน าไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการเปล่ียนแปลงและผลผลิตในอนาคต ซึ่งถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ระบบอยู่ได้ยาวนาน
ขึ้น และ  5. สภาพแวดล้อม (Environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์กร สังคม การเมือง 
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เศรษฐกิจการปกครอง  ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายขององค์กร10 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้มี
นักวิชาการมากมายหลายท่านได้น าเสนองานทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรไว้หลายทฤษฎี เช่น
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของเซอร์จิโอวานนี่และสตาร์เรด (Sergiovanni and Starrat) ได้
กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร ได้ก่อตัวขึ้นมาจากส่ิงต่อไปนี้ คือ 1. ประวัติความเป็นมาขององค์กร (the 
organization’s history) 2. ความ เช่ือ (beliefs)  3. ค่านิยม (values) 4. บรรทัดฐาน และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (norms and standard) 5. รูปแบบของพฤติกรรม (patters of 
behavior) 11  ส่วนคุ๊ก (Cooke)  ได้น าแนวคิดของวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นกรอบแนวคิดในการวัด
ลักษณะของวัฒนธรรม ได้ 3 ลักษณะ คือ  1. ลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive Organization 
Culture)  2. ลักษณะต้ังรับ - เฉื่อยชา (Passive-Defensive Organization Culture และ           
3. ลักษณะต้ังรับ - ก้าวร้าว (Aggressive Defensive Organization Culture)12  และ แพตเตอร์สัน 
เพอร์กี้และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมองค์กร ใน
สถานศึกษาว่ามีประเด็นบ่งช้ี  10 ประการ ประกอบด้วย 1. ความมุ่งประสงค์ขององค์กร 
(organization purposes) 2. การมอบอ านาจ (empowerment) 3. การตัดสินใจ (decision 
making) 4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (sense of community) 5. ความไว้วางใจ (trust)  
6. ความมีคุณภาพ (quality) 7. การยอมรับ (recognition) 8. ความเอื้ออาทร (caring) 9. ความ
ซื่อสัตย์สุจริต (integrity) และ 10. ความหลากหลายของบุคลากร (diversity)13  ดังปรากฎใน
แผนภูมิท่ี 1 

                                                             

 
10

 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: 
Concepts and practices, 6th ed., (Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning, 2012), 
20-22. 
 

11
 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starrat,  Supervision Human 

Perspectives, 4 th ed.(New York:Mc Graw- Hill Book Company, 1988), 106-108. 
 

12 R.A. Cooke and J.L. Lafferty, Level : Organizational culture inventory 
(Phymouth MI : Human Synergisitcs,1989),214. 
  

 
13

 Jerry L. Patterson, Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs 
of Our School District,” Productive School Systems for a Nonrational World     
(New York : Magraw-Hill book Company,1986), 50-51. 
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แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ท่ีมา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: 

Concepts and practices, 6th ed., (Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning, 2012), 

20-22. 

      : Jerry L. Patterson, Stewart C. Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs of 
Our School District,” Productive School Systems for a Nonrational World (New 
York : Magraw-Hill book Company,1986), 50-51. 
 

ข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback) 

ปัจจัยน าเข้า  

(Input) 

 

 บุคลากร 
 งบประมาณ 
 วัสดุ อุปกรณ์ 
 การจัดการ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

(Transformation 

process) 

 การบริหาร 
 
 

 การจัดการเรียนการสอน 
 การนิเทศการศึกษา 
 

 

องค์กร ( Organization) 

วัฒนธรรมองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายนอก ( External Environment) 

ผลผลิต  

(Output) 

 
  คุณภาพผู้เรียน 
  คุณภาพสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ความพึงพอใจในการ    
  ท างาน 
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ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยต้องการทราบถึง วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนวัดบางพระ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ซึ่งในด้านของวัฒนธรรมองค์กร นั้น 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, purkey and 
parker,1986) ท่ีได้กล่าวไว้ 10 ด้าน คือ 1) ความมุ่งประสงค์ขององค์กร (Organization Purposes)  
2) การมอบอ านาจ (Empowerment)  3) การตัดสินใจ (Decision Making)   4) ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร (Sense of Community) 5) ความไว้วางใจ (Trust)  6) ความมีคุณภาพ (Quality) 
7) การยอมรับ (Recognition)  8) ความเอื้ออาทร (Caring)  9) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)     
10) ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity)  ดังปรากฎในแผนภูมิท่ี 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 วัฒนธรรมองค์กร 
ท่ีมา     : Jerry L. Patterson, Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs 

of Our School District,” Productive School Systems for a Nonrational World     

(New York : Magraw-Hill book Company,1986), 50-51. 

 

วัฒนธรรมองค์กร  
 
1 : ความมุ่งประสงค์ขององค์กร (Organization Purposes) 
2 : การมอบอ านาจ (Empowerment) 
3 : การตัดสินใจ (Decision Making) 
4 : ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Sense of Community) 
5 : ความไว้วางใจ (Trust) 
6 : ความมีคุณภาพ(Quality)  
7 : การยอมรับ (Recognition) 
8 : ความเอื้ออาทร (Caring) 
9 : ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 
10 : ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย  ดังนี้ 

 วัฒนธรรมองค์กร  หมายถึง  แบบแผนการปฏิบัติ ขอบเขตของค่านิยม สัญลักษณ์ของ
องค์กรหรือหน่วยงาน ความเช่ือ และพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรซึ่งมีอิทธิพล ต่อโครงสร้างและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร ในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรเป็นส่ิงท่ีบุคลากรส่วนใหญ่
ต่างให้การยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของคนรุ่นหลังท่ีท าสืบต่อกันมา 
และวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวช่วยให้บุคลากรในองค์กรหรือสถานศึกษาได้ร่วมกันคิดพิจารณาและ
แก้ปัญหาในแนวทางท่ีถูกต้อง และเพื่อให้ทุกคนท างานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งในแต่ละ
องค์กรย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของวัฒนธรรมในองค์กรนั้น ๆ  ประกอบด้วย          
1) ความมุ่งประสงค์ขององค์กร  2) การมอบอ านาจ  3) การตัดสินใจ  4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร  5) ความไว้วางใจ  6) ความมีคุณภาพ  7) การยอมรับ  8) ความเอื้ออาทร  9)ความซื่อสัตย์
สุจริต และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร 

 โรงเรียนวัดบางพระ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
หมายถึง สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา  ซึ่งจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 2 
ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ขยายโอกาส)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย 

เรื่อง "วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ "  ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยสรุปเป็นประเด็นและสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับขอบข่ายอ้างอิงเชิงทฤษฎี 
ประกอบด้วย 1) ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร  2) การก่อตัวของวัฒนธรรม
องค์กร   3) ลักษณะและประเภทของวัฒนธรรมองค์กร  4) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร  
5) ประงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

 ปัจจุบันเราอาจได้ยินค าว่า “วัฒนธรรมองค์กร” ตามวงสนทนาหรือวิทยุโทรทัศน์หรืออาจพบ
เห็นค านี้ไดตามหนาหนังสือพิมพ์นิตยสาร หรือหนังสือวิชาการทางการศึกษา แต่ความหมายของ
วัฒนธรรมองค์กรอาจแตกต่างกันออกไปตามความคิดของแต่ละคน อาทิเช่น ในกลุ่มคนบางกลุ่มได้ให้
ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมโลก แต่ในบางกลุ่มอาจ
หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นท่ีได้คาดหวังให้สมาชิกปฏิบัติตาม จะ
เห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ัวไป ไม่เว้นแม้แต่ในหน่วยงานต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่ง
วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวช่วยในการจัดระเบียบแบบแผนให้กับสังคม แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม 
เพื่อให้มนุษย์ในทุกช่วงอายุให้สามารถอยู่รอดและด าเนินชีวิตร่วมกันได้ ซึ่งในหน่วยงานก็มีวัฒนธรรม
ท่ีใช้สร้างแบบแผนและระเบียบเพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน อาทิ การให้รางวัล เช่น การขึ้น
เงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่ง , การลงโทษ เช่น การภาคทัณฑ์ การปลดออก การไล่ออก  เป็นต้น ท า
ให้ในหน่วยงานจ านวนมากพยายามท่ีจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรของตนเองขึ้น อีกท้ังแสวงหา
วัฒนธรรมองค์กรท่ีเหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง เพื่อท่ีจะสร้างและพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการท างานให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นเมื่อวัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทท่ีส าคัญ
ภายในหน่วยงาน การศึกษาและการเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น 
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ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร  

 แนวคิดในเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture )  เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งใน
การใช้เป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ หรือแม่แต่กลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
แนวความคิด การท างาน ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ ความสัมพันธ์ในการพึ่งพาอาศัยกัน ของการอยู่
ร่วมในสังคมเดียวกัน อีกท้ังวัฒนธรรมยังถือว่าเป็น ความเช่ือ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี ลักษณะ
นิสัยต่างๆ ของบุคคลนั้น ท่ีถูกปฏิบัติและถูกถ่ายทอดลงมารุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นในองค์กร
หรือหน่วยงานทุกองค์กรจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต ท่ีเป็นส่ิงส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้
ก้าวหน้า และประสบผลส าเร็จได้  จึงมีนักวิชาการหรือนักการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ จ านวน
มากท่ีให้ความสนใจและท าการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรอย่างแพร่หลาย พร้อมท้ังได้ให้ความหมายของ
ค าว่า วัฒนธรรมองค์กร ไว้หลายแนวคิดดังนี้ 
 คอล์บ, รูบิน และออสแลนด(Kolb, Rubin and Osland) ได้ให้แนวคิดว่า วัฒนธรรมองค์กร 
คือ รูปแบบของคติฐานท่ีท าให้กลุ่มได้เรียนรู ท่ีจะคิดประดิษฐ์พัฒนา แกปัญหาในการปรับตัวจาก 
ภายนอกและการบูรณาการจากภายใน14 
 แพทต้ีกิล (Pettigrew) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ระบบความหมายท่ีกลุ่มน้อมรับ 
ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมถึงความเช่ือ ภาษาและประเพณีปฏิบัติ15 
 ชีลด(Shils) ได้ให้ความหมายว่า ทุกองค์กรในสังคมจะมีขอบเขตของค่านิยม ความเช่ือและ
สัญลักษณ์ขององค์กร ซึ่งมีอิทธิพลต่อโครงสร้างกิจกรรม และพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยส่ิง  
เหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดบุคลิกภาพในการท างานของบุคคล ท าให้เกิดจิตส านึกในเป้าหมายของการ  
ท า ง า น  แ ล ะ ก า ร น า ม า ซึ่ ง คุ ณ ค่ า แ ห่ ง ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร16 
 เบคเกอร(Backer) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ระบบของความเช่ือและความเข้าใจ
ร่วมกันของสมาชิกภายในองค์กร ซึ่งท าให้แต่ละองค์กรมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป17 

                                                             

 14 David A. Kolb, Irwin M. Rubin and Joyce S. Osland, The Organizational 
Behavior Leader, 5th ed. (Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1991), 370. 
 15 P.M. Pettigrew, “On studying Organization Culture”, Administrative Science 
Quarterly (n.p., 1979), 570. 
 

16 Edward A. Shils, Culture and Periphery The Logic of Personal Knowledge 
: Essay Presented to Michael Polanyi (London : Routledge and Kegan Paul, 1961), 
119. 
 17 H.S. Backer, “Culture : Asociological view”, (n.p., 1982), 513-527. 
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 เทอรเนอร(Turner) ได้ให้ค านิยามของวัฒนธรรมองค์กร คือ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมสัมพันธ์
กัน และแรงจูงใจของปัจเจกชน รวมท้ังวิธีการท่ีท าส่ิงต่าง ๆ ในองค์กร18 
 วิคินส์ และแพตเตอร์สัน (Wikins and Patterson)  ได้ให้แนวคิดว่า วัฒนธรรมองค์กร 
หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลในองค์การมีความเช่ือว่าส่ิงใดควรกระท าส่ิงใดไม่ควรกระท าในการปฏิบัติงาน19 
 คุ๊ก (cooke) ได้น าแนวคิดของวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นกรอบแนวคิดในการวัดลักษณะของ
วัฒนธรรมได้เป็น 3 รูแบบ คือ 1. แบบสร้างสรรค์ (Constructive styles) ได้แก่ มิติเน้นความส าเร็จ 
(Achievement) มิติเน้นสัจการแห่งตน (self actualiztion) มิติเน้นบุคคลและมิติเน้นความส าเร็จ 
(Achievement) มิติเน้นบุคคลและการกระตุ้น (humanistic encouraging) และมิติเน้นไมตรี
สัมพันธ์ (Affiliative) 2.แบบต้ังรับ-เฉื่อยชา (Passive defensive styles) ได้แก่ มิติเห็นพ้องด้วย 
(approval) มิติเน้นการเป็นระเบียบ (conventional) มิติเน้นการพึ่งพา (dependent) และมิติเน้น
การหลีกเล่ียง (avoidance) 3. แบบต้ังรับ-ก้าวร้าว (aggressive-defensive styles) ได้แก่ มิติเห็น
ตรงกันข้าม (opposition) มิติเน้นอ าอาจ (power) มิติเน้นการแข่งขัน (competitive) และมิติเน้น
ความสมบูรณ์แบบ (perfectionistic)20 
 อโรบาและคิม (Arroba and Kim)  กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรว่า เป็นหัวใจของการท างาน 
เป็นการรวมค่านิยมหลักอันจะส่งผลไปยังโครงสร้างขององค์การและการออกแบบงานรวมถึงแบบ
แผนในการประพฤติ ปฏิบัติของสมาชิกในองค์การ วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นการแสดงถึงการร่วมรับรู้
แลความชัดเจนจนถึงบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของสมาชิกใน
องค์การ21 

                                                             

 18 Charles Hampden Turner, Creating Corporate Culture : From Discord to 
Harmony (Wakefield : Addison Wesley, 1992), 256. 
 19 L. Alan, Wikins and Jerry L. Patterson, " You  Can't  Get There From Here : 
What Will  Make Culture Projects Fail, " In Gaining Control of the  Corporate 
Culture (San francisco : Jossey-Boss,1985)267 
 20 R.A. Cooke and  J.L. Lafferty , Level : Organizational culture  inventory  
(Phymouth MI : Human Synergisitcs,1989),214 
 21 Tanya Arroba and James Kim,Pressure at work : A Survivals Guide for 
Manager, 2nd ed. (London : McGraw-Hill Book Company,1992),103. 
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เทอรเนอร(Turner) ได้ให้ค านิยามของวัฒนธรรมองค์กร คือ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมสัมพันธ์
กัน และแรงจูงใจของปจเจกชน รวมท้ังวิธีการท่ีท าส่ิงต่าง ๆ ในองค์กร22 
 วิเชียร วิทยอุดม ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง การสร้างค่านิยมและ ความ
เช่ือ ซึ่งสมาชิกองค์กรหรือหน่วยงานให้ความสนใจต่อการด ารงอยู่ขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรเป็น
สัญลักษณ์และสถานภาพพิเศษ เป็นแบบแผนของความเช่ือ ค่านิยม ความคิด และการกระท า ซึ่งมี
การพัฒนาอยู่ภายในองค์กร และเป็นส่ิงท่ีช่วยแนะแนวทางพฤติกรรมของสมาชิกภายใน องค์กรนั้น ๆ
ด้วย วัฒนธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และประสิทธิผล
โดยรวมของพนักงาน นอกจากนั้นวัฒนธรรมก็มีอิทธิพลหรือมีอ านาจเหนือองค์กร ไม่ว่าวัฒนธรรม
องค์กรนั้นจะอ่อนแอหรือแข็งแกร่งสักเพียงใดก็ตาม ย่อมมีผลกระทบต่อทุก ส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นใน
องค์กรนั้น นับได้ต้ังแต่การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง การตัดสินใจ ตลอดจนการแต่งกาย การท างาน23 
 สมคิด บางโม กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร ( organization culture ) หมายถึง ความคิด 
ความเช่ือแบบแผนปฏิบัติงานและด ารงชีวิตของบุคลากรในองค์กรหนึ่งๆ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ของ 
องค์กรยอมรับและปฏิบัติเป็นประเพณี และใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของ
องค์การ24 
 กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติ ขอบเขตของค่านิยม 
สัญลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงาน ความเช่ือ และพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรซึ่งมีอิทธิพล ต่อ
โครงสร้างและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร ในองค์กรนั้น  ๆ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรเป็นส่ิงท่ี
บุคลากรส่วนใหญ่ต่างให้การยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของคนรุ่น
หลังท่ีท าสืบต่อกันมา และวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวช่วยให้บุคลากรในองค์กรหรือสถานศึกษาได้
ร่วมกันคิดพิจารณาและแก้ปัญหาในแนวทางท่ีถูกต้อง และเพื่อให้ทุกคนท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ ซึ่งในแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของวัฒนธรรมในองค์กรนั้น ๆ 

 

 
 

                                                             

 
22 Charles Hampden Turner, Creating Corporate Culture : From Discord to 

Harmony (Wakefield : Addison Wesley, 1992), 256. 
 23 วิเชียร วิทยอุดม, ทฤษฎีองค์การ( กรุงเทพมหานคร:บริษัท ธนธัชการพิมพ์จ ากัด, 2554 ), 
9 - 11 
 24 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งท่ี 5 ( กรุงเทพมหานคร:วิทยพัฒน,์ 
2552 ), 43. 
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร 
 

 วัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของชายน์ (Schein) 
 ชายน์ (Schein) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ตามปรากฏการณ์ท่ีสังเกตได้ซึ่งบางอย่างสามารถ
มองเห็นได้ บางอย่างไม่สามารถมองเห็นได้ และบางอย่างสามารถรู้สึกหรือตระหนักได้โดยได้แบ่ง
ระดับของวัฒนธรรมออกเป็น 3 ระดับ  ดังแผนภูมิท่ี 
  

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 ระดับของวัฒนธรรมองค์กร 

ท่ีมา : Edgar H. Schein, Organization Culture and Leadership,4th ed (San Francisco 
California : Jossey-Bass,2010),24. 
 ระดับท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ ( Artifacts) เป็นระดับพื้นผิว ซึ่งรวมถึงปรากฏการณ์ท้ังหมดท่ี
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สามารถได้ยินและรู้สึกได้เมื่อต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มใหม่ ซึ่งมีวัฒนธรรมท่ีเรา
ไม่คุ้นเคย ส่ิงประดิษฐ์หมายรวมถึง  ผลิตผลของกลุ่ม เช่น  สถาปัตยกรรมภาษาเทคโนโลยีและ
ผลผลิต งานสร้างสรรค์ทางศิลป์ การแสดงทางอารมณ์ต านานและเรื่องเล่าขององค์กร เป็นต้น โดยส่ิง
ส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร คือ สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายท่ีสุดแต่ค่อนข้างยากต่อการแปลความหมาย  
เนื่องจากวัฒนธรรมในระดับนี้เป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ดังนั้นการสืบค้นเพื่อ
ศึกษาท าความเข้าใจวัฒนธรรมในระดับนี้ สามารถท าได้ง่ายกว่าวัฒนธรรมในระดับอื่น อย่างไรก็ตาม
ส่ิงประดิษฐ์เป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นยังไม่ใช่แก่นแท้ของวัฒนธรรมองค์กร 
 ระดับท่ี 2 ความเช่ือและค่านิยม (Espoused Beliefs and Values) เป็นความเช่ือและ
ค่านิยมในด้านความรู้สึกว่า “อะไรควร” ซึ่งต่างจาก “คืออะไร” และค่านิยมท่ีจะเปล่ียนผ่านไปสู่การ
เป็นข้อสมมติพื้นฐานได้ ความเช่ือและค่านิยมท่ีผ่านการทดสอบ และยังคงมีความน่าเช่ือถือในการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้เท่านั้นท่ีจะเปล่ียนไปเป็นข้อสมมติพื้นฐานได้ ความเช่ือและค่านิยมในระดับนี้จะ
ท านายพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ในระดับส่ิงประดิษฐ์  แต่ถ้าความเช่ือและค่านิยมไม่ได้อยู่บน
พื้นฐานของการเรียนรู้เดิมมาก่อนก็อาจเกิดส่ิงท่ีผิดแปลกออกไปจากส่ิงท่ีควรท า  ท้ังความเช่ือและ

สิ่งประดิษฐ ์

ความเชื่อ ค่านิยม 

ข้อสมมติฐาน 

โครงสร้างทางกายและพฤติกรรมภายในองค์กร ที่สามารถ

มองเห็นได้ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ปรัชญาขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ

ตรวจสอบได้ 

จิตไร้ส านึก ความเชื่อ การรับรู้ ความคิด และความรู้สึก 
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ค่านิยมมักจะท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่สามารถอธิบายได้ ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจในระดับท่ีลึกขึ้น สามารถ
แปลความ และท านายพฤติกรรมในอนาคตได้อย่างถูกต้อง เราจึงควรเข้าใจสมมติฐานให้มากขึ้น 
 ระดับท่ี 3  ข้อสมมติพื้นฐาน  ( basic underlying   assumptions )  เป็นค่านิยมความเช่ือ 
ท่ีสมาชิกองค์กรส่วนใหญ่หรือท้ังหมดปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานจนเป็นส่ิงท่ีก าหนดแนวทาง
พฤติกรรมของสมาชิกโดยไม่ต้องมีหลักการใดมาก ากับ เป็นตัวช้ีน าพฤติกรรมและบอกสมาชิกกลุ่มว่า 
จะรับรู้คิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆเหล่านั้น วัฒนธรรมองค์กรในระดับนี้ จึงอยู่ในระดับ
ลึกสุด โดยจะค่อยค่อยฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจจนกลายเป็นสามัญส านึกท่ีกระท าไปโดยไม่รู้ตัว 
หรือไม่ตระหนักถึงการด ารงอยู่ของมัน ความส าคัญของวัฒนธรรมจึงอยู่ในระดับนี้เพราะเมื่อเราเข้าใจ
ข้อสมมติพื้นฐาน เราก็จะเข้าใจวัฒนธรรมและระดับต่ืนได้ง่ายขึ้น และท าให้เราสามารถจัดการกับ
เรื่องต่าง ๆ ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นการท่ีจะเข้าใจวัฒนธรรมกลุ่มหรือวัฒนธรรมองค์กรใด ๆ  จึงต้อง
เข้าใจข้อสมมติพื้นฐานและเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นท่ีมาของข้อสมมติพื้นฐานเหล่านั้นด้วย25 
 

วัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอที (Cooke and Lafferty)   
 

 คุกและลาฟเฟอที (Cooke and Lafferty)  กล่าวว่า ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร สามารถ
วัดการรับรู้ของบุคคลในองค์กรในแง่ของพฤติกรรมการแสดงออกและบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร เป็นลักษณะของการด าเนินชีวิตในองค์กรท่ีมีค่านิยม ความเช่ือ แนวทางในการ
ปฏิบั ติงาน ท่ีแสดงออกมาเป็นวัฒนธรรมอง ค์กร 3 ลักษณะ  คือ 1. ลักษณะสร้างสรรค์ 
(Constructive Organization Culture) 2. ลักษณะต้ังรับ - เฉื่อยชา (Passive-Defensive 
Organization Culture )  และ 3. ลักษณะต้ังรับ - ก้าวร้าว (Aggressive Defensive Organization 
Culture) 
 1. ลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive Organization Culture) หมายถึง องค์กรท่ีให้
ความส าคัญถึงค่านิยมในการท างานโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรขององค์กรเกิดความพึงพอใจ นั่นคือได้รับ
ความส าเร็จจากการท างาน สนับสนุนซึ่งกันและกันภายในองค์การมีความรักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและ
กัน โดยบุคลากรจะมีพฤติกรรมท่ีมีความขยันหมั่นเพียรกระตือรือร้นมีความสุขกับการปฏิบัติงานรู้สึก
ว่างานในองค์กรมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา บุคลากรยึดมั่นผูกพันกับองค์กรมีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติงานสูง ซึ่งการท างานในลักษณะนี้จะส่งผลให้องค์กร ประสบความส าเร็จ การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดโดยวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 4 มิติคือ 

                                                             

 
25

 Edgar H. Schein, Organization Culture and Leadership,4th ed (San Francisco 
California : Jossey-Bass,2010),24. 
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    มิติท่ี 1  มิติเน้นความส าเร็จ (Achievement Dimension) หมายถึง การท างานโดยใช้
หลักเหตุผลมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน มีความกระตือรือร้น มีความสุขในการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ ตลอดจนเป็นนักวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ ลักษณะเด่นของมิตินี้ คือ 
บุคลากรจะมีความกระตือรือร้นในการท างานและรู้สึกว่างานนั้นมีความท้าทายความสามารถของ
ตนเอง 
    มิติท่ี 2  มิติเน้นสัจกาจแห่งตน (Self - Actualizing Dimension) หมายถึง องค์กรท่ีมี
ค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุดใน
ชีวิต มีความริเริ่มในการพัฒนางานของตนเองให้สอดคล้องกับงานขององค์กร พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีให้ความส าคัญกับความต้องการของบุคคลตามความนึกคิดและความคาดหวัง ซึ่ง
เป้าหมายในการท างานอยู่ ท่ีคุณภาพมากกว่าปริมาณความส าเร็จของงานจะต้องมาพร้อมกับ
ความก้าวหน้าของบุคลากร มีความภาคภูมิใจในงานของตนเองและมีความเต็มใจในการท างานจาก
การได้รับการสนับสนุน การพัฒนาตนเองจากงานท่ีท าอยู่สามารถพัฒนาและสร้างงานใหม่ๆของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ลักษณะเด่น คือ บุคลากรมีความยึดมั่น
ผูกพันกับงานและมีความพร้อมในการท างานสูง 
    มิติท่ี 3 มิติเน้นบุคคลและการสนับสนุน (Humanistic Encouraging Dimension) 
หมายถึง การให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันและการเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลมีความก้าวหน้าอย่าง
สม่ าเสมอท าให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ และมีความสุข ลักษณะเด่น คือ บุคลากรเป็นส่ิงท่ีส าคัญ
ท่ีสุดในองค์การ 
    มิติท่ี 4  มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ (Affinitive Dimension) หมายถึงองค์กรท่ีบุคลากรมี
ค่านิยมพฤติกรรมการแสดงออกมุ่งให้ความส าคัญกับสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เน้นบรรยากาศท่ีอบอุ่นใน
การท างาน บุคลากรในองค์กรจึงมีความเป็นกันเอง เปิดเผย จริงใจ และไวต่อความรู้สึกของเพื่อน
ร่วมงาน ให้การยอมรับซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน ลักษณะเด่น คือ 
บุคลากรมีความเป็นเพื่อนและมีความจริงใจต่อกัน 
 2.  ลักษณะต้ังรับ - เฉื่อยชา (Passive-Defensive Organization Culture ) หมายถึง 
องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมุ่งเน้นความต้องการความมั่นคงของบุคลากรและ
ผู้น าท่ีมีพฤติกรรมมุ้งเน้นบุคคล ยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ คอยตามความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร
พยายามหลีกเล่ียงงานหรือการกระท าท่ีต้องรับผิดชอบ แต่ยอมรับการมอบหมายจากผู้บริหาร 
บุคลากรเน้นถึงสัมพันธภาพ ระหว่างการในลักษณะปกป้องตนเองและต้ังรับซึ่งการท างานในลักษณะ
นี้ส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ค่อนข้างล่าช้า แบ่งได้ออกเป็น 4 มิติดังนี้ 
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    มิติท่ี 1  มิติเน้นการเห็นพ้องด้วย (Approval Dimension) หมายถึง องค์กรท่ีมีค่านิยม
พฤติกรรมการแสดงออกที่บุคลากรให้การยอมรับซึ่งกันและกัน หลีกเล่ียงการขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นด้วย
การพยายามเห็นด้วยและคอยตามความคิดเห็นของกันและกัน บุคลากรในองค์กรจะปฏิบัติตัวให้
เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในองค์กร การคล้อยตามกันนี้เป็นพฤติกรรมท่ีบุคลากรในองค์กรพึงพอใจ 
ลักษณะเด่น คือ บุคลากรต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมือนกับบุคคลอื่นๆในองค์กรและให้การเห็นด้วย
กับแนวทางความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ร่วมงานเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง เพื่อพยายามหลีกเล่ียงความ
ขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
    มิติท่ี 2  มิติเน้นกฎระเบียบ (Conventional Dimension) หมายถึง องค์กรท่ีมีค่านิยม
และพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะอนุรักษ์นิยม ให้ความส าคัญกับกฎระเบียบหรือข้อบังคับของ
หน่วยงานอย่างเคร่งครัด แบบแผนการปฏิบัติงานจึงเป็นระบบราชการ จะขัดต่อกฎหมายไม่ได้ มี
ค่านิยมของระบบอาวุโสและอนุรักษ์นิยม ลักษณะเด่น คือ บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบระบบอนุรักษ์
นิยมและยึดกฎระเบียบปฏิบัติราชการเป็นบรรทัดฐานในการท างานอย่างเคร่งครัด 
    มิติท่ี 3  มิติเน้นการพึ่งพา (Dependent Dimension ) คือองค์กรท่ีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกโดยยึดสายตามสายงานบังคับบัญชา ไว้ใจผู้บริหาร การบริหารจัดการจะ
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้น า บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามการตัดสินใจของผู้บริหาร ทุกคนต้องเช่ือว่า
การตัดสินใจนั้นมีความถูกต้องโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพหรือความท้าทายของงาน ปฏิบัติงานโดยไม่
ทราบจุดมุ่งหมายของการท างาน มุ่งการปฏิบัติตามผู้บริหารเพื่อเป็นการปกป้องตนเอง ลักษณะเด่น 
คือ บุคลากรมีความระมัดระวังตัวสูงในการปฏิบัติงานและเป็นผู้ตามท่ีดี 
    มิติท่ี 4  มิติเน้นเรื่องการหลีกเล่ียง (Avoidance Dimension) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยม
พฤติกรรมการแสดงออกที่เน้นการลงโทษเมื่อเกิดความผิดพลาดในการท างาน แต่เมื่อท างานประสบ
ผลส าเร็จก็จะไม่ได้รับรางวัลอะไร ซึ่งผลจากการบริหารงานในลักษณะนี้ท าให้บุคลากรหลีกเล่ียงการ
กระท าต่างๆ ท่ีอาจท าให้ถูกต าหนิหรือก่อให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน นอกจากนี้บุคลากรทุก
คนจะหลีกเล่ียงการตัดสินใจแต่เลือกปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 
 3.  ลักษณะต้ังรับ-ก้าวร้าว (Aggressive Defensive Organization Culture) หมายถึง 
วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกลักษณะผู้น าเน้นงานและเน้นความต้องการ
ด้านความมั่นคงของบุคลากร พฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรจะมีลักษณะการเผชิญหน้าชอบ
การมีอ านาจการแข่งขันท่ีต้องมีแพ้ - ชนะ และจะต้องหลีกเล่ียงความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
บุคลากรจัดแสดงลักษณะความขัดแย้งไม่ไว้วางใจ ต าหนิและต่อต้านการเปล่ียนแปลง ชิงดีชิงเด่นกัน
ในการท างาน  ชอบความเป็นระบบระเบียบ ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ยาก ซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 มิติ คือ 
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    มิติท่ี 1 มิติเน้นการเห็นตรงกันข้าม (Oppositional Dimension) ให้ความส าคัญกับการ
เผชิญหน้าและการเจรจาต่อรอง บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคลากรจะแสดงความขัดแย้งและ
ลักษณะชอบสงสัย ไม่ไว้ใจบุคคลอื่น ต าหนิและต่อต้านการเปล่ียนแปลง ต่อต้านความคิดเห็นของผู้อื่น
อยู่เสมอ ลักษณะเด่นคือบุคลากรชอบต าหนิและต่อต้านทุกส่ิง ยอมรับการเปล่ียนแปลงยาก 
    มิติท่ี 2  มิติเน้นอ านาจ (Power Dimension) หมายถึง ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีในต าแหน่ง บุคลากรชอบเป็นผู้นิเทศและสอนเพื่อนร่วมงาน รางวัลหรือผลงานท่ี
ได้รับจากองค์กรมีอ านาจควบคุมบุคลากรท่ีอยู่ในระดับต่ ากว่า บุคลากรทุกคนมีความต้องการท่ีจะได้
ขั้นต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ต้องการเป็นผู้น าและต้องการอ านาจเพื่อบ ารุงรักษาความรู้สึกท่ีมั่นคงในการ
ท างาน ลักษณะเด่น คือ บุคลากรต้องการควบคุมผู้อื่นและมีความเช่ือในเรื่องการผลักดันให้เกิดขึ้นใน
องค์กร 
    มิติท่ี 3  มิติเน้นการแข่งขัน (Competitive Dimension) หมายถึง การให้ความส าคัญและ
การยอมรับการแข่งขันท่ีจะต้องมีแพ้หรือชนะ  บุคลากรต้องการชนะและดีกว่าคนอื่น ดังนั้นการ
แข่งขันจึงท าให้เกิดการแบ่งแยกบุคลากรออกเป็นกลุ่ม กลุ่มวัดผลส าเร็จของการท างานเพื่อรักษา
คุณค่าของตนเองจะได้รับการแบ่งระดับในท่ีท างาน บุคลากรจะยอมรับลักษณะการปฏิบัติงานท่ีมีการ
แข่งขันและเช่ือว่าการแข่งขันจะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
    มิติท่ี 4  มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist Dimension) หมายถึง การให้
ความส าคัญกับความสมบูรณ์แบบของงาน บุคลากรจะต้องหลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความผิดพลาด 
โดยบุคลากรจะต้องท างานอย่างหนักและยึดมั่นในระบบการท างาน แต่บรรลุเป้าหมายขององค์กร
น้อย ต้องมีการต้ังความหวังในการท างานไว้สูง จึงท าให้มีการท างานอย่างละเอียด ลักษณะเด่น คือ 
เน้นความมีระเบียบและต าหนิความผิดพลาดของตนเอง ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ียาวนาน26 
 

วัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของแพดเตอร์สัน เพอร์ก้ีและพาร์เกอร์  
(Patterson, Purkey  and Parker) 
 

 แพดเตอร์สัน เพอร์กี้และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ได้กล่าวถึง 
วัฒนธรรม ในสถานศึกษาว่ามีประเด็นบ่งช้ี  10 ประการ ประกอบด้วย 1.ความมุ่งประสงค์ขององค์กร 
(organization purposes) 2. การมอบอ านาจ (empowerment) 3. การตัดสินใจ (decision 
making) 4.ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (sense of community) 5.ความไว้วางใจ (trust)    

                                                             

 26 R.A. Cooke and J.L. Lafferty, Level : Organizational culture inventory 
(Phymouth MI : Human Synergisitcs,1989),214. 
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6.คุณภาพ (quality) 7.การยอมรับ (recognition) 8.ความเอื้ออาทร (caring) 9.ความซื่อสัตย์สุจริต 
(integrity) และ 10. ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้27 
 1. ความมุ่งประสงค์ขององค์กร (organization purposes) โดยปกติในการท างานหรือ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มนุษย์มักท าโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อท่ีจะท างานให้บรรลุความประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติงานขององค์กรทุกแห่งต่างก็มีจุดมุ่งหมายท่ีจะท างานให้บรรลุความมุ่ง 
ประสงค์ขององค์กร การท่ีจะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น บุคลากรในองค์กรควรมี  
โอกาสร่วมกันก าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งแพตเตอร์สันและคณะ (Petterson 
and Other) ได้กล่าวถึง ความมุ่งประสงค์ขององค์กร (organization purpose) ว่า เมื่อองค์กร
ก าหนดความมุ่งประสงค์ขององค์กรแล้ว ควรประชาสัมพันธ์ช้ีแจงให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจ เห็น
คุณค่า และความส าคัญเกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการและ
ประเมินผลร่วมกัน รวมท้ังค านึงถึงการตัดสินใจท่ีมีผลต่อความมุ่งประสงค์ขององค์กรด้วย องค์กร  ใด
จะอยู่รอดและมีความเจริญรุ่งเรืองนั้น ความส าคัญจะอยู่ท่ีตัวบุคคลท่ีท างานร่วมกันในองค์กรนับต้ังแต่
ผู้บริหารลงไปถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ จะสามารถท างานให้มีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ควร
ค านึงถึงความมุ่งประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ การก าหนดความมุ่งประสงค์เป็นขั้นตอน ต่อเนื่องจาก 
การก าหนดสภาพปัจจุบันและปัญหา หากไม่ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาก่อน ย่อมไม่สามารถ 
ก าหนดความมุ่งประสงค์ท่ีดีได้ แม้จะก าหนดขึ้นคงจะได้ความมุ่งประสงค์ท่ีไม่สอดคล้องกับปัญหา  
หรือความต้องการท่ีแท้จริงขององค์กร 
 2. การมอบอ านาจ (empowerment) ในองค์กรผู้บริหารเป็นผู้มีและเป็นผู้ใช้อ านาจได้ตาม
ต าแหน่ง แต่ในการปฏิบัติงานในองค์กรผู้บริหารมีภาระหน้าท่ีมาก จึงต้องมีการแบ่งอ านาจในการ 
รับผิดชอบไปยังผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งรองลงไปช่วยจัดท า แต่ท้ังนี้ผู้ใช้อ านาจนั้นจะต้องใช้โดยไม่ขัดกับ 
ความมุ่งประสงค์ขององค์กรท่ีต้ังไว้ซึ่งแพคเตอร์สันและคณะ(Patterson and Other) ได้กล่าวถึงการ 
มอบอ านาจว่า ผู้บริหารจะต้องเห็นความส าคัญของการให้อ านาจการตัดสินใจแก่บุคลากรในองค์กร 
บางสถานการณ์ พร้อมท้ังให้โอกาสในการรับรู้ข่าวสารและการได้รับปัจจัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน ความจ าเป็นในการมอบอ านาจ การมอบอ านาจแก่หัวหน้า 
ช้ันรองลงไปมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 3. การตัดสินใจ (decision making) การตัดสินใจเป็นภารกิจส าคัญของการบริหารท่ีเป็น 
ส่วนหนึ่งของความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะการตัดสินใจเป็นการเลือกวิธีปฏิบัติ ท่ี
เห็นว่าดีท่ีสุด เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ นอกจากต้องมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็น
                                                             

 
27

  Jerry L. Patterson, Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs 
of Our School District,” Productive School Systems for a Nonrational World, 50-51. 
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ปัจจุบันแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้อง กับ
แนวคิดของแพตเตอร์สันและคณะ (Patterson and Other) ได้เสนอว่าผู้บริหารควรค านึงถึงความ
เป็นไปได้และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่องค์กร พร้อมการมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจให้มากท่ีสุด ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นภารกิจท่ีผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด 
เป้าหมายท่ีส าคัญเพื่อเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยทุกฝ่ายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ 
ผู้บริหารควรค านึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่องค์กร พร้อมท้ังการมีข้อมูลท่ีเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจมากขึ้น การตัดสินใจถือว่าเป็นส่ิงส าคัญยิ่งของกระบวนการบริหาร เป็น
พฤติกรรมหลักของการบริหารเป็นเสมือนเครื่องมือทดสอบความสามารถของผู้บริหาร และเป็น
พฤติกรรมท่ีนักบริหารได้น าไปเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นตัวช้ีถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหาร 
ดังนั้น ผู้บริหารต้องตัดสินใจเกือบทุกเรื่องภายในองค์กร หากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดย่อม หมายถึง
อนาคตขององค์กรท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคตได้ 
 4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (sense of community) การท่ีคนเราท างานร่วมกัน 
ในองค์กรใด ๆ ก็ตาม ถ้ามีความประทับใจในสถานท่ีนั้นก็จะเกิดความรู้สึกรักและผูกพันในสถานท่ีนั้น 
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งแพตเตอร์สันและคณะ (Patterson and Other) ให้
แนวคิดว่าในการด าเนินงานควรยึดถือองค์กรเป็นหลักโดยถือว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงควรให้ความช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ มีความผูกพัน รู้จักรับผิดชอบ ช่วยเหลือและพัฒนาองค์กรร่วมกันให้มากท่ีสุด  
 5. ความไว้วางใจ (trust) ผู้บริหารควรให้โอกาสบุคลากรเลือกท างานตามความต้องการ และ
ให้ความไว้วางใจว่าจะสามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี แพตเตอร์สัน และคณะ (Patterson and 
Other ) ได้กล่าวถึง ความไว้วางใจ (trust) ไว้ว่า ผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจในการตัดสินใจปฏิบัติ 
งานต่าง ๆ ของบุคคลในองค์กร 
 6. ความมีคุณภาพ (quality) การปฏิบัติงานภายในองค์กรใด ๆ ต่างก็ย่อมคาดหวังว่าผลงาน
ท่ีออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งแพตเตอร์สันและคณะ(Patterson and Other ) ได้ให้
ความเห็นว่า ในการปฏิบัติงานขององค์กรจะต้องค านึงถึงมาตรฐานของงานและคุณภาพของบุคลากร
โดยมีความเช่ือว่าบุคลากรองค์กรจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ
โดย บุคลากรจะถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความ
ไว้วางใจกันและความรู้สึกแบบครอบครัว 
 7. การยอมรับ (recognition) ผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีได้รับอ านาจตามกฎหมายให้เป็นผู้น า ใน
การด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ผู้บริหารจึงเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน อีกท้ังมีบทบาทต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของ
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งาน บทบาทท่ีส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร คือ การยอมรับและเห็นคุณค่าของการแสวงหาแนวคิด
ท่ีดีของบุคลากรในองค์กร เพราะมนุษย์ทุกคนต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความรู้ ความสามารถของตน 
ซึ่งแพตเตอร์สันและคณะ (Patterson and Other) ได้กล่าวถึง การยอมรับ (recognition) ว่าองค์กร
ควรยอมรับและเห็นคุณค่าของบุคลากร พร้อมท้ังส่งเสริมบุคคลในองค์กร ในการแสวงหาแนวคิดท่ีดี
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
 8. ความเอื้ออาทร (caring) การท่ีบุคลากรจะท างานอย่างมีคุณภาพและให้ความร่วมมือ เป็น
อย่างดีนั้น บุคลากรต่างก็ปรารถนาให้ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรในความเป็นอยู่ การ
ปฏิบัติงานตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพของตน ส่ิงต่าง ๆเหล่านี้เป็นขวัญและก าลังใจในการท่ีจะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งแพตเตอร์สันและคณะ (Patterson and 
Other ) เสนอว่าองค์กรควรเอาใจใส่ดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และส่งเสริมความก้าวหน้าของ บุคคลใน
องค์กร 
 9. ความซื่อสัตย์สุจริต ( integrity) เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าใน 
ความซื่อสัตย์ของบุคลากร โดยการชมเชยและให้ผลตอบแทน รวมท้ังการก าหนดแนวทางเพื่อให้ ทุก
คนปฏิบัติตาม และเห็นคุณค่าในความมานะพยายามของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ย่อ
ท้อ ซึ่งแพตเตอร์สันและคณะ (Patterson and Other ) เสนอว่า องค์กรควรเห็นคุณค่าของความ 
เป็นเอกภาพและความซื่อสัตย์ของบุคคลในองค์กร พร้อมท้ังรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
และคุณภาพของบุคลากร นอกจากนี้การปฏิบัติขององค์กรต่อบุคลากรจะยึดมั่ นในแนวทางแห่ง
จริยธรรมเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าจริยธรรมเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญต่อมนุษย์ท้ังโดยส่วนตน และ
ส่วนรวม และเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีช่วยให้องค์กรมีความสงบเรียบร้อย  
 10. ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) เป็นเรื่องของความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันใน
การปฏิบัติซึ่งแพตเตอร์สันและคณะ(Patterson and Other) ได้ให้ความเห็นว่าบุคลากรมีค่านิยมใน
ด้านปรัชญาหรือความเช่ือ ตลอดจนบุคลิกภาพของทุกคนในองค์กรมีความแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนจะ
มีค่านิยมในวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีค่านิยมท่ียืดหยุ่นในด้านการจัดการงานแตกต่างกัน และ
วิธีการปฏิบัติงานท่ีต่างกันของบุคลากรทุกวิธีการน าไปสู่จุดประสงค์ ซึ่งแสดงถึงค่านิยมขององค์กร  
 ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติของบุคคลท่ีอยู่ในองค์กร ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของค่านิยมและความเช่ือ  การกระท า และพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ บุคคลใน
องค์กรซึ่งจะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้น  โดย
วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นส่ิงท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ต่างให้การยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันต่อเนื่องกันมา
นานเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของคนรุ่นหลังและเป็นแนวทางในการตัดสินใจและปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถท างานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ขององค์กรให้
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เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งในแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ
วัฒนธรรมในองค์กรนั้น ๆ  โรงเรียนจึงจัดได้ว่าเป็นองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีบุคลากรท่ีส าคัญมากมาย เช่น 
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าท่ีต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนจะมีแนวคิด ความเช่ือ ค่านิยมและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันไปแบบการด าเนินชีวิตของตน  และเมื่อต่างคนต่างความคิดอยู่ร่วมกันในท่ี
เดียวกัน จึงท าให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองออกไปสู่บุคคลอื่น ส่งผลให้ทุกฝ่ายเกิด
การปรับตัวเพื่อให้เกิดแนวทางท่ีทุกคนต่างยอมรับ และปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กรภายในโรงเรียนขึ้น 
 

ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร 

 

 วัฒนธรรมเป็นรากฐานท่ีก าหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน โดย
องค์กรซึ่งจัดว่าเป็นสังคมย่อยย่อมท่ีจะมีวัฒนธรรมเป็นหลักในการด ารงชีวิตหรือเป็นวิถีชีวิต หรือ
แม้กระท่ังเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมในการท างานของมนุษย์ โดยท่ีสมาชิกในสังคมหรือมนุษย์ไม่
รู้ตัว ซึ่ง คลัคคอน และเคลลี (Kluckhohn and Kelly) เรียกวัฒนธรรมในองค์กรว่า เป็นแบบหรือวิถี
การด ารงชีวิตท่ีท าให้องค์กรมีเอกลักษณ์ของตนเองต่างไปจากองค์กรอื่น และแบบการด ารงชีวิตนี้
สามารถแลกเปล่ียนกันและกันหรือแพร่กระจายออกไปได้ในหมู่สมาชิกของสังคม โดยมีการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรมนี้เปรียบเสมือนเป็นกาวหรือหลักท่ียึดองค์กรหรือหน่วยงาน
ให้กลมเกลียวไม่แตกสลายลงไปความส าคัญของวัฒนธรรมต่อองค์กร มีหลักฐานการศึกษาวิจัยไว้ 3 
ประการ คือ 

 1.  วัฒนธรรมองค์กรสามารถก าหนดรูปแบบพฤติกรรมขององค์กรได้ เช่น วัฒนธรรมองค์กร
ท่ีคนส่วนมากมักวางเฉยต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กร เมื่อวิถีชีวิตท่ัวไปสร้างแบบแผนการวางเฉยต่อ
ปัญหา พฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ในองค์กรก็จะซึมซับเรียนรู้แพร่กระจายในเรื่องการวางเฉย 
นานเข้าก็จะเป็นวัฒนธรรมการวางเฉย และกลายเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร    
นั้น ๆ ต่อไป 
 2.  รูปแบบพฤติกรรมองค์กรท่ีเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กรอาจเป็นได้ท้ังปัจจัยเกื้อกูลหรือ
อุปสรรคต่อการด าเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินในแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน 
กล่าวคือ วัฒนธรรมจะส่งผลต่อรูปแบบและเนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลท่ัวไปในองค์กร เช่น ใน
กรณีท่ีองค์กรมีปัญหาท่ีเกี่ยวกับงานหรือพฤติกรรมของคน และจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่เมื่อ
พฤติกรรมของคนท่ีเกิดจากการยอมรับอ านาจของผู้น า และไม่มีความกล้าหาญในการริเริ่มแก้ไข
ปัญหา ถ้าผู้น าไม่เป็นผู้เริ่มต้นก่อนคือมีวัฒนธรรมยอมตามอย่างไม่ยั้งคิด (Subordination culture) 
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พฤติกรรมเช่นนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีตนประสบอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความคิดและริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งความคิดริเริ่มเป็นส่ิงจ าเป็น เมื่อแบบแผนการประพฤติถูกปิดกั้นก็จะ
เกิดการวางแนวปฏิบัติขึ้นมากันเอง ว่าวิธีการแบบใดในการแก้ไขปัญหาเป็นท่ียอมรับได้ในกลุ่ม 
(เพราะสอดคล้องกับแบบแผนวัฒนธรรมท่ีกลุ่มมีอยู่ในใจ คือ ความกลัว)  หรือวิธีการแบบใดในการ
แก้ไขปัญหาเป็นท่ียอมรับไม่ได้ (เพราะขัดกับวัฒนธรรมกลุ่มท่ีมีอยู่ในใจ หรือกลุ่มไม่มีวัฒนธรรมนี้อยู่ 
คือ ความกล้าหาญในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์) ในการปฏิบัติงาน หรือในการมีความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในองค์กรด้วยกัน วัฒนธรรมจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญควรแก่การระลึกถึงในการศึกษาปัญหาของ
องค์กรท้ังโครงสร้าง กระบวนการ พฤติกรรม และส่ิงแวดล้อมในองค์กร 
 3.  จากผลงานการศึกษาของ พอล เบท และ เอ็มอีพี สลิกแมน (Paul Bate and M.E.P. 
Seligman) พบว่า วัฒนธรรมจะมีอ านาจชักน าให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมี
ความส าคัญกับองค์กร คือ การเรียนรู้ภาวะช่วยตัวเองไม่ได้ (Learned helplessness) ซึ่งเป็น
สถานภาพทางจิตท่ีคนจะมีเม่ือเขารับรู้ว่าเขาไม่สามารถควบคุมเป้าหมายในชีวิตของเขาเองได้ และถ้า
การรับรู้เช่นนี้ได้รับการยืนยันโดยผู้นั้นมีประสบการณ์ตรง โดยเขาผู้นั้นพบกับตัวเองว่าเป็นเช่นนั้น  
จริง ๆ ก็จะท าให้การจูงใจในการตอบโต้กับปัญหาหายไป กลายเป็นคนย่อท้อต่ออุปสรรคหรือไม่ต่อสู้
ให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผล วัฒนธรรมการยอมตามผู้บังคับบัญชาโดยไม่ยั้งคิดจึงก่อให้เกิด
พฤติกรรมส้ินหวังในองค์กร28 
 

การก่อตัวของวัฒนธรรมองค์กร 

 

 วัฒนธรรมองค์กรมีลักษณะจ าเพาะท่ีแต่ละองค์กรให้ความส าคัญ และยอมรับว่าเป็นส่วน 
หนึ่งของระบบการบริหารงานในองค์กร ซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการท่ีก่อตัวขึ้นเป็นวัฒนธรรมของ
แต่ละองค์กร 

 โอเวน (Owen) กล่าวว่า การก่อตัวของวัฒนธรรมองค์กร จะเกิดขึ้นโดยท่ีประวัติความเป็นมา
ขององค์กรมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ความเช่ือมีอิทธิพลต่อค่านิยม ค่านิยมมีอิทธิพลต่อบรรทัดฐาน และ
มาตรฐานของงาน และบรรทัดฐานมีอิทธิพลต่อรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรท่ีแสดงออกมา 

                                                             

 
28

 ส านักพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, "การวิเคราะห์
วัฒนธรรมองค์กร" เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก www. 
km.opsmoac.go.th/download/article/article_20120702183528.pdf 
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ในการเรียนรู้และรับเอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะเกิดขึ้น ทีละเล็กละน้อย
อย่างสม่ าเสมอ และกลายเป็นส่ิงหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคลนั้นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ29

 

 เซอร์จิโอวานนี่และสตาร์เรด (Sergiovanni and Strarratte) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร 
ได้ก่อตัวขึ้นมาจากส่ิงต่อไปนี้ คือ ประวัติความเป็นมาขององค์กร (the organization’s history) 
ความเช่ือ (beliefs) ท่ีเป็นไปในแบบเดียวกัน ค่านิยม (values) ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร บรรทัด
ฐาน และมาตรฐาน (norms and standard) ในการปฏิบัติงาน30 
 แพดเตอร์สัน เพอร์กี้และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ได้กล่าวถึง 
วัฒนธรรม ในสถานศึกษาว่ามีประเด็นบ่งช้ี  10 ประการ ประกอบด้วย 1.ความมุ่งประสงค์ขององค์กร 
(organization purposes) 2. การมอบอ านาจ (empowerment) 3. การตัดสินใจ (decision 
making) 4.ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (sense of community) 5.ความไว้วางใจ (trust)    
6.ความมีคุณภาพ (quality) 7.การยอมรับ (recognition) 8.ความเอื้ออาทร (caring) 9.ความซื่อสัตย์
สุจริต (integrity) และ 10. ความหลาก หลายของบุคลากร (diversity)31 
 จึงกล่าวได้ว่าการก่อตัวของวัฒนธรรมองค์กร จะมีลักษณะท่ีเห็นเด่นชัดซึ่งเป็นฐานท่ีมาแห่ง
ความเข้าใจร่วมกัน และแบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยการหล่อหลอมและ
ผสมผสานเป็นภาพรวมแห่งวัฒนธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร 
 

ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร 

  

 องค์กรแต่ละองค์กรย่อมมีแบบแผน ระเบียบการประพฤติปฏิบัติ รวมท้ังพฤติกรรมท่ีก าหนด
ขึ้นตามความเช่ือและค่านิยมของบุคคลในองค์กร ท าให้แต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งนัก
คิดได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรไว้ดังนี้  
 เซอร์จิวานนี่และสตาร์เรตท์ (Sergiovanni and Strarratte) ได้ให้ความคิดเกี่ยวกับลักษณะ 
วัฒนธรรมองค์กรว่า ในทุกๆองค์กร ย่อมมีหลักประพฤติปฏิบัติท่ีพึงสังเกตได้ซึ่งก าหนดขึ้นโดยเกณฑ์

                                                             

 29 Robert Owen, Organizational Behavior in Education, 17. 
 30 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Strarratte, Supervision Human 
Perspectives, 4 th ed.(New York : Mc Graw- Hill Book Company, 1988), 106-108. 
 

 31 Jerry L. Patterson, Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs 
of Our School District,” Productive School Systems for a Nonrational World     
(New York : Magraw-Hill book Company,1986), 50-51. 
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ของการอยู่ร่วมกันจนกลายเป็นบรรทัดฐาน ท่ีบ่งช้ีว่าพฤติกรรมใดเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบัติและยอมรับได้ซึ่ง
เป็นส่ิงท่ีพึงประสงค์และบรรทัดฐานของการแสดงออกถึงค่านิยมความเช่ือ ในกลุ่มของผู้ร่วมงาน32 
 อัลเวสสัน (Alvesson) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่ามี ลักษณะ
ส าคัญ ดังนี้   1. เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้อย่างสม่ าเสมอ (observed behavioral regularities) 
เช่น การใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสาร พิธีการต่างๆและรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลในองค์กร
ยอมรับ  
 2. มีบรรทัดฐาน (norms) ซึ่งยึดถือเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบัติ
ร่วมกันว่าส่ิงใดจะต้องท ามากน้อยแค่ไหนในการปฏิบัติงาน  
 3. ค่านิยมท่ีมีลักษณะเด่น (dominant values) เป็นค่านิยมส่วนใหญ่ ท่ีบุคคลในองค์กร 
ยอมรับให้การสนับสนุนและคาดหวังในการปฏิบั ติงานร่วมกัน เช่น คุณภาพของงานและ  
ประสิทธิภาพของงาน  
 4. มีปรัชญาขององค์กร (philosophy) เป็นความเช่ือขององค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ   
 5. มีกฎระเบียบข้อบังคับ (rules) เป็นระเบียบแบบแผน และแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สมาชิกก็ต้องเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพของกลุ่ม  
 6. มีบรรยากาศขององค์กร (organization climate) ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสมาชิกขององค์กรก าหนด
ขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรและนอกองค์กร33 
 แฮริสัน (Harrison) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรมี 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  1.วัฒนธรรม
เน้นอ านาจ (power) เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีชอบในเรื่องของการแข่งขัน  2. วัฒนธรรมเน้นคน 
(people) เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีต้องการแสวงข้อตกลงร่วมกัน ไม่ยอมรับการบริหารงานแบบการ
ควบคุม  3. วัฒนธรรมแบบเน้นงาน (task) เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในเรื่อง
ของความสามารถ และเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง  4. วัฒนธรรมแบบเน้นบทบาท (role)  

                                                             

 32 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Strarratte, Supervision Human 
Perspectives ,  4th ed. (New York:McGraw-Hill Book Company,1988), 103. 
 33 Mats Alvesson, “Organization Culture and ldiology”, International Study 
19 Management and Organization. Quoted in Fred Luthans, Organizational 
Behavior (New York:McGraw Hill Book Company, 1989), 50-51. 
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เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับบุคลากรได้ท างานตาม กฎ ความชอบธรรม และการบริงาน
แบบราชการ34  

ซึ่งต่อมา แฮนด์ด้ี (Handy) ได้น าแนวความคิดของ แฮริสัน มาศึกษาใหม่ และได้จัดกลุ่ม
ประเภทของวัฒนธรรมออกมา โดยมองว่าวัฒนธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตและบรรทัดฐาน ซึ่งจัด
แบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมท่ีเน้นอ านาจ (power orientation) มีศูนย์กลางของอ านาจเพียงจุดเดียว แต่
สามารถควบคุมได้ท้ังองค์กร  ซึ่งภายในองค์กรต้องอาศัยความไว้วางใจและการเห็นใจซึ่งกันและกัน 
บรรยากาศในองค์กรเป็นแบบการแข่งขัน ผู้ท่ีมีอ านาจในองค์กรจะพยายามควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
และต่อสู้กันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  
 2. วัฒนธรรมท่ีเน้นบทบาท (role orientation) มีลักษณะเป็นแบบระบบราชการ โดยจะ
ยึดถือหลักเหตุผล กฎเกณฑ์ กระบวนการ และบทบาท เพื่อควบคุมการท างาน มุ่งเน้นล าดับช้ันของ
อ านาจและสถานภาพอีกท้ังให้คุณค่ากับความมั่นคง และการแสดงความเคารพซึ่งมากเท่าๆกับ 
ความสามารถของบุคคล อ านาจในการท างานเป็นส่ิงท่ีได้มาจากต าแหน่งงาน  
 3. วัฒนธรรมท่ีเน้นงาน (task orientation) มีลักษณะมุ่งเน้นท่ีความส าเร็จของงาน มีการน า
คนท่ีเหมาะสมเข้าท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อิทธิพลในการท างานจะขึ้นอยู่กับการเป็นผู้เช่ียวชาญ
ไม่ใช่จากต าแหน่งหน้าท่ีหรืออ านาจจากตัวบุคลและมีการให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม 
 4. วัฒนธรรมท่ีเน้นคน (people orientation) จะมุ่งเน้นการให้บริการตามความต้องการ
ของคนในองค์กรเป็นหลัก จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง และมีการแบ่งอ านาจกันโดยการมอบ
อ านาจจะพิจารณาท่ีตัวบุคคลมากกว่าการพิจารณาท่ีความสามารถในการท างานองค์กรมีหน้าท่ีเพียง
ช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของคนในองค์กร 35 
 

ประเภทของวัฒนธรรมองค์กร 

 ชายน์ (Schein) แบ่งวัฒนธรรมองค์กร ออกเป็น 2 แบบ คือ  
 1. วัฒนธรรมแข็ง (Strong culture) หมายถึง วัฒนธรรมองค์กรท่ีได้รับการยกย่องอย่าง
กว้างขวางจากสมาชิกองค์กร เป็นวัฒนธรรมท่ีสมาชิกองค์กรยึดถือค่านิยมหลักขององค์กร  อย่าง

                                                             
34

 R. Harrison, “ Understanding Your Organization’s Character, ”Harvard 
Business Review.50 (3) (1972) : 119 - 128. 

35
 Charles B. Handy, Understanding Organizations ( Harmondsworth : 

Penguin Book,1985), 58-61. 
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เคร่งครัด และเป็นวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะชัดเจน เป็นท่ีเข้าใจกันว่าอะไร ซึ่งเรามักพบเห็นตัวอย่าง
องค์กรท่ีมีวัฒนธรรมแข็งได้จากบริษัทต่าง ๆของญี่ปุน หรือทางองค์การศาสนา เป็นต้น  
 2. วัฒนธรรมอ่อน (Weak culture) หมายถึง วัฒนธรรมองค์กรท่ีสมาชิกองค์กร ไม่ได้ยึดถือ
ค่านิยมหลักขององค์กรอย่างเคร่งครัดและอย่างกว้างขวาง และไม่สามารถแยกแยะได้วา อะไรส าคัญ
กว่าอะไร ตัวอย่างองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมอ่อน  ได้แก องค์กรท่ีมีอายุน้อยหรือองค์กรท่ีมีสมาชิกเขาออก
ตลอดเวลาในองค์กรประเภทนี้ สมาชิกองค์การยังไม่มีประสบการณเพียงพอท่ีจะมาสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในเรื่องต่าง ๆขององค์กร 
  ชายน์ (Schein) ได้ระบุว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นบ่อเกิดของเอกลักษณ์และความเข้มแข็งของ 
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การเกิดใหม่และก าลังเจริญเติบโต  โดยสรุป วัฒนธรรมองค์กรสามารถ 
ดูได้จากค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรมท าหน้าท่ีเป็นตัวก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้กับสมาชิก
และท าหน้าท่ีจัดระเบียบในองค์กร โดยคานิยมและความเช่ือจะแสดงให้ปรากฏในท่ีต่าง ๆ เช่น 
พิธีกรรม ประเพณีโครงสร้างองค์กร36 

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดบางพระ  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ประวัติโรงเรียนวัดบางพระ 
 โรงเรียนวัดบางพระเป็นสถานศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต 2   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ต้ังอยู่เลขท่ี 
1/1   หมู่ท่ี 3  ต าบลบางแก้วฟ้า   อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ในเนื้อท่ี 9 ไร่ 3 งาน   จัดต้ัง
ขึ้นเมื่อวันท่ี 3  สิงหาคม  พ.ศ. 2485  ช่ือว่า  โรงเรียนประชาบาลต าบลบางแก้วฟ้า  เปิดสอนช้ัน    
ป.1 – ป.4  บางพระเป็นต าบลท่ีต้ังอยู่บริเวณฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าท่าจีนตอนเหนือของอ าเภอ     
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  สาเหตุท่ีเรียกต าบลนี้ว่า  บางพระ  มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าสมัยก่อน
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2   พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานั้น คนไทยกลุ่มหนึ่งได้น าพระพุทธรูปลงเรือ
หนีพวกพม่าล่องมาตามล าน้ าท่าจีน  เมื่อมาถึงต าบลบางพระเกิดเหตุเรือล่มพระพุทธรูปจมอยู่ใต้น้ า  
ชาวบ้านบริเวณนี้จึงรวบรวมทรัพย์สินเงินทองร่วมกันสร้างวัดบางพระขึ้นในบริเวณนี้ ต่อมาจึงเรียกช่ือ
บริเวณนี้ว่า  บางพระ     โรงเรียนวัดบางพระ  เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                             

 36 Edgar H. Schein, Organization Culture and Leadership,4th ed (San Francisco 
California : Jossey-Bass,2010),24. 
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นครปฐม เขต 2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-3410-9913, 
โทรสาร  0-3438-9133 
อาณาเขตของสถานศึกษา 
   ทิศเหนือ ติดกับต าบล บางระก า และต าบลนราภิรมย์  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
   ทิศใต้  ติดกับต าบล บางพระ  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
   ทิศตะวันออก ติดกับต าบล ห้วยพลู  อ าเภอนครชัยศรี และต าบล คลองโยง อ าเภอบางเลน   
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบางพระ  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม    
สภาพปัจจุบัน 
 

โรงเรียนวัดบางพระ ปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ต้ังแต่ระดับช้ัน
อนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 11  ห้องเรียน  จ านวนบุคลากร 20 คน  โดยมีส่วนประกอบ
การจัดการศึกษา ดังนี้ 
1. อาคารเรียน  มีจ านวน 4 หลัง ดังนี้ 

1.1  อาคารเรียน 1  แบบ 017  ขนาด 9.00  33.00  เมตร  สองช้ัน  8 ห้องเรียน  
ลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้  โดยได้รับงบประมาณการด าเนินการประถมศึกษาตอนปลายเป็นเงิน 260,000 
บาท  สร้างเมื่อพ.ศ. 2515  ขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ น.ฐ.1114  ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอน 
 1.2  อาคารเรียน 2  แบบ 017  ขนาด 9.00  33.00  เมตร  สองช้ัน  8 ห้องเรียน ลักษณะ
ครึ่งตึกครึ่งไม้  โดยได้รับงบประมาณเป็นเงิน  320,000  บาท  ทางสถานศึกษาได้หาสมทบอีก 
40,000 บาท  สร้างเมื่อ  พ.ศ.2518  ขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ น.ฐ.1115   ใช้เป็นอาคารอนุบาล 

1.3  อาคารเรียน 3  “อาคารหลวงพ่อเปิ่น 1”  แบบรัตนโกสินทร์ดัดแปลง  ขนาด       
12.00  58.50 เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 24 ห้องเรียน  ได้รับงบบริจาคค่า
ก่อสร้างจากพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเป่ิน)  เจ้าอาวาสวัดบางพระ  เป็นเงิน 10,587,000  บาท
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เพื่อใช้ในการเปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 – ม.3) ในปีการศึกษา 2534  ขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ น.ฐ.2186  

1.4  อาคารเรียน 4  “อาคารหลวงพ่อเปิ่น 2”  แบบพิเศษ  ขนาด  17.20   52.00 เมตร  
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 18 ห้องเรียน ช้ันล่างโปร่ง  ใช้เป็นโรงอาหาร  ได้รับงบบริจาค
ก่อสร้างจากพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเป่ิน)  เจ้าอาวาสวัดบางพระ  เป็นเงิน  10,000,000  บาท
ใช้เป็นอาคารส าหรับประถมศึกษา  สร้างเมื่อ พ.ศ.2536  ยังไม่ข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
2. อาคารประกอบ  มีจ านวน 3 หลัง ดังนี้ 

2.1  บ้านพักครู   จ านวน 2 หลัง    
2.2  อาคารเอนกประสงค์   จ านวน 1 หลัง    
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ด าเนินการก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ.2526  ด้วยงบบริจาค  เป็นเงิน  450,000  บาท  และ
ต้ังช่ือว่า “หอประชุมฐาปนกิจสุนทรราษฎร์อุปถัมภ์”  ขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ น.ฐ.2182 
2.3   ห้องน้ า  จ านวน 3 หลัง  18 ท่ีนั่ง 

3. การจัดการศึกษา 3 ระดับ ดังนี้ 
      -  ระดับอนุบาล  2    ห้องเรียน 
      -  ระดับประถมศึกษา  6    ห้องเรียน 
      -  ระดับมัธยมศึกษา  3    ห้องเรียน 
สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2545  

โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง  มีการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งโรงเรียนก าหนดได้  4  ประการ  ดังนี้ 

      1.  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 
      2.  มีความรับผิดชอบ  ระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์ 
      3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
      4.  รักและภูมิใจในความเป็นไทย 

4.  จ านวนบุคลากรในโรงเรียน 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรในโรงเรียน 
  
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บุคลากรโรงเรียน จ านวน (คน) 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 1 

2. ข้าราชการครู 16 

3. ครูอัตราจ้าง 2 
4. ครูธุรการ   1 

รวมท้ังส้ิน 20 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรยีนประจ าปีการศึกษา 2562 

ช้ัน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อ.2 1 8 11 19 
อ.3 1 11 11 22 

รวมระดับอนุบาล 2 19 22 41 
ป.1 1 14 12 26 
ป.2 1 15 13 28 
ป.3 1 14 5 19 
ป.4 1 11 9 20 
ป.5 1 13 12 25 
ป.6 1 18 16 34 

รวมระดับประถมศึกษา 6 85 67 152 
ม.1 1 27 14 41 
ม.2 1 16 10 26 
ม.3 1 16 17 33 

รวมระดับมัธยมศึกษา 3 59 41 100 
รวมท้ังส้ิน 11 162 126 257 

 

 
ทิศทางของสถานศึกษา 
 

 ทิศทางการพัฒนา 
โรงเรียนวัดบางพระ  มีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนด
นโยบาย  เป้าหมาย  และมาตรการการด าเนินงานในปี 2558 – 2561  ดังนี้ 

 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สมดุล  ด้านร่างกาย  จิตใจ  มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  มี

จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี



 35 
 

 
 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  มีทักษะการด ารงชีวิต   น้อมน าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ปรัชญาโรงเรียน  ภูมิธรรม น าภูมิรู้ 
 ค าขวัญโรงเรียน  ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
 คติธรรมโรงเรียน  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน   “ไหว้งามตามอย่างไทย”     
 เอกลักษณ ์  “คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา” 
 พันธกิจ (Mission) 
     1. จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
     4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     6. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการส่ือสาร 
     7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดี มีวิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาตn
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและส่งเสริม  สนับสนุนให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงเต็มตามหลักสูตร  
สามารถใช้ภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ )  และจบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  มีกระบวนการ
คิดวิเคราะห์  เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารงานของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   เพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ    
 กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  มีคุณธรรมน าความรู้ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 คุณลักษณะของนักเรียน 8 ประการ  ดังนี ้

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์  สุจริต 
3.  มีวินัย    4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย   8.  มีจิตสาธารณะ   

เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดบางพระ 
 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
 มีเป้าหมายการด าเนินงาน  เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละวิชา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี  โดยจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

 

มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับครู 
 มีเป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ได้ปฏิบัติงานตามความถนัด   เพื่อพัฒนาครูให้มีขวัญก าลังใจสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธาภพ  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง ด้วยการอบรม  ประชุม  สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติงาน  อบรมทางไกล  ศึกษาดูงาน  เข้ารับการนิเทศ  ติดตาม  เรียนรู้จากส่ือต่าง ๆ    
อย่างสม่ าเสมอให้ความช่วยเหลือและจัดต้ังสวัสดิการครู  

 

มาตรฐานด้านที่เก่ียวข้องกับผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมีความสามารถบริหารจัดการ  มีการจัดองค์กร  โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมการใช้  แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการบริหารจัดการท่ีเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน37   
 
 

 

                                                             

 
37

 โรงเรียนวัดบางพระ ,แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 (นครปฐม : กลุ่มงานวิชากา

i,2560),1-12 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัย วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 ดวงดาว  บุญกอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
พบว่า 1.ระดับความส าคัญของวัฒนธรรมโรงเรียนของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน เรียงจากล าดับ
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน รองลงมาเป็นด้านความหลากหลาย
ของบุคลากร และด้านการตัดสินใจเป็นด้านท่ีต่ าท่ีสุด  2. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ท้ังโดย
ภาพรวมและรายด้าน 3.วัฒนธรรมโรงเรียนทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงท่ีสูงและมีทิศทางความสัมพันธ์กันทางบวกทุกค่า โดยระดับความสัมพันธ์
ท่ีสูงท่ีสุด คือ วัฒนธรรมด้านการยอมรับ กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านผู้บังคับบัญชา 
รองลงมาเป็น ด้านความเอื้ออาทรกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านผู้บังคับบัญชา ส่วนด้านการ
มอบอ านาจกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านผู้บังคับบัญชา  เป็นด้านท่ีมีระดับความสัมพันธ์ท่ี
ต่ าท่ีสุด 4. วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร พบว่า   
 4.1 วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ใน
ภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 มี 5 ด้าน คือ ด้านการยอมรับ ด้านความหลากหลาย
ของบุคลากร ด้านความมีคุณภาพ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน โดยสามารถท านายสภาพแวดล้อมในการปฏิบั ติงานของครู ในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในภาพรวมได้ร้อยละ 83.60   
 4.2 วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 3 
ด้าน คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านความหลากหลายของบุคลากร ด้านความไว้วางใจ และด้านความมุ่ง
ประสงค์ของโรงเรียน โดยสามารถท านายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพ
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กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านการจัดการเรียนการสอนได้ร้อยละ 
51.70   
 4.3 วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ด้านเพื่อนร่วมงาน มี 3 ด้าน คือ 
วัฒนธรรมโรงเรียนด้านความหลากหลายของบุคลากร  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน โดยสามารถท านายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านเพื่อนร่วมงาน ได้ร้อยละ 
50.00  
 4.4 วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ด้านผู้บังคับบัญชา มี 4 ด้าน คือ 
วัฒนธรรมโรงเรียนด้านการยอมรับ ด้านความเอื้ออาทร ด้านการตัดสินใจ และด้านความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของโรงเรียน โดยสามารถท านายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านผู้บังคับบัญชา ได้ร้อยละ 79.00 
 4.5 วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ด้านความมั่นคงก้าวหน้ามี 4 ด้าน 
คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านความมีคุณภาพ ด้านความไว้วางใจ ด้านความหลากหลายของบุคลากร 
และด้านความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน โดยสามารถท านายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านความมั่นคง
ก้าวหน้า ได้ร้อยละ 50.0038 
 รักษ์ศักด์ิ  บุญสิทธิ์  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 1. วัฒนธรรมโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียนอยู่ในระดับ
มากท้ังโดยรวมและรายด้าน 2.ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมโรงเรียน จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน  พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันเกือบทุก
ด้าน ยกเว้นด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ท่ีท้ัง 3 ขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 3. ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียนของโรงเรียน อยู่ในระดับ
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 ดวงดาว   บุญกอง,"วัฒนธรรมโรงเรียนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  " (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี,2553),130-143. 
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มากท้ังโดยรวมและรายด้าน 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของครูจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกันท้ังโดยรวมและรายด้าน 5. วัฒนธรรม
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง39 
 กัญญ์นรา  คนการ  วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านจะอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้าน ความมุ่ง
ประสงค์ขององค์กร และอยู่ในระดับปานกลาง 8 ด้าน ซึ่ง 3 อันดับแรก คือ การตัดสินใจ ความ
ไว้วางใจ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน นอกจากนี้ ผลการศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และ 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับสูง 40 
 กรรณิกา  อัครปทุม ได้ท าการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา กลุ่มย่อยท่ี 4 พบว่า ระดับ
วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร
ราชศรีมา กลุ่มย่อยท่ี 4  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและองค์การ  แห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 วัฒนธรรมองค์การท่ีสามารถพยาการณ์การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดนครราชศรีมากลุ่มย่อยท่ี 
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 รักษ์ศักดิ์  บุญสิทธิ์ ,"ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี" 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ,2553),95-97. 
 

40
 กัญญน์รา  คนการ,"ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี" (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา,2554),68. 
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4 ได้แก่ ความมีคุณภาพ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การยอมรับ เป้าหมาย หน่วยงานและ
ความไว้วางใจ41 
 ธนภรณ์  เข็มทอง  ได้ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 โดยขอบเขตในการวิจัย
ประกอบด้วย ตัวแปรด้านวัฒนธรรมโรงเรียน ได้แก่ 1. ประวัติสถานศึกษา 2.ความเช่ือ 3.ค่านิยม 4. 
ปทัสฐานและมาตรฐาน และ 5.รูปแบบพฤติกรรม ส่วนตัวแปรด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
นั้น ประกอบด้วย 1.ระบบย่อยด้านการเรียนรู้ 2.ระบบย่อยด้านองค์กร 3.ระบบย่อยด้านบุคลากรของ
องค์กร 4. ระบบย่อยด้านความรู้ และ 5.ระบบย่อยด้านการใช้เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า 
วัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ยัง
พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ รูปแบบพฤติกรรม ปทัสถานและ
มาตรฐาน , ประวัติสถานศึกษา , ความเช่ือ และค่านิยม 42 
 สุภาวดี ล าเจียกมงคล ได้ท าการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการท้องถิ่น
ท่ี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน อาจ
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานในโรงเรียนของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 มีรูปแบบท่ีต้องมีการติดต่อประสานงานกัน อีกท้ังต้องมีการช่วยเหลือกัน 
ท างานเป็นทีมโดยเฉพาะการยอมรับในการท างานซึ่งกันและกันพร้อมท้ังมีการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรควบคู่กับการยอมรับในความส าเร็จของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความเอื้ออาทรกัน มี
ความไว้วางใจในการมอบอ านาจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกคนประกอบกับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความใกล้ชิดกัลป์ชุมชน ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นประจ า จึง
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 กรรณิกา  อัครปทุม,"วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา กลุ่มย่อยที่ 4 " (สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2554),75. 
 

42
 ธนภรณ์  เข็มทอง,"วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 " (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554),101. 
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ท าให้วัฒนธรรมองค์กรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 ท้ังโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก43 
 สุวะนิต  สุระสังข์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า 1.
วัฒนธรรมโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ด้านการยอมรับ ด้านความหลากหลายของบุคลากร และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน  2.ประสิทธิผลของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงอันดับจากมากไปน้อย 3  
อันดับ ได้ดังนี้ ด้านความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน ด้านความสามารถผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงท้ัง 10 ด้าน เรียงอันดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 
ได้ดังนี้ ด้านความหลากหลายของบุคลากร ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน และด้านความมี
ศักดิ์ศรี44 
 สุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัด
หนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
1.วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คระอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก 2. 

                                                             
43

 สุภาวดี ล าเจียกมงคล,"วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถ่ินที่ 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554),93-95. 

 
44

 สุวะนิต  สุระสังข์,"ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 " (นิพนธ์ การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,2554),72-75. 
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วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยรวมจ าแนกตามอายุ ต าแหน่ง
และประสบกาณ์ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 45 
 จีรวัฒน์  ฟ้ากระจ่าง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคล โรงเรียนเอกชนจังหวัดสกลนคร พบว่า  1. ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
สกลนคร โดยรวมและรายปัจจัย อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัย
เป้าหมายของโรงเรียน ปัจจัยความมีคุณภาพ ปัจจัยความซื่อสัตย์ และปัจจัยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของโรงเรียน 2. ประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนจังหวัดสกลนคร โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก  3. ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
เอกชนจังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01      
4.การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียนเอกชนจังหวัดสกลนคร โดยมีปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนเป็นตัวแปรพยากรณ์ พบว่า 
ปัจจัยความหลายหลายบุคลากร ปัจจัยการตัดสินใจ ปัจจัยความมีคุณภาพและปัจจัยการให้อ านาจ 
เป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ .849 มีประสิทธิภาพ
พยากรณ์ประสิทธิพลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 72 46 
 รัชพล   สระสม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสงผลคุณลักษณะของ
ผู้บริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่า  วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2 ด้าน คือด้านลักษณะทางกาย ด้านสติปัญญา  และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะท่ี
เกี่ยวกับงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านภูมิหลังทางสังคม และด้านลักษณะทางสังคม 2. วัฒนธรรมโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและการจัดองค์กร ด้านการได้รับยกย่องคุณภาพทางวิชาการ ด้าน
การบริหารอาคารสถานท่ีและการตัดสินใจระดับโรงเรียนด้วยหลักประชาธิปไตย ด้านการมีเป้าหมาย
และมีความคาดหวังท่ีชัดเจน ด้านการจัดเวลาเรียนให้มากท่ีสุด ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
ได้รับึความสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่น ด้านภาวะผู้น า ด้านความร่วมมือในการวางแผนและ
                                                             

45
 สุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์ ,"ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร " (นิพนธ์ การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ,2554),64-65. 
 

46
 จีรวัฒน์  ฟ้ากระจ่าง  ,"ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

บุคคล โรงเรียนเอกชนจังหวัดสกลนคร" (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,2554),95-96. 
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ความสัมพันธ์หมู่คณะ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้านความเป็นระเบียบ 3. คุณลักษณะ
ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ด้านคุณลักษณะของ
ผู้บริหารในภาพ ด้านลักษณะทางสังคม ด้านลักษณะท่ีเกี่ยวกับงานและด้านลักษณะทางกายภาพ 4.
วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความร่วมมือใน
การวางแผนและความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการได้รับความสนับสนุนจาก
องค์กรท้องถิ่น ด้านการบริหารอาคารสถานท่ีและการตัดสินใจระดับโรงเรียนด้วยหลังประชาธิปไตย 
ด้านความมีระเบียบ และด้านการมีเป้าหมายและมีความคาดหวังท่ีชัดเจน 5. คุณลักษณะของ
ผู้บริหารและวัฒนธรรมโรงเรียนส่งผลซึ่งกันและกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 47 
 ศิเรมอร พิศาลเดช ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนแบบไว้วางใจ
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดขอนแก่น พบว่า 1.วัฒนธรรมโรงเรียนแบบไว้วางใจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ด้านความซื่อสัตย์ รองลงมา คือ ด้านความเมตตา กรุณา และด้านความสามารถ ส่วนด้านท่ี
มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านความน่าเช่ือถือ และประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียนและด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ด้าน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก 2. วัฒนธรรมโรงเรียนแบบไว้วางใจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.0148 
 สาคร  วรวะไล ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทางพัฒนาโรงเรียนทัพพระยา
ทิพยา จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่เป็นอยู่ของวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง และสภาพท่ีควรจะเป็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่เป็นอยู่กับสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก และควรมีการพัฒนาท่ีส าคัญ  3 ด้าน คือ ด้าน
ความหลากหลาย ด้านความเอื้ออาทร และด้านวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้  
                                                             

47
 รัชพล   สระสม  ,"การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสงผลคุณลักษณะของผู้บริหารกับ

วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัด กรุงเทพมหานคร " (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,2554),95-96. 
 

48 ศิเรมอร พิศาลเดช,"ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนแบบไว้วางใจกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดขอนแก่น " (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,2556),104-109. 



 44 
 

 
 

ด้านความหลากหลาย โรงเรียนควรมีการช้ีแจงมอบหมายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถท่ีแต่ละคนถนัด มีการสนับสนุนและ
กระตุ้นให้ทุกฝ่ายสร้างส่ิงท่ีมีความแตกต่าง ของแต่ละคนออกมาให้เห็นศักยภาพและเกิดผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและโรงเรียน มีการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน และยอมรับในความแตกต่าง
ท้ังรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือการสอน หรือแม้แต่วิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน   
ด้านความเอื้ออาทร โรงเรียนควรมีการจัดสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึงให้ความเป็นธรรมตาม
ความเหมาะสม จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แสดงออกถึงการเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการช่วยเหลือ
เกื้อกูล มีการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการท างาน ให้ความเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่อย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการสร้างผลงานและการพัฒนาวิชาชีพของครู ด้านวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน  โรงเรียนควรมีการประชุมปรึกษาหารือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน ร่วมกันระดมความคิด และช่วยกันแสดงความคิดเห็น มีการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ
ร่วมกันให้ทราบโดยท่ัวถึงและรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์49 
 สุลาวัลย์  ธนปราดเปรื่อง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 
(พัทยานุกูล) จังหวัดชลบุรี พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนของเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ด้านการมอบ
อ านาจ ด้านการตัดสินใจ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ด้านความไว้วางใจ ด้านการยอมรับ 
ด้านความเอื้ออาทร ด้านความมีคุณภาพ ด้านความหลากหลายของบุคลากรและด้านความมีบูรณ
ภาพ ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนของเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) จังหวัดชลบุรี มีนโยบายด้านการบริหาร
และการจัดการของชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีเอกภาพในเชิงนโยบายมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีการส่งเสริมให้ครูท างานเป็น
ทีม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมประชุมวางแผน มีการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้
แสดงออกถึงการแบ่งปัน รักใคร่กันในหมู่คณะ การเปรียบเทียบวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนเมือง
พัทยา 8 (พัทยานุกูล)จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามอายุ ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ50 
                                                             

49
 สาคร  วรวะไล ,"วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทางพัฒนาโรงเรียนทัพพระยาทิพยา 

จังหวัดสระแก้ว" (นิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
,2556),68-69. 

50
 สุลาวัลย์  ธนปราดเปรื่อง,"วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) 

จังหวัดชลบุรี" (นิพนธ์  การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
บูรพา,2557),54-60. 
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กัญญ์ภัคญา   ภัทรไชยอนันท์  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า  วัฒนธรรมองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการยอมรับ ด้าน
เป้าประสงค์ขององค์กร ด้านการมอบอ านาจ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้านความหลาย
หลายของบุคลากร ด้านความมีคุณภาพ ด้านความเอื้ออาทร ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการ
ตัดสินใจและด้านความไว้วางใจ  วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี   ระดับ 
.0151  

เบญจมาภรณ์  เครือสุวรรณ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนกับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  พบว่า 
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คุณภาพชีวิตในการท างานของครู  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยมีความสัมพันธ์กันสูงในลักษณะคล้ายตามกัน52  
 วนิดา  เท่ียงสงค์   ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า 1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน 
และเมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนทุกขนาดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
โรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 3.การศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม
                                                             

51
 กัญญ์ภัคญา   ภัทรไชยอนันท์ ,"วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557),90-92. 

 
52

 เบญจมาภรณ์  เครือสุวรรณ,"วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 " (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร
,2557),134-138. 
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โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมโรงเรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากท่ีสุด53 
 ศศิธร  ยติรัตนกัญญา  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่า 
วัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์กรราชการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด วัฒนธรรมเน้นความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนวัฒนธรรมการตลาดและวัฒนธรรม
ปรับเปล่ียนอยู่ในระดับน้อยตามล าดับ  สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
สังกัด ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และคุณธรรม จริยธรรม การ
ท างานเป็นทีมและการส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ และวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะหลักในการปฏิบั ติ งานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0154  
 ปฐมาภรณ์ ฤทธิ์กันโต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่ างวัฒนธรรมโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
พบว่า  
 1. วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ 
ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน การตัดสินใจ การมอบอ านาจ
ความไว้วางใจ การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์สุจริตและความหลากหลาย 
ของบุคลากร   

                                                             

 
53

 วนิดา  เท่ียงสงค์,"การศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 " (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ,2557),135-140. 

54
 ศศิธร  ยติรัตนกัญญา,"วัฒนธรรมองค์กรกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนนุ สังกัด ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร
,2558),ง 
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 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความสามารถ
ผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรียน ด้าน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก และด้านความสามารถในการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาโรงเรียน  
 3. วัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 
 4. วัฒนธรรมโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. ตัวแปรพยากรณ์ในภาพรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ความมีคุณภาพ 
ความหลากหลายของบุคลากร  และความไว้วางใจ 55 
 วิรุฬจิต  กล่ินละออ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในกลุ่มศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนเทศบาล
ในกลุ่มศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ ด้านนวัตกรรมและความเส่ียง ด้านการให้ความส าคัญ กับผลลัพธ์ของงาน ด้านความเอา
ใจใส่ต่อรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ด้านการให้ความส าคัญกับบุคลากร ด้านการให้ความส าคัญกับ
การท างานเป็นทีม ด้านความมั่นคง และด้านการปฏิบัติงานเชิงรุก นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น
ท่ี 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีคล้อยตามกัน56 
 ภัคพร   เจริญลักษณ์  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตาม
มาตราฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า 
 1. วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                                                             

 
55

 ปฐมาภรณ์ ฤทธิ์กันโต,"ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 " (นิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา,2559),69-73.  

56
 วิรุฬจิต  กล่ินละออ,"วัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

โรงเรียนเทศบาลในกลุ่มศึกษาท้องถ่ินที่ 1 " (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร,2560),89-93. 
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 9 
ด้าน โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต การยอมรับและการ
ให้รางวัล ความเป็นเลิศ ความเอื้ออาทร ความหลากหลาย เป้าหมายของสถานศึกษา ความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ความไว้วางใจและความเช่ือมั่น การเสริมสร้างพลังอ านาจ และอยู่ในระดับ
มาก จ านวน 1 ด้าน คือ กระบวนการตัดสินใจ   
 2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุก
ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน และ
มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่กับผู้เรียน 
 3.วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ในลักษณะคล้อยตามกัน57 

งานวิจัยต่างประเทศ  

 อิดิน และเคย์แลน (Aydin and Cey ) ได้เขียนบทความ เรื่อง The Role of 
Organizational Culture on Effectiveness ซึ่งสรุปไว้ว่า  เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์นั้น จะ
เป็นการใช้เวลาส่วนหนึ่งอยู่ในองค์กรหลากหลายองค์กร ซึ่งองค์กรถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสร้างเป้าหมายขององค์กร  ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์
ประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นองค์กรของงานในส่วนของอุตสาหกรรม ซึ่งสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรสามารถเกิดขึ้นได้ดีนั้นจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพนักงาน ความผูกพัน
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งต่อองค์กร58 

                                                             
57

 ภัคพร   เจริญลักษณ์,"วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพครู
ของสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 " (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร,2561),ง 

 58Bulent Aydin and Adnan Ceylan,The Role of Organizational Culture on 
Effectiveness (2009),abstract. accessed July 25,2018.,available from 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.399&rep=rep1&type=p
df 
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 เสอราท (Serrat) เขียนไว้ในบทความ เรื่อง A Primer on Organizational Culture ว่า 
ความส าเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากวัฒนธรรมในองค์กรนั้น และจากการศึกษาในเรื่อง
วัฒนธรรมองค์กรนั้น พบว่า วัฒนธรรมองค์กรจัดได้ว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาองค์กรท่ี
จะท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จของงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถรักษาไว้สู่การประสบความส าเร็จในระยะยาว  การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมองค์กรอาจจะมาจาก
การหล่อหลอมของผู้ท่ีก่อต้ังจากการท างานด้วยกัน ต้ังแต่เริ่มแรก หรืออา จเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งหรือปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับองค์กร
หรืออาจเกิดขึ้นโดยมีเจตนาท่ีจะสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรขึ้นโดยการบริหารจัดการ59 
 โอลิเวียร์ (Olivier) ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของครูและสถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน
สหรัฐ พบว่า วัฒนธรรมการเอาใจใส่ดูแลอย่างเห็นอกเห็นใจกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นตัวแปรท่ี
มีอ านาจการท างานสูงสุดท่ีส่งผลต่อต่อความผูกพันของครูท่ีต้ังใจท างานร่วมกันเพื่อปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา  ความเช่ือมั่นในเรื่องของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันของครู จะเป็นตัวแปรท่ีมี
อ านาจท านายสูงสุดท่ีมีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา และประสิทธิผลสถานศึกษา คือ ตัวแปรท่ีมี
อ านาจท านายสูงสุดในผลลัพธ์ของนักเรียน ซึ่งเป็นคุณภาพของผู้จบการศึกษาในระยะยาว ท่ี
นอกเหนือจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เรียน60 
 คลอท์ท (Clott) ไ ด้ ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์ทางการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและการพึ่งพิงทรัพยากรท่ีมีต่อการปฏิบัติต่อประสิทธิผล
โรงเรียนบริหารธุรกิจ โดยสอบถามจากคณบดี จ านวน 313 คน พบว่า วัฒนธรรมภายในองค์กร 4 
แบบ คือ วัฒนธรรมแบบการตลาด วัฒนธรรมแบบราชการ วัฒนธรรมแบบการเปล่ียนแปลงพัฒนา 
และ วัฒนธรรมแบบครอบครัวมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กรตามกรอบคาเมรอน 7 ด้าน (ความพึง
พอใจทางการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาการทางวิชาการของผู้เรียน การพัฒนาการทางวิชาชีพของ
ผู้เรียน การพัฒนาทางบุคลิกภาพของผู้เรียน การพัฒนาทางวิชาการและคุณภาพของอาจารย์ ความ

                                                             

 59Olivier Serrat,A Primer on Organizational culture (2009),abstract.accessed 
July 25,2018.,available from 
https://www.researchgate.net/profile/Olivier_Serrat/publication/266478216_A_Primer_
on_Organizational_Culture/links/543397f50cf225bddcc9afe7.pdf 
 

60Dianne F. Olivier, Teacher  Personal and School Culture Characteristics in 
Effecttive School : Toward a Model of Professional  Learning Communicate, 
accessed 26 July 26,2018,available from http://www.lib.umi.com/ 
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เปิดของระบบ และปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร) และในด้าน    
กลยุทธ์ทางการบริหารเป็นปัจจัยส าคัญรองลงมา61 

 เซง (Zheng) ได้ศึกษา ผลกระทบของวัฒนธรรม โครงสร้าง และกลยุทธ์ขององค์กรท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้และประสิทธิภาพขององค์กร พบว่า วัฒนธรรม โครงสร้าง และกล
ยุทธ์ขององค์กรมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้  วัฒนธรรมขององค์กรมีผลกระทบ
ในเชิงบวกมากท่ีสุดต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ ส่วนกลยุทธ์เชิงองค์กร มีผลกระทบเล็กน้อย  
และโครงสร้างเชิงองค์กรมีผลกระทบในเชิงบวกน้อยท่ีสุด ประสิทธิภาพในการจัดการความรู้และ
วัฒนธรรมโครงสร้างและกลยุทธ์เชิงองค์กรมีผลกระทบปานกลางต่อประสิทธิภาพขององค์กร 
การศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันในเชิงปฏิบัติ ส าหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการ
เช่ือมโยงการเรียนรู้และความรู้เข้ากับการปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมขององค์กรในความ
พยายามในการจัดการความรู้และการมุ่งไปท่ีประเด็นวัฒนธรรม โครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์กร  
นอกจากี้ยังบ่งช้ีให้เห็นถึงการศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับการปรับปรุง การวัดและการส ารวจปัญหาการ
วิจัยเพิ่มเติม62 

 

 

 

 

                                                             

 61Christopher B Clott,Predictors of Organizational Effectiveness in School 
of Business (Business School),accessed July 26,2018,available from: 
http://www.lib.umi.com/ 
 62 Vincent W. Sheng,”The Impact of organizational culture, structure, and 
strategy on knowledge management effectiveness and organizational 
effectiveness.”(University of Minnesota), accessed July 26,2018,available 
from:http://proguest.umi.com 
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สรุป 

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร 
หมายถึง แนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติ  ขอบเขตของค่านิยมและความเช่ือ  สัญลักษณ์ขององค์กร 
และพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรซึ่งจะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กรนั้น โดยวัฒนธรรมองค์กรเป็นส่ิงท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ต่างให้การยอมรับและยึดถือ
ปฏิบัติกันต่อเนื่องกันมาเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของคนรุ่นหลังเพื่อเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรสามารถท างานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้  ซึ่งในแต่ละองค์การย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของวัฒนธรรมในองค์การนั้น ๆ  
ซึ่งโรงเรียนจึงจัดได้ว่าเป็นองค์กรหนึ่งเช่นกัน  กล่าวโดยสรุปการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียน
วัดบางพระ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการวิจัย ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดจากแนวคิดของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ 
(Patterson, Purkey and Parker ) เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว คือ  1. ความมุ่งประสงค์ของ
องค์กร  2. การมอบอ านาจ  3. การตัดสินใจ  4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  5. ความ
ไว้วางใจ  6. คุณภาพ  7. การยอมรับ  8. ความเอื้ออาทร 9. ความซื่อสัตย์สุจริต  และ  10. ความ
หลากหลายของบุคลากร 
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บทที่  3   

การด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ" สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research ) 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ  2) เพื่อทราบแนวทางการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ  การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็นสองส่วน  คือ ขั้นตอน
การด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ข้างต้น  จึงได้ล าดับข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นด้วยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากต ารา เอกสาร ข้อมูลสสารสนเทศ งานวิจัยในและ
ต่างประเทศ อีกท้ังศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากเอกสารรายงาน บทสัมภาษณ์ สถิติ
ต่างๆ น ามาก าหนดขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย  พร้อมจัดท าโครงร่างงานวิจัยตามค าแนะน า และ
ด าเนินงานตามความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา และเสนอโครงการวิจัยต่อภาควิชาการบริหาร
การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเพื่อตอบค าถามการวิจัย ข้อ 1 และ ข้อ 2  ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ี

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย ตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของเครื่องมือ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้เป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์  จากนั้นน าเครื่องมือไปเก็บ
ข้อมูลจากประชากรท่ีใช้ในการวิจัย น าข้อมูลท่ีได้ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนการรายงานผลการวิจัย  ผู้วิจัยจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย เพื่อสรุปข้อค้นพบ 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ และ
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์น าเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบ
การศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชาการ ผู้ให้ข้อมูล  ตัวแปรท่ี
ศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และ
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive  research ) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะกลุ่มประชากร ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง ( the one - shot, non-
experimental case study63 ซึ่งเขียนเป็นแผนภูมิ ( diagram )ได้ดังนี ้
 

 

 

 

เมื่อ    S  หมายถึง  ประชากรท่ีศึกษา 
    X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา ( วัฒนธรรมองค์กร )  
    O  หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  

                                                             

 
63 Bruce W. Tuckman, Conducting Educational Research. 5th ed.(Washington 

D.C.: Harcourt Brace & Company, 1999.), 172. 
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ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน  ข้าราชกาครู จ านวน   
15 คน  ครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  จ านวน  1 คน  รวมท้ังส้ิน 19 คน ( ไม่รวม
ผู้วิจัย ) 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรท่ีศึกษาท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย ตัวแปรพื้นฐานและ  
ตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
  1.1 เพศ  หมายถึง  เพศชายหรือเพศหญิง 
  1.2 อายุ  หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ            
1) ต่ ากว่า 30 ปี  2)  30 - 39 ปี   3) 40 - 59 ปี  และ  4) 50 ปี ขึ้นไป 

 1.3 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี  3) สูงกว่าปริญญาตรี  

 1.4 ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน หมายถึง ต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.ผู้บริหารโรงเรียน  2. หัวหน้ากลุ่มงาน  3. ข้าราชการครู      
4. บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา 

 1.5 ประสบการณ์ในการท างานตามต าแหน่งหน้าท่ีหลัก หมายถึง ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม คือ 1) น้อยกว่า 5 ปี   2)  5 – 15 ปี    3) 16 – 25 ปี              
4) มากกว่า 25 ปี 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 เป็นตัวแปรเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร  ตามแนวคิดของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ 

และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ประกอบด้วย 10 ตัวแปร ดังนี้ 
  2.1 ความมุ่งประสงค์ขององค์กร  (organization purposes) หมายถึง การช้ีแจงให้
บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจและเห็นคุณค่าและความส าคัญเกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและประเมินผลร่วมกันและค านึงถึงการตัดสินใจทีมีผลต่อความมุ่ง
ประสงค์ของสถานศึกษา  
  2.2 การมอบอ านาจ (empowerment) หมายถึง การให้ความส าคัญในการมอบ
อ านาจในการตัดสินใจ เมื่อมอบหมายงานให้ครูน าไปปฏิบัติรวมท้ังการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล และการใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 



 
 

 
 

  2.3 การตัดสินใจ (decision making) หมายถึง  การค านึงถึงความเป็นได้ในการ
ตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและผู้ท าหน้าท่ีตัดสินใจบางครั้งอาจเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีรู้สถานการณ์และปัญหาเป็นอย่างดี โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้างานเท่านั้น 
  2.4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (sense of community)  หมายถึง การท่ี
บุคลากรทุกคนเป็นเจ้าของ มีความผูกพัน รู้จักรับผิดชอบช่วยเหลือและพัฒนางานสถานศึกษาร่วมกัน 
  2.5 ความไว้วางใจ  (trust)  หมายถึง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้โอกาสครูเลือกท างาน
ตามความต้องการและไว้วางใจว่าบุคลากรจะสามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
  2.6 ความมีคุณภาพ (quality)  หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเห็นคุณค่าและคาดหวัง
ให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่ือมั่นในประสิทธิภาพการท างานของครูและ
ความสามารถของนักเรียน รวมท้ังความส าคัญในการสร้างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจและ
ความร่วมมือของทุกคนในสถานศึกษา 

 2.7 การยอมรับ (recognition) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเปิดโอกาสและให้การ
ยอมรับความคิดเห็นท่ีดีของครู รวมท้ังยอมรับในความส าเร็จและผลงานของครูและนักเรียน 

 2.8 ความเอื้ออาทร  (caring) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่
การปฏิบัติงานของครู และสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าท่ี 

 2.9  ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเห็นคุณค่าของความ
ซื่อสัตย์ ความมานะพยายามของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และก าหนดแนวทางท่ีให้ครูทุก
คนปฏิบัติตาม โดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก 

2.10 ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ
ในความแตกต่างในเรื่องปรัชญา ความเช่ือ บุคลิกภาพ วิธีสอนท่ีแตกต่างของครูแต่ละคน การรู้จัก
ยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน64  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็น  2  ประเภท  คือ  1. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  และ 2. แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 กัญญาณัฐ บุญพวง  ,"วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
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 1.แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)   โดยผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามเป็นชนิด
ล าดับคุณภาพห้าระดับของลิเคิร์ท (Likeart’s rating scale )65 จ านวน  1  ฉบับ  โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ีก าหนดตัวเลือกไว้
ให้ ( force choice )  ประกอบด้วย  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน 
และ ประสบการณ์ในการท างานตามต าแหน่งหน้าท่ีหลัก  จ านวน 5 ข้อ 

ตอนท่ี 2  การสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ตามแนวคิดของ 
แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 10 
ด้าน ดังนี้  1.ความมุ่งประสงค์ขององค์กร (organization purposes) 2. การมอบอ านาจ 
(empowerment)  3. การตัดสินใจ (decision making) 4.ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
(sense of community) 5.ความไว้วางใจ (trust) 6.คุณภาพ (quality) 7.การยอมรับ (recognition) 
8.ความเอื้ออาทร (caring) 9.ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) และ 10. ความหลากหลายของบุคลากร 
(diversity)   โดยผู้วิจัยสร้างเป็นข้อค าถามในลักษณะเป็นแบบจัดล าดับคุณภาพห้าระดับ ล าดับตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likeart’s rating scale ) มีความหมายและค่าน้ าหนัก ดังนี้   

 

ระดับ 5 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ  5  คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับมาก 
ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ  4  คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 
ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ  3  คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับน้อย 
ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ  2  คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ  1  คะแนน 

2.แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยออกแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( Structured 
Interview)  เพื่อหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ จ านวน 1 ฉบับ  
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การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 2 ประเภท  โดยมีข้ันตอนตามล าดับ ดังนี้ 
1. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) 
 ส าหรับการตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของกัญญาณัฐ บุญพวง ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาราชบุรีเขต 2  66 ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ขอบเขตการวิจัยของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และ     
พาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker)  เช่นเดียวกัน ซึ่งได้สร้างและพัฒนาเครื่องมืออย่างมี
คุณภาพและเป็นระบบ และมีการหาค่าความเช่ือมั่น ( reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา     
(alpha – coefficient ) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.982 
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วผู้วิจัยก าหนดแบบสัมภาษณ์เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( Structured  Interview ) 

ขั้นตอนที่ 2  ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 3 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานบุคคล จ านวน 1 คน  และข้าราชการครู จ านวน 1 คน  

ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อ
ด าเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพระ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต  2 
เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษาให้ช่วย
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการวิจัยครั้ง
นี้ 
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 2. ผู้วิจัยน าหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยออกให้ส่งไปยังโรงเรียนวัดบางพระ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิ จัยได้ด าเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมาและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าข้อมูลท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ จัดระเบียบ
ข้อมูล ลงรหัส และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยส าหรับแบบสอบถามผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อค านวณค่าสถิติ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) 
 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน 
โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 
1. แบบสอบถาม 
 1.1. การวิเคราะห์ตัวแปรพื้นฐานด้วยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์  
คือ  ความถ่ี (Frequency : f) และร้อยละ (Percentage : %)  
 1.2. การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  สถิติท่ีใช้ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( arithmetic mean :  μ  ) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation : σ )  ในการวิเคราะห์และพิจารณาค่ามัชฌิม
เลขคณิตของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของประชากร แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best) 67 มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับมาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับน้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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1.3. การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา ( content  
analysis) 

 
 

สรุป 

 การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมนครปฐม เขต 2 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบวัฒนธรรมองค์กรของในโรงเรียนวัดบางพระ       
2)  เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรโรงเรียนวัดบางพระ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครู และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา จ านวนท้ังส้ิน 19 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
ของโรงเรียนวัดบางพระ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมนครปฐม เขต 2  ส าหรับ
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในลักษณะเป็น
แบบตัวเลือกท่ีก าหนดตัวเลือกไว้ (forced choice)  ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
ใช้แนวคิดในการวิจัยตามแนวคิดของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, purkey and 
parker) ซึ่งได้จ าแนกตัวช้ีวัดออกเป็น 10 ด้าน โดยผู้วิจัยสร้างเป็นข้อค าถามในลักษณะแบบจัดล าดับ
คุณภาพห้าระดับของลิเคิร์ท(Likert’s five rating scale)  และแบบสัมภาษณ์ (interview ) ใช้
เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพท่ัวไป ใช้ค่าค่าความถี่ (frequency : f)  ค่าร้อยละ (percentage : %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต  

( arithmetic mean :  μ  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation : σ ) และ ผล
การสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

บทที่  4   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) เพื่อทราบวัฒนธรรมองค์กรของ
โรงเรียนวัดบางพระ  2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ เมื่อ
จ าแนกตามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในโรงเรียนวัดบางพระ  ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนวัดบางพระ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน  ข้าราชการครู  
จ านวน 15 คน ครูอัตราจ้าง  จ านวน  2 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน  1 คน  รวมผู้ให้ข้อมูล 19 คน  
ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น าข้อมูลจากแบบสอบถาม                 
มาวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร
โรงเรียน  ข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าท่ีธุรการ รวม 19 คน แยกพิจารณาตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน และประสบการณ์ในการท างาน โดยหาความถี่ 
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี 3 จ านวน และร้อยละสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษา ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

สถานภาพส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ 
          (1)   ชาย                                 
          (2)   หญิง 

 
8 
11 

 
42.11 
57.89 

รวม 19 100.00 

2.อาย ุ
           (1)   น้อยกว่า 30 ปี 
           (2)   30-39 ปี 
           (3)   40-49 ปี 
           (4)   50 ปี ขึ้นไป 

 
5 
3 
1 
10 

 
26.32 
15.79 
5.26 
52.63 

รวม 19 100.00 

3.ระดับการศึกษา 
           (1)   ต่ ากว่าปริญญาตรี                    
           (2)   ปริญญาตรี 
           (3)   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
1 
12 
6 

 
5.26 
63.16 
31.58 

รวม 19 100.00 

4.ต าแหน่งหน้าหลักท่ีในโรงเรียน 
           (1)   ผู้บริหารโรงเรียน 
           (2)   หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
           (3)   ข้าราชการครู 
           (4)   บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา 

 
1 
4 
12 
2 

 
5.26 
21.05 
63.16 
10.53 

รวม 19 100.00 
5.ประสบการณ์ในการท างาน 
           (1)   น้อยกว่า 5 ปี 
           (2)   5-15 ปี 
           (3)   16-25 ปี 
           (4)   มากกว่า  25  ปี 

 
6 
2 
1 
10 

 
31.58 
10.53 
5.26 
52.63 

รวม 19 100.00 



 
 

 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.89 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11  มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มากท่ีสุด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63  รองลงมา อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.32  อายุ 30-39 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 และอายุ 40-49 ปี จ านวน  1 คน             
คิดเป็นร้อยละ 5.26  ระดับการศึกษา  ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 
รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26  ต าแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษา  ข้าราชการครูมากท่ีสุด จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.16 รองลงมาหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 บุคลากร
สายสนับสนุนการศึกษา จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 
25 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 รองลงมาน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.58   ระหว่าง 5 - 15 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  และ ระหว่าง 16-25 ปี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ    
 ในการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ เพื่อตอบค าถามการวิจัย ข้อ 1  

ผู้วิ จัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 19 คน แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัด
บางพระ  โดยภาพรวม                         

( N=19) 

ด้าน วัฒนธรรมองค์กร μ  σ ระดับ 
1 ความมุ่งประสงค์ขององค์กร 3.98 0.69 มาก 
2 การมอบอ านาจ 4.16 0.76 มาก 
3 การตัดสินใจ 4.00 0.44 มาก 
4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 4.09 0.62 มาก 
5 ความไว้วางใจ 4.03 0.67 มาก 
6 ความมีคุณภาพ 4.12 0.69 มาก 
7 การยอมรับ 4.42 0.60 มาก 
8 ความเอื้ออาทร 4.12 0.57 มาก 
9 ความซื่อสัตย์สุจริต 3.96 0.67 มาก 
10 ความหลากหลายของบุคลากร 4.24 0.69 มาก 

รวม 4.11 0.53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ  โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก 

(μ = 4.11, σ = 0.53) เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัด
บางพระ  อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านการ

ยอมรับ (μ = 4.42 , σ = 0.60 )  ด้านความหลากหลายของบุคลากร  (μ = 4.24 , σ = 0.65 )  

ด้านการมอบอ านาจ (μ = 4.16 , σ = 0.76 )  ด้านการมีคุณภาพ (μ = 4.12 , σ = 0.69 )  ด้าน

ความเอื้ออาทร (μ = 4.12 , σ = 0.57 )  ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (μ = 4.09 ,     

σ = 0.62 )   ด้านความไว้วางใจ (μ = 4.03, σ = 0.67 ) ด้านการตัดสินใจ (μ = 4.00 ,           

σ = 0.44 ) ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร (μ =3.98 , σ = 0.69 ) และด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
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(μ = 3.96 , σ = 0.67 ) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่ง อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.76 แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 เมื่อวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ในแต่ละด้านเป็นรายข้อย่อยได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ด้านท่ี 1 ความมุ่งประสงค์ขององค์กร 
          ( N=19) 

ข้อ ความมุ่งประสงค์ขององค์กร μ  σ ระดับ 

1 ประชาสัมพันธ์หรือช้ีแจงให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าใจเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน 

4.00 0.88 มาก 

2 โรงเรียนมีรูปแบบท่ีท าให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคัญ
เกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา 

4.11 0.74 มาก 

3 โรงเรียนมีแนวทางในการด าเนินงานและประเมินผล
ร่วมกันโดยค านึงถึงการตัดสินใจท่ีมีผลต่อความมุ่ง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

3.84 0.83 มาก 

รวม 3.98 0.69 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 1 ความมุ่งประสงค์

ขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.98 , σ = 0.69 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ โรงเรียนมีรูปแบบท่ีท าให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคัญเกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา อยู่ใน

ระดับมาก (μ = 4.11 , σ = 0.74 ) ประชาสัมพันธ์หรือช้ีแจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ

เป้าประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน (σ = 4.00 , μ = 0.88 ) โรงเรียน
มีแนวทางในการด าเนินงานและประเมินผลร่วมกันโดยค านึงถึงการตัดสินใจท่ีมีผลต่อความมุ่งประสงค์ของ

สถานศึกษา (μ = 3.84 , σ = 0.83 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.69 – 0.88  แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ด้านท่ี 2 การมอบอ านาจ 
                                                                                                                                               ( N=19) 

ข้อ การมอบอ านาจ μ  σ ระดับ 

1 ผู้บริหารมอบอ านาจในการตัดสินใจในงานท่ี
รับผิดชอบแก่ครู 

4.21 0.85 มาก 

2 ผู้บริหารให้ครูทุกคนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเท่าเทียมกัน 

4.16 0.90 มาก 

3 ผู้บริหารให้ครูทุกคนมีสิทธิในการใช้ทรัพยากร
ของสถานศึกษาเท่าเทียมกัน 

4.11 0.81 มาก 

รวม 4.16 0.76 มาก 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 2 การมอบอ านาจ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.16 , σ = 0.76 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ผู้บริหารมอบอ านาจในการตัดสินใจใน

งานท่ีรับผิดชอบแก่ครู อยู่ในระดับมาก (μ = 4.21 , σ = 0.85 ) ผู้บริหารให้ครูทุกคนมีสิทธิในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกัน (μ = 4.16 , σ = 0.90 ) ผู้บริหารให้ครูทุกคนมีสิทธิในการใช้

ทรัพยากรของสถานศึกษาเท่าเทียมกัน (μ = 4.11 , σ = 0.81 ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 
0.76 – 0.90  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ด้านท่ี 3 การตัดสินใจ 
          ( N=19) 

ข้อ การตัดสินใจ μ  σ ระดับ 

1 ผู้บริหารตัดสินใจโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติมากที่สุด 

3.84 0.76 มาก 

2 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจเป็นผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากเร่ืองนั้น ๆ 

4.16 0.69 มาก 

3 ผู้ท าหน้าท่ีตัดสินใจอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้
สถานการณ์และปัญหาเป็นอย่างดี โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้าเท่านั้น 

4.00 0.58 มาก 

รวม 4.00 0.44 มาก 
  

 จากตารางท่ี 7 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 3 การตัดสินใจโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.00 , σ = 0.44 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจเป็นผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากเรื่องนั้น ๆ อยู่ในระดับมาก (μ = 4.16 , σ = 0.69 ) ผู้ท าหน้าท่ีตัดสินใจอาจ

เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีรู้สถานการณ์และปัญหาเป็นอย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้าเท่านั้น (μ = 4.00 

, σ = 0.58 ) ผู้บริหารตัดสินใจโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติมากท่ีสุด        

(μ = 3.84 , σ = 0.76 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.44 – 0.76  แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

75 

 
ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ
ด้านท่ี 4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
          ( N=19) 

ข้อ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร μ  σ ระดับ 

1 บุคลากรมีความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นของทุกคน 4.26 0.65 มาก 
2 บุคลากรมีความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียน 4.11 0.66 มาก 
3 บุคลากรมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ และพัฒนา

โรงเรียนร่วมกัน 
3.89 0.81 มาก 

รวม 4.09 0.62 มาก 

  
 จากตารางท่ี 8 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 4 ความรู้สึกเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.09 , σ = 0.62 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ บุคลากรมีความรู้สึกว่า

โรงเรียนเป็นของทุกคน อยู่ในระดับมาก (μ = 4.26 , σ = 0.65 ) บุคลากรมีความรู้สึกผูกพันกับ

โรงเรียน (μ = 4.11 , σ = 0.66 ) บุคลากรมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ และพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน

(μ = 3.89 , σ = 0.81 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.62 – 0.81  แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ด้านท่ี 5 ความไว้วางใจ 
          ( N=19) 

ข้อ ความไว้วางใจ μ  σ ระดับ 

1 สถานศึกษาให้โอกาสครูเลือกท างานตามความ
ถนัดและความต้องการ 

4.00 0.88 มาก 

2 สถานศึกษาให้ครูตัดสินใจในการท างาน 4.00 0.82 มาก 
3 สถานศึกษาไว้วางใจในการตัดสินใจเป็นอย่างดี

ของครู 
4.11 0.66 มาก 

รวม 4.03 0.67 มาก 
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 จากตารางท่ี 9 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 5 ความไว้วางใจ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.03 , σ = 0.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ สถานศึกษาไว้วางใจในการตัดสินใจเป็นอย่าง

ดีของครู อยู่ในระดับมาก (μ = 4.11 , σ = 0.66 ) สถานศึกษาให้โอกาสครูเลือกท างานตามความ

ถนัดและความต้องการ (μ = 4.00 , σ = 0.88 ) สถานศึกษาให้ครูตัดสินใจในการท างาน (μ = 

4.00 , σ = 0.82 ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.67 – 0.88  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ด้านท่ี 6 ความมีคุณภาพ 
          ( N=19) 

ข้อ ความมีคุณภาพ μ  σ ระดับ 

1 สถานศึกษาเห็ นคุณค่ าและคาดหวั งให้ ครู
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4.37 0.68 มาก 

2 สถานศึกษาเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของครูและ
ความสามารถของนักเรียน 

4.11 0.66 มาก 

3 สถานศึกษาให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศ
แห่งความเห็นอกเห็นใจและร่วมมือของทุกคน 

3.89 0.99 มาก 

รวม 4.12 0.69 มาก 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 6 ความมีคุณภาพ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.12 , σ = 0.69 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ สถานศึกษาเห็นคุณค่าและคาดหวังให้ครู

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก (μ = 4.37 , σ = 0.68 ) สถานศึกษาเช่ือมั่น

ในการปฏิบัติงานของครูและความสามารถของนักเรียน (μ = 4.11 , σ = 0.66 ) สถานศึกษาให้

ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศแห่งความเห็นอกเห็นใจและร่วมมือของทุกคน (μ = 3.89 , σ = 0.99 ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.69 – 0.99  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ด้านท่ี 7 การยอมรับ 
          ( N=19) 

ข้อ การยอมรับ μ  σ ระดับ 

1 สถานศึกษาเปิดโอกาสและให้การยอมรับในความ
คิดเห็นท่ีดีของครู 

4.32 0.82 มาก 

2 สถานศึกษาให้การยอมรับในความส าเร็จและผลงาน
ของครูและนักเรียน 

4.47 0.70 มาก 

3 สถานศึกษายกย่องครูและนักเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

4.47 0.70 มาก 

รวม 4.42 0.60 มาก 

  
 จากตารางท่ี 11 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 7 การยอมรับโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.42 , σ = 0.60 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ สถานศึกษาให้การยอมรับในความส าเร็จและ

ผลงานของครูและนักเรียนอยู่ในระดับมาก (μ = 4.47 , σ = 0.70 ) สถานศึกษายกย่องครูและนักเรียนท่ี

ประสบความส าเร็จ อยู่ในระดับมาก (μ = 4.47 , σ = 0.70 ) สถานศึกษาเปิดโอกาสและให้การยอมรับ

ในความคิดเห็นท่ีดีของครู (μ = 4.32 , σ = 0.82 ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง  0.60 – 0.82  
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ด้านท่ี 8 ความเอื้ออาทร 
          ( N=19) 

ข้อ ความเอื้ออาทร μ  σ ระดับ 

1 สถานศึกษาเอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรในความ
เป็นอยู่ของทุกคนในโรงเรียน 

4.05 0.52 มาก 

2 สถานศึกษาเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของครู 3.89 0.73 มาก 

3 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าใน
หน้าท่ี 

4.42 0.69 มาก 

รวม 4.12 0.57 มาก 



  

 
 

78 

  

 จากตารางท่ี 12 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 8 ความเอื้ออาทร

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.12 , σ = 0.57 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้า

ในหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก (μ = 4.42 , σ = 0.69 ) สถานศึกษาเอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรในความ

เป็นอยู่ของทุกคนในโรงเรียน (μ = 4.05 , σ = 0.52 ) สถานศึกษาเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของครู 

(μ = 3.89 , σ = 0.73 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.57 – 0.73  แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ด้านท่ี 9 ความซื่อสัตย์สุจริต 
          ( N=19) 

ข้อ ความซ่ือสัตย์สุจริต μ  σ ระดับ 

1 สถานศึกษาเห็นคุณค่าในความซื่อสัตย์ของ
บุคลากรโดยการชมเชยและให้ผลตอบแทน 

4.05 0.70 มาก 

2 สถานศึกษาเห็นคุณค่าในความพยายามของครู
ท่ีปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ย่อท้อ 

3.95 0.78 มาก 

3 สถานศึกษาก าหนดแนวทางท่ีควรประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม โดยยึดจริยธรรม
เป็นหลัก 

3.89 0.81 มาก 

รวม 3.96 0.67 มาก 

 จากตารางท่ี 13 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 9 ความซื่อสัตย์

สุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.96 , σ = 0.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ สถานศึกษาเห็นคุณค่าในความ

ซื่อสัตย์ของบุคลากรโดยการชมเชยและให้ผลตอบแทน  อยู่ในระดับมาก (μ =4.05 , σ = 0.70 ) 

สถานศึกษาเห็นคุณค่าในความพยายามของครูท่ีปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ย่อท้อ (μ = 3.95 , σ 

= 0.78 ) สถานศึกษาก าหนดแนวทางท่ีควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม โดยยึดจริยธรรม

เป็นหลัก (μ = 3.89 , σ = 0.81 ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.67 – 0.81  แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ด้านท่ี 10 ความหลากหลายของบุคลากร 
          ( N=19) 
 

ข้อ ความหลากหลายของบุคลากร μ  σ ระดับ 

1 สถานศึกษาให้ความส าคัญในความแตกต่างเรื่อง
ปรัชญา ความเชื่อ และบุคลิกภาพของครูแต่ละ
คน 

3.95 1.08 มาก 

2 สถานศึกษาให้ความส าคัญในวิธีสอนที่แตกต่าง
กันของครูแต่ละคน 

4.26 0.81 มาก 

3 สถานศึกษาให้ความส าคัญแก่ครูแต่ละคนให้รู้จัก
ยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยค านงึถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 

4.53 0.61 มากท่ีสุด 

รวม 4.24 0.69 มาก 
  

จากตารางท่ี 14 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ด้านท่ี 10 ความหลากหลาย

ของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.24 , σ = 0.69 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ สถานศึกษาให้ความส าคัญ
แก่ครูแต่ละคนให้รู้จักยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

ของนักเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.53 , σ = 0.61 ) สถานศึกษาให้ความส าคัญในวิธีสอนท่ี

แตกต่างกันของครูแต่ละคน (μ = 4.26 , σ = 0.81 ) สถานศึกษาให้ความส าคัญในความแตกต่าง

เรื่องปรัชญา ความเช่ือ และบุคลิกภาพของครูแต่ละคน (μ = 3.95 , σ = 1.08 ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.69 – 1.08  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ( content analysis ) จากแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ( Structured Interview) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อท่ี 2 แนวทางการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระเป็นอย่างไร  จากผู้เข้าร่วมสนทนา จ านวน 3 คน  ได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานบุคคล และ ข้าราชการครู ซึ่งสามารถวิเคราะห์เป็น
รายด้าน ได้ดังนี้ 
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1. ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร   
 โรงเรียนควรมีการจัดประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพูดคุยและแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ท้ังในรูปแบบของการจัดประชุมกลุ่มใหญ่ ซึ่งจะมีการจัดการประชุมทุก
เดือนให้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ  และการจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยทางโรงเรียนได้จัดให้เป็นการชุมใน
ลักษณะของการ PLC  เพื่อช้ีแจงและหาแนวทางในการพัฒนาการท างานร่วมกันให้ประสบผลส าเร็จ  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนต้องเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิด
ใจในการยอมรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทุกฝ่าย และร่วมกันคิดหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด เพื่ อพัฒนา
โรงเรียนให้ก้าวหน้า นอกจากนี้โรงเรียนให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรทุกคนท่ีมีความ
ประสงค์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและต่อ
ตนเอง  เนื่องจากส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสุดท่ีจะท าให้จุดประสงค์ขององค์กรประสบ
ผลส าเร็จ 
2. ด้านการมอบอ านาจ  
 โรงเรียนควรมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย โดยลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละ
ฝ่าย หัวหน้าฝ่ายและผู้บริหารจะมีหน้าท่ีเป็นผู้คัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสมในการท างาน โดยค านึงถึง
ความสามารถและความถนัดเป็นหลัก และต้องมีการมอบหมายให้คณะครูมีอ านาจในการตัดสินใจ
อย่างเต็มท่ีรวมถึงแสดงเจตนารมณ์ในงานท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติหรือผู้ท่ีได้รับการมอบอ านาจ เพื่อให้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ออกมาดีท่ีสุด  อีกท้ัง ให้คณะครูและบุคลากรได้มีการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน ผ่านการ
แจ้งในหนังสือเวียนเพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันโดยเป็นการสร้างความ
เข้าใจและรับรู้ถึงการท างานท่ีก าลังปฏิบัติในโรงเรียน หรือก าลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนั้น ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม  
3. ด้านการตัดสินใจ  
 ในการท างานต่าง ๆ ในโรงเรียน ผู้บริหารควรมีการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และแจ้ง
เรื่องต่าง ๆ ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบโดยพร้อมเพรียงกันก่อนการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นและตัดสินใจไปพร้อมกัน  ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทุกคนควรเปิดโอกาสให้ผู้
มีความสามารถในเรื่องนั้น ๆ ได้เสนอความคิดเห็นและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่าง
เต็มท่ี หากการตัดสินใจในครั้งนั้นมีเหตุจ าเป็นท่ีจะต้องมีผู้ท่ีรับผลกระทบ ก็ควรเชิญให้บุคคลนั้นได้เข้า
ร่วมรับฟังความคิดเห็นไปพร้อมกันเพื่อให้มีโอกาสได้แสดงเหตุผลของตนเองด้วยความถูกต้อง โดยไม่
ใช้อารมณ์เป็นท่ีต้ัง  ดังนั้นการตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ควรให้ผู้ท่ีข้องเกี่ยวเป็นผู้ท่ีมีสิทธิ์ในการ
ร่วมตัดสินใจในครั้งนั้น  ไม่ควรน าผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตัดสินใจเนื่องจากผู้ท่ีปฏิบัติงานโดยตรง
จะเป็นผู้ท่ีทราบถึงปัญหาได้ดีท่ีสุด 



  

 
 

81 

4. ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
 ลักษณะการท างานของบุคลลากรในโรงเรียนวัดบางพระนั้น แม้จะมีลักษณะการท างานแบบ
ครอบครัว มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรัก ความผูกพันให้กับโรงเรียน ครูหรือบุคลากรมีความ
ทุ่มเทในท างาน แต่บุคลากรก็ยังมีการท างานท่ีแบ่งเป็นกลุ่มก้อน ไม่มีความสนิทกันมากเท่าท่ีควร  ซึ่ง
หลักการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น ต้องมาจากการท่ีทุก
คนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลงมือปฏิบัติงานโดยถือคติ พี่เป็นผู้น าให้กับน้อง น้องเป็นผู้น าให้กับพี่ ต่าง
ฝ่ายต่างยอมรับซึ่งกันและกัน ทุกคนในโรงเรียนรู้จักการเสียสละตนเอง ไม่มองว่าควรเป็นการเสียสละ
ของคนใดคนหนึ่ง  ถ้าหากเมื่อทุกคนมีความเสียสละ เข้าใจกันก็จะท าให้เกิดความผูกพันจนกลายเป็น
ความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร   ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างในต้นแบบของการเสียสละ สร้าง
ความเข้าใจ และท าตัวเป็นกลาง เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมสัมพันธ์ไมตรีให้กับบุคลากรในโรงเรียน
และเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องได้ปฏิบัติตาม  อีกท้ัง ควรมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หรือจัดให้มีการเล่น
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และละลายพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ควรมอบหมายหน้าท่ีในการด าเนินงานแต่ละฝ่ายให้ทุกคนได้ท างาน
ร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน ภายใต้ของการเป็นกัลยาณมิตรที่ดี   
5. ด้านความไว้วางใจ  
 ในการมอบหมายงานนั้นผู้บริหารโรงเรียน ควรให้ความเช่ือใจ ความไว้วางใจกับบุคลากรใน
โรงเรียนวัดบางพระโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกรับผิดชอบงานท่ีถนัด
ตามความสนใจ หรือตรงตามความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้สามารถท างานออกมาได้อย่าง
ประสิทธิภาพและส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ดีและรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้ทุกคนมีความสุขกับการ
ท างานในช้ันนั้น ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และสร้างความเช่ือมั่นให้กับบุคลากรท่ี
ผู้บังคับบัญชาได้มองเห็นความส าคัญและมองเห็นความสามารถของบุคลากรนั้น ๆ 
 
6. ด้านความมีคุณภาพ   
 ควรมีการประชุมช้ีแจงให้ท้ังครูและนักเรียนเห็นเป้าหมายของการด าเนินงานเพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือ ความมั่นใจ และสร้างกรอบให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน อีกท้ังผู้บริหารโรงเรียน ต้องมี
ความเช่ือมั่นในบุคลากรของตนเองและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ด าเนินงานได้อย่างอิสระโดยผู้บริหาร
โรงเรียน คอยเป็นท่ีปรึกษาและช้ีแนะเมื่อเกิดปัญหา  และการปฏิบัติงานควรมีการประชุมและหารือ
พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะท างานในการด าเนินงานท างาน ตรวจสอบและประเมินผลทุกครั้ง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสามารถด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  อีกท้ังบุคลากรได้ทราบถึงหน้าท่ีของ
ตนเองในการท างานต่าง ๆ เช่นกัน  ซึ่งในการท างานท่ีดีและมีคุณภาพนั้นต้องเกิดจากการบริหารงาน
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จากผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรท่ีเป็นฝ่ายปฏิบัติงานท่ีดี พร้อมท่ีจะเสียสละและอุทิศตน ใช้ความรู้
ความสามารถ และความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
7. ด้านการยอมรับ   
 ในการประชุมกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ควรเปิดโอกาสให้ครูมีโอกาสได้พูดคุย ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสนอแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดย
การเปิดใจและเปิดกว้างในการรับฟังส่ิงท่ีแตกต่างจากความคิดของตนเอง  และร่วมกันท างานให้
ประสบผลส าเร็จร่วมกัน  อีกท้ังเปิดโอกาสและมอบหมายงานให้ทุกคนได้ท างานร่วมกัน  ไม่
มอบหมายเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้างานจะเป็นผู้ท่ีความรู้ความสามารถ
เฉพาะในด้านนั้น ๆ ให้ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้เห็นการท างานของทุกคน จนเกิดเป็น
ความรู้สึกของการยอมรับขึ้น อีกท้ังผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้
พัฒนาตนตามความสามารถท่ีผู้นั้นสนใจ และตรงตามความถนัดและความสามารถนั้น เพื่อให้เกิด
ความช านาญและเป็นการพัฒนาตนให้มีความรู้สูงขึ้นอย่างมีความสุข  อีก ท้ังหากครูและนักเรียนได้
ประสบความส าเร็จ สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนควรมีการประกาศยกย่องชมเชยครูและนักเรียนใน
สถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ผู้บริหารโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีและให้รางวัลช่ืนชมนักเรียนและครู
ในท่ีประชุมหรือบริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้า เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็น
แบบอย่างท่ีน่าช่ืนชม สร้างความศรัทธาการยอมรับในความสามารถให้กับเพื่อนนักเรียนและครู
ด้วยกัน  ดังนั้นการยอมรับจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีในองค์กรของการท างาน เพราะการ
ยอมรับนั้นต้องเกิดมาจากการท่ีทุกคนได้ลงมือปฏิบัติงานจริ งร่วมกัน ผ่านการพูดคุย การช่วยเหลือ 
การให้ค าช้ีแนะและก าลังใจ จนท าให้การท างานนั้นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และท าให้เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกันตามมา 
8. ด้านความเอื้ออาทร   
 เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนวัดบางพระจะให้การเคารพรักกันฐานะพี่น้อง และ
พบปะพูดคุยพร้อมท้ังส่งเสริมให้แต่ละบุคลากรแต่ละคนก้าวหน้าในหน้าท่ี ผู้บริหารโรงเรียน และครูมี
การดูแลซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการท างาน แต่ถึงแม้บุคลากรจะมีการพูดคุยและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก็ยังมีความห่างเหินท่ีแสดงออกมาให้เห็น ท่ีเกิดจากช่องว่างระหว่าง วัยและ
ทัศนคติท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้มีการแบ่งกลุ่มภายในโรงเรียน และเป็นอุปสรรคในแสดงความเอื้อ
อาทรออกมาได้อย่างเต็มท่ี  ซึ่งความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจะเป็นบ่อเกิดของความผูกพัน ดังนั้นทาง
โรงเรียนต้องมีการจัดกิจกรรมท่ีท าให้บุคลากรได้อยู่ร่วมกันมากขึ้น ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัด
ค่ายส าหรับบุคลากรภายในโรงเรียน หรือการจัดกิจกรรมท่ีให้บุคลากรในโรงเรียนได้อยู่ร่วมกันมาก
ท่ีสุด และมีการจัดสรรให้บุคลากรได้ท างานตรงกับทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองเพื่อให้เกิด
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ภาวะความเป็นผู้น าในงานช้ินนั้น ท่ีจะสามารถน าเพื่อนร่วมทีมให้ด าเนินการท างานท่ีประสบผลส าเร็จ
จนเกิดความมั่นใจ เข้าใจ และน าไปสู่การเกิดความเช่ือใจ และมีความเอื้ออาทรต่อกันไปในอนาคต 
9. ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 
 เนื่องจากโรงเรียนวัดบางพระมีการก าหนด คุณธรรม และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อเป็น
กรอบให้ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้แม้จะมี
การก าหนดคุณธรรมและอัตลักษณ์ ดังกล่าว แต่การตระหนักถึงในเรื่องนี้มีน้อยมาก จึงควรมีการ
พัฒนาแนวทางเพื่อปลูกฝังเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้กับทุกคนในโรงเรียน โดยการจัดอบรมใน
โรงเรียน การท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจในความหมาย
เกี่ยวกับอัตลักษณ์และคุณธรรมของโรงเรียนให้มากขึ้น หรือการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโดยจะศึกษา
เกี่ยวกับพระราชด าริต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับบุคลากรโนโรงเรียนได้มีความเข้าใจ ตระหนัก และ
ซึมซับเรื่องของความซื่อสัตย์ และความพยายามต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ก็ต้องปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นภาวะผู้น า ท างานด้วยความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็น
หรือค าร้องต่าง ๆ ของบุคลากร และพร้อมท่ีจะให้ค าอธิบายอย่างตรงไปตรงมาและมีความชัดเจน จึง
จะท างานบุคลากรหรือผู้ร่วมงานซึมซับและน าไปเป็นแบบอย่างและท าตามต่อไป 
 
10.ด้านความหลากหลายของบุคลากร  
 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลกับบุคลากรในโรงเรียนโดย
ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้น าในการเปิดใจ การยอมรับ การรับฟัง การสังเกต เพื่อให้เข้าใจถึงตัวบุคคล
นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น บุคลิก ลักษณะนิสัย และความสามารถในแต่ละบุคคล และท าตนให้เป็นกลางบน
พื้นฐานของความถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงออกได้เต็มท่ีในเรื่องของความเช่ือ ทัศนคติ ความคิดเห็นต่าง ๆ ตามกรอบท่ีเหมาะสม 
เนื่องจาก ทุกคนมีแนวความคิด ลักษณะการท างานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งการท างานแต่ละครั้ง จะใช้
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการสอน หรือการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษในด้านต่าง ๆ ทุกคนจ าเป็นท่ีจะต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน  ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีเข้าใจความหลากหลายของบุคลกรก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อท่ีตนจะได้
เป็นผู้น าและพาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเข้าใจและสามารถยอมรับผู้อื่นได้ ซึ่งหากทุกคน
สามารถเข้าใจความหลากหลายนี้ได้ จะท าให้การท างานเกิดปัญหาน้อยลง 
  

 
 
 



  

 
 

84 

บทที่ 5   
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) เพื่อทราบวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัด
บางพระ 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ เมื่อจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในโรงเรียนวัดบางพระ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
บุคลากรของโรงเรียนในโรงเรียนวัดบางพระ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน  
ข้าราชการครู จ านวน 15 คน  ครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน  และเจ้าหน้าท่ีธุรการ  จ านวน  1 คน  
รวมท้ังส้ิน 19 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิด
ของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) จ านวน 10 ข้อ  คือ                 
1.ความมุ่งประสงค์ขององค์กร  2. การมอบอ านาจ  3. การตัดสินใจ  4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร  5. ความไว้วางใจ  6. ความมีคุณภาพ  7. การยอมรับ  8. ความเอื้ออาทร  9.ความซื่อสัตย์
สุจริต และ 10. ความหลากหลายของบุคลากร  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริง และ
สามารถน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหารโดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  
 1. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียง
ตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการยอมรับ ด้านความหลากหลายของ
บุคลากร  ด้านการมอบอ านาจ ด้านการมีคุณภาพ ด้านความเอื้ออาทร ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร ด้านความไว้วางใจ) ด้านการตัดสินใจ ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร และด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตามล าดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ มี 10 แนวทาง คือ   

1) ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการประชุมครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ท้ังใน
รูปแบบของการประชุมกลุ่มใหญ่และการประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน และ
เป้าหมายในช่วงตลอดปีการศึกษา ให้บุคลากรได้ทราบเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจ และสร้าง
ความเข้าใจให้ทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
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 2) ผู้บริหารควรมีการแต่งต้ังคณะท างานหรือมอบหมายหน้าท่ีในการด าเนินงานแต่ละฝ่ายท่ี
ชัดเจน และครอบคลุมงานทุกด้าน โดยมีการกระจายหน้าท่ีให้ทุกคนได้ท างานร่วมกัน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน เพื่อให้การท างานสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
มีแบบแผน และสร้างความสัมพันธ์ของการท างานร่วมกัน  มีการประเมินผลการท างานทุกครั้งอย่าง
จริงจังและตรงไปตรงมา ซึ่งจะท าให้มีวัฒนธรรมองค์กรด้านการท างานได้พัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ   
 3) ผู้บริหารโรงเรียน ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนหรือผู้ท่ีมีความสามารถมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น แนะน าแนวทางในการพัฒนาหรือการไขแก้ปัญหาอย่างอิ สระ  พร้อมท้ังมี
อ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มท่ีไปพร้อมกันกับผู้บริหารโรงเรียน 
 4) ผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะท่ีแตกต่างไปจากความคิดของตนจากผู้อื่น  มีการเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย และพร้อมท่ีจะรับฟังข้อคิดเห็นท่ีแตกต่างเมื่อมีแนวทางในการพัฒนาท่ี
เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ 
 5) สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรทุกคนท่ีมีความประสงค์ในการ
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสามารถเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์
แก่นักเรียนและต่อตนเอง  จนเกิดความช านาญและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างมี
ความสุข  
 6) ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการประกาศยกย่องกล่าวแสดงความยินดีและให้รางวัลช่ืนชมกับท
บุคลากรและนักเรียนทุกคน เมื่อได้ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดี   
    7) ผู้บริหารโรงเรียน ควรมอบหมายงานให้กับผู้ท่ีมีความเหมาะสมในการท างาน โดยค านึงถึง
ความสามารถและความถนัดเป็นหลัก มีการจัดสรรให้บุคลากรได้ท างานตรงกับทักษะความรู้ 
ความสามารถของตนเอง โดยผ่านความเห็นชอบและการตัดสินใจโดยตรงจากบุคคลท่ีเป็นผู้รับ
มอบหมายงาน  
 8) ผู้บริหารโรงเรียน ควรเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร ในเรื่องการ เสียสละตนเอง การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน การมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเป็นผู้น าท่ีดีให้กับลูกน้อง และเป็น
ตัวอย่างให้ลูกน้องได้ปฏิบัติตาม รวมถึงคอยเป็นท่ีปรึกษาและช้ีแนะเมื่อเกิดปัญหา สามารถเป็นท่ีพึ่ง
ให้กับลูกน้องได้   
 9) สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  การจัดค่ายส าหรับครู หรือจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อละลายพฤติกรรมของบุคลากรทุกคน  
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 10) ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายของบุคลากร  และเป็นผู้น า
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้
บุคลากรในโรงเรียนเกิดการยอมรับมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน   

การอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ มีหลายประเด็นท่ี
ควรน ามาพิจารณา ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายเพื่อขยายผลของการวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี ้
 1.วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีวางไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ อยู่ในระดับ ปานกลาง ท้ังนี้อาจ
เนื่องจาก วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระเกิดจากผู้บริหารโรงเรียน เปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนในการก าหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย แนวทางต่าง ๆ  ใน
การท างานของสถานศึกษาร่วมกัน ส่งเสริมให้ทุกคนก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีร่วมกัน  นอกจากนี้ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาส่วนมากได้ท างานอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน เนื่องจากครูและ
บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ต่างมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกันมานานมากกว่า 10 ปี ท าให้มี
การเข้าอกเข้าใจกัน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีร่วมกัน จึงเกิดเป็นความผูกพัน ความรัก และท างานเป็นทีม 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนให้อ านาจในการตัดสินใจและยอมรับในความรู้ความสามารถตาม
ความถนัดและความสนใจของครู  มีการชมเชย และให้ก าลังใจ รวมถึงสนับสนุนการท าผลงานหรือ
การแสดงออกซึ่งความสามารถของครูและนักเรียนอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
วัดบางพระ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  สุภาวดี ล าเจียก
มงคล ได้ท าการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการท้องถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 มี
รูปแบบท่ีต้องมีการติดต่อประสานงานกัน อีกท้ังต้องมีการช่วยเหลือกัน ท างานเป็นทีมโดยเฉพาะการ
ยอมรับในการท างานซึ่งกันและกันพร้อมท้ังมีการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรควบคู่กับการ
ยอมรับในความส าเร็จของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความเอื้ออาทรกัน มีความไว้วางใจในการมอบ
อ านาจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกคนประกอบกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 มีความใกล้ชิดกัลป์ชุมชน ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นประจ า จึงท าให้วัฒนธรรมองค์กร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับ เบญจมาภรณ์  เครือสุวรรณ ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
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กับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  
พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ ธนภรณ์  เข็มทอง ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียน
ท่ีส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ รัชพล   สระสม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์
เปรียบเทียบการสงผลคุณลักษณะของผู้บริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่า  
วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   และสอดคล้องกับ เสอราท 
ท่ีกล่าวว่า ความส าเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากวัฒนธรรมในองค์กรนั้นวัฒนธรรมองค์กรจัด
ได้ว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาองค์กรท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพภายใน
องค์กรเพื่อความส าเร็จของงานท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาไว้สู่การประสบความส าเร็จในระยะ
ยาว การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมองค์กรอาจจะมาจากการหล่อหลอมของผู้ท่ีก่อต้ังจากการท างาน
ด้วยกันต้ังแต่เริ่มแรก หรืออาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้งหรือปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับองค์กรหรืออาจเกิดขึ้นโดยมีเจตนาท่ีจะสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรขึ้นโดยการบริหารจัดการ  
 เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1.1 ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร  ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
โรงเรียน มีการจัดประชุมและช้ีแจ้งถึงเป้าหมาย แนวทางหรือรูปแบบในการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบ อีกท้ังเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและมีความรู้สึกท่ี
ดีในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อขับเคล่ือนองค์กรไปด้วยกัน รวมถึงได้สร้างความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้ และมีการจัดการประเมินผลด้านการท างานในสถานศึกษาเพื่อน า
ผลท่ีได้มาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป ท าให้วัฒนธรรมองค์กรของ
โรงเรียนวัดบางพระในด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปฐมาภรณ์ 
ฤทธิ์กันโต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนชล
ราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนของ
โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียน การตัดสินใจ การมอบอ านาจความไว้วางใจ การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความ
เอื้ออาทร ความซื่อสัตย์สุจริต และความหลากหลาของบุคลากร และนอกจากนี้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จีรวัฒน์  ฟ้ากระจ่าง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
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การบริหารงานบุคคล โรงเรียนเอกชนจังหวัดสกลนคร พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
สกลนคร  ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร อยู่ในระดับมาก    
 1.2 ด้านการมอบอ านาจ ผลการวิจัยอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียน มี
การเรียกประชุมและพูดคุยเพื่อแจ้งส่ิงต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับรู้ข่าวสารท่ีเกิดขึ้นใน
โรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน  อีกท้ังมีความเช่ือใจและเช่ือมั่นในความสามารถของบุคลากร จึงมีการให้
อ านาจในการท างานกับบุคลากรอย่างเต็มท่ีและอิสระ โดยจะไม่ปิดกั้นความคิดเห็นต่าง ๆ ของครูและ
บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน มีการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี ซึ่งสังเกตได้จากการมอบหมาย
งานโครงการต่าง ๆ ให้รับผิดชอบและการให้อ านาจในการวางแผนและตัดสินใจ หรือ การด าเนิน
กิจกรรมได้โดยอิสระเต็มตามความสามรถ ส่งให้ให้ครูและบุคคลกรสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ ท าให้วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระในด้านการมอบอ านาจ อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ รักษ์ศักด์ิ  บุญสิทธิ์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
โรงเรียนกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนประถมศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้าน
การมอบอ านาจยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้ สอดคล้องกับ สุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์ ท่ีได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการมอบอ านาจ อยู่ในระดับมาก 
 1.3 ด้านการตัดสินใจ ผลการวิจัยอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ  ผู้บริหารโรงเรียน ได้เปิด
โอกาสมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างเต็มท่ี โดยค านึกถึงความ
ความถนัดหรือความสามารถของบุคคลนั้น อีกท้ังให้โอกาสผู้ท่ีเกี่ยวข้องในงานท่ีท า ได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการท างาน ซึ่งส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้ครูและบุคลากรทุกคนรู้สึกมีความมั่นใจและมีความ
เช่ือมั่นในการท างาน ท าให้วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระในด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ วนิดา  เท่ียงสงค์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุลาวัลย์  ธน
ปราดเปรื่อง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) จังหวัด
ชลบุรี พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนของเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) จังหวัดชลบุรี ด้านการตัดสินใจ  อยู่
ในระดับมาก 
 1.4 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ผลการวิจัยอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ ครู
และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรักและผูกพันกับโรงเรียน ซึ่งครูส่วนใหญ่ล้วนเป็นครูท่ีสอนใน
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โรงเรียนแห่งนี้มายาวนาน และเป็นครูในพื้นท่ี ท่ีได้มองเห็นเปล่ียนแปลงของโรงเรียนแห่งนี้ อีกท้ัง
ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการสร้างความรักความสามัคคีในโรงเรียนผ่านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความเป็นอันนึงอันเดียวกัน ท าให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรัก ความรู้สึกพึงพอใจในการ
ท างาน มีความรับผิดชอบ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัด
บางพระในด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  ดวงดาว  บุญกอง 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความส าคัญของ
วัฒนธรรมโรงเรียนของครู ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุง เทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน โดยด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน อยู่ในล าดับมากท่ีสุด นอกจากนี้  สอดคล้องกับ อิดิน และเคย์แลน  ได้กล่าวไว้ว่า 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรสามารถเกิดขึ้นได้ดีนั้นจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ
พนักงาน ความผูกพันความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งต่อองค์กร  เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์นั้น 
จะเป็นการใช้เวลาในการท างานส่วนหนึ่งอยู่ในองค์กรหลากหลายองค์กร ซึ่งองค์กรถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสร้างเป้าหมายขององค์กร   
 1.5 ด้านความไว้วางใจ ผลการวิจัยอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียน 
มองเห็นศักยภาพและความสามารถของครูและบุคลากร มีการเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น
ในท่ีประชุม และรับฟังความเห็นต่าง ๆ อีกท้ังผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนได้ร่วมกันส่งเสริม 
และสนับสนุนการท างานท่ีเกิดขึ้นด้วยกัน ไม่แบ่งแยกงานท่ีท าว่าเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ก าลังใจกัน และร่วมกันพัฒนางานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงท าให้ทุก ๆ คนเกิดความเต็มใจ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน
นั้น ๆ  ท าให้วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระในด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ กรรณิกา  อัครปทุม ได้ท าการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา กลุ่มย่อยท่ี 4   พบว่า 
ระดับวัฒนธรรมองค์การ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา กลุ่มย่อยท่ี 4 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านด้านความไว้วางใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน นอกจากนี้ 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ วนิดา  เท่ียงสงค์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านความไว้วางใจอยู่ในระดับมาก 
 1.6 ด้านความมีคุณภาพ  ผลการวิจัยอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียน ให้
ความส าคัญในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการสร้างบรรยากาศท่ีดีการท างานร่วมกัน ให้
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เกิดความเข้าอกเข้าใจกัน การช่วยเหลือในการท างานซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นความผูกพันและการ
ร่วมมือกันของทุกฝ่าย และน ามาซึ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อีกท้ังผู้บริหารโรงเรียน เห็น
คุณค่าและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อน ามาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานและน ามาพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า จน
สร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานให้กับทุกคนในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีคุณภาพ จึงท าให้วัฒนธรรมองค์กร
ของโรงเรียนวัดบางพระในด้านความมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุลาวัลย์  ธน
ปราดเปรื่อง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) จังหวัด
ชลบุรี พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนของเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) จังหวัดชลบุรี ด้านความมีคุณภาพ  
อยู่ในระดับมาก ซึ่ง นอกจากนี้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ  จีรวัฒน์  ฟ้ากระจ่าง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล โรงเรียนเอกชนจังหวัดสกลนคร 
พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสกลนคร  ด้านความมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก   
 1.7  ด้านการยอมรับ  ผลการวิจัยอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียน เปิด
โอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี ไม่ปิดกั้นทางความคิดของครูและบุคลากร เคารพและ
ยอมรับในความคิดเห็นต่าง ๆ และน ามาปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาร่วมกัน จนเกิดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันท่ีทุกคนยอมรับ อีกท้ังผู้บริหารโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการของครูและนักเรียน จากการส่งผลงานเข้าแข่งขันหรือส่งเข้าประกวดตามท่ีต่าง ๆ เพื่อให้
ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง มีการมอบเกียรติบัตรและกล่าวชมเชยนักเรียนท่ี
สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความภูมิใจ และให้การยอมรับในความส าเร็จจากผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้ร่วมงาน และเพื่อนนักเรียนร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการ
ปฏิบัติงานและการกล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง จึงท าให้วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
วัดบางพระในด้านการยอมรับ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุวะนิต  สุระสังข์ ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน โดยเรียงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการยอมรับ ด้านความหลากหลาย
ของบุคลากร และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน นอกจากนี้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
กัญญ์ภัคญา   ภัทรไชยอนันท์  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า  วัฒนธรรมองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการยอมรับ ด้าน
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เป้าประสงค์ขององค์กร ด้านการมอบอ านาจ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้านความหลาย
หลายของบุคลากร ด้านความมีคุณภาพ ด้านความเอื้ออาทร ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการ
ตัดสินใจ และด้านความไว้วางใจ 
 1.8 ด้านความเอื้ออาทร  ผลการวิจัยอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียน มี
ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของครู ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่าง
เต็มท่ี  อีกท้ังในการท างานทุกคนจะมีความเอาใจใส่ดูและช่วยเหลือซึ่งกัน หากได้รับมอบหมายงาน ผู้
ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือความถนัดในด้านนั้นจะให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้กันด้วยความเต็มใจ 
จึงท าให้วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระในด้านความเอื้ออาทร อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ โอลิเวียร์ (Olivier) ท่ีได้ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของครูและสถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน
สหรัฐ พบว่า วัฒนธรรมการเอาใจใส่ดูแลอย่างเห็นอกเห็นใจกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นตัวแปรท่ี
มีอ านาจการท างานสูงสุดท่ีส่งผลต่อต่อความผูกพันของครูท่ีต้ังใจท างานร่วมกันเพื่อปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา  ความเช่ือมั่นในเรื่องของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันของครู จะเป็นตัวแปรท่ีมี
อ านาจท านายสูงสุดท่ีมีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา และประสิทธิผลสถานศึกษา คือ ตัวแปรท่ีมี
อ านาจท านายสูงสุดในผลลัพธ์ของนักเรียน ซึ่งเป็นคุณภาพของผู้จบการศึกษาในระยะยาว 
นอกเหนือจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เรียน นอกจากนี้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
รักษ์ศักดิ์  บุญสิทธิ์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัย
พบว่า  วัฒนธรรมโรงเรียนประถมศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านความเอื้ออาทรอยู่ในระดับ
มาก   

1.9 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ผลการวิจัยอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาเห็น
คุณค่าและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานโดยยึดคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานต่าง ๆ ด้วย
ความตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ผู้บริหารโรงเรียน มีการสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายในการ
ปฏิบัติให้กับครูและบุคลากรอื่น ๆ ทราบ เพื่อให้ทุกคนมีมาตรฐานในการท างานเดียวกัน จึงท าให้
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระในด้านซื่อสัตย์สุตจริต อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ       
ศิเรมอร พิศาลเดช ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนแบบไว้วา งใจกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดขอนแก่น พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนแบบไว้วางใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความซื่อสัตย์  
นอกจากนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์ ท่ีได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาวัฒนธรรม
โรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
อยู่ในระดับมาก 
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 1.10 ด้านความหลากหลายของบุคลากร  ผลการวิจัยอยู่ ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความส าคัญกับอัตลักษณ์ ความถนัด รูปแบบในการท างาน และรูปแบบในการ
สอนของครูในแต่ละคน สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดงออกอย่างเต็มท่ีภายใน
กรอบของความดีงามและความถูกต้องอย่างอิสระ ผู้บริหารโรงเรียน มีการนิเทศการสอนเพื่อให้
ค าแนะน าและหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนร่วมกัน อีกท้ังทุกคนมีการยอบรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลท้ังในด้านของครูต่อครู  ครูต่อนักเรียน  และนักเรียนต่อนักเรียน จึงท าให้วัฒนธรรม
องค์กรของโรงเรียนวัดบางพระในด้านความหลากหลายของบุคลากร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
ภัคพร   เจริญลักษณ์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพ
ครูของสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ
กับการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านจะพบว่า ด้านความ
หลากหลายของบุคลากร อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุวะนิต  สุระสังข์ ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในจังหวัด
ชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนในจังหวัด
ชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านจะพบว่า ด้านความหลากหลายของบุคลากร อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 จากข้อค้นพบการวิจัย การอภิปรายผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอนะท่ัวไปและข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
เป็นแนวทางในการการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 จากผลการวิจัยวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ผู้วิจัยขอเสนอแนะจากข้อค้นพบ
ของงานวิจัยในท้ัง 10 ด้าน โดยเรียงจากด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ 
 1. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการช้ีแจงผลของการปฏิบัติงานในทุกๆ 
ครั้ง มีการติดตามและประเมินผลการท างานของทุกคนในโรงเรียน มีการช้ีแจงรายละเอียดงานบริหาร 
4 ฝ่ายในทุกเทอม อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทุกคนได้ทราบและรับรู้โดยท่ัวกัน   
 2. ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์กร  ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการประชุมครูและบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ครูได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกันเพื่อให้ส าเร็จตาม
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เป้าหมายของโรงเรียน และเพื่อให้ครูเกิดความมั่นใจ และเช่ือถือในการด าเนินงานของผู้บริหาร
โรงเรียน 
 3. ด้านการตดัสินใจ ผู้บริหารโรงเรียน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความสามารถในด้านนั้น ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือเสนอแนะ แนวทางในการท างานทุกครั้ง มีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือ
อย่างพร้อมเพียงกันในทุก ๆ ฝ่าย  เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกครั้งอย่างสม่ าเสมอ 
 4. ด้านความไว้วางใจ  ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการมอบหมายงานหรือกระจายงานให้ทุกคน
ในสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง ไม่น างานไปไว้ท่ีบคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป  ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้
แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีการยอมรับและไว้วางใจในการถ่ายทอดงานไปให้
ผู้อื่น และคอยเป็นผู้ช้ีแนะให้ค าปรึกษาในการท างานทุกครั้ง  
 5. ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการกระตุ้นและเป็นผู้น า
ในการสร้างความรักความสามัคคีในสถานศึกษา เพื่อให้ทุกคนมีความรัก ความผูกพัน มีความรู้สึกของ
การเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
 6. ด้านความเอื้ออาทร  ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษา ให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการท างานให้กับทุกคนได้ปฏิบัติตาม และยึดถือเป็นแบบอย่างในสถานศึกษา 
 7. ด้านการมีคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการการสนับสนุบงบประมาณในการพัฒนา
ความรู้ความสารถของครูและบุคลากรตามความสนใจ เพื่อน ากลับมาต่อยอดและพัฒนาโรงเรียน 
 8. ด้านการมอบอ านาจ  ผู้บริหารควรมีแต่งต้ังคณะท างานและมีการมอบหมายหน้าท่ีในการ
ท างานอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา มีการกระจายงานหน้าท่ีหรือมอบอ านาจให้ทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่าง
ท่ัวถึง และมีการประเมินผลหลังการท างานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการทานในครั้งต่อไป 
 9. ด้านความหลากหลายของบุคลากร  ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของความหลากหลายของบุคลากร และเป็นผู้น าในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลใน
โรงเรียน  
 10. ด้านการยอมรับ  ผู้บริหารโรงเรียน ให้การยอมรับผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในทุกครั้ง 
ไม่ว่าจะเป็นจากตัวครูและบุคลากร หรือตัวนักเรียน  และร่วมกันพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการ
กล่าวชมเชยทุกครั้งในการท าส่ิงท่ีดี เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นใน
สถานศึกษา 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
 2. ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนวัด
บางพระ 
 3. ศึกษาโมเดลการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
 
 

 

 

 



 
95 

 

 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
 

 

ภาษาไทย 
กัญญ์นรา  คนการ."ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน 

สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี." ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา,2554. 

กัญญ์ภัคญา   ภัทรไชยอนันท์."วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร." ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557. 

กัญญาณัฐ บุญพวง."วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 2. " วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551. 

กรรณิกา  อัครปทุม."วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา กลุ่มย่อยท่ี 4. " สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2554. 

ค ารณ ทาเวียง.ครูโรงเรียนวัดบางพระ.สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2560. 
จรรยา ภิรมย์อยู่.ครูโรงเรียนวัดบางพระ.สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2560. 
จีรวัฒน์  ฟ้ากระจ่าง."ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล โรงเรียน 

เอกชนจังหวัดสกลนคร" วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,2554. 

ชนิดา  จิตตรุทธะ, วัฒนธรรมองค์การ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยก าหนด 
ความส าเร็จทางวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี 1.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 

ณรงค์วิทย์  แสนทอง.วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าท่ีหาซื้อไม่ได้แต่สร้างได้.พิมพ์ครั้งท่ี 1.กรุงเทพฯ:Think  
Beyond,2553. 

ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง ."วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ."วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
,2556. 

ดวงดาว   บุญกอง."วัฒนธรรมโรงเรียนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึก 
อาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร " วิทยานิพนธ์ ปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  



  

 
 

96 

 

ราชมงคลธัญบุรี,2553. 
ธนภรณ์  เข็มทอง."วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 " วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554. 

เบญจมาภรณ์  เครือสุวรรณ."วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1." วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร
,2557. 

ปฐมาภรณ์ ฤทธิ์กันโต."ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนชลราษฎร 
อ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 " นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา,2559. 

พรรณิดา  จิตรจักร.ครูโรงเรียนวัดบางพระ.สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2560. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 เข้าถึงเมื่อ 22  

ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http//www. Kroobannok.com. 
ไพบูลย์  ช่างเรียน. วัฒนธรรมกับการบริหาร.กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2532 
ภัคพร  เจริญลักษณ์."วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพครูของ สถานศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9." วิทยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร,2561. 

มาลินี คล่องเชิงสาร.ครูโรงเรียนวัดบางพระ.สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2560. 
รักษ์ศักดิ์  บุญสิทธิ์."ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี" วิทยานิพนธ์ ปริญญา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,2553. 

รัชพล   สระสม."การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสงผลคุณลักษณะของผู้บริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียน  
สังกัด กรุงเทพมหานคร " วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,2554. 

โรงเรียนวัดบางพระ.รายงานการบันทึกการประชุมโรงเรียนวัดบางพระ ปี 2557-2560.นครปฐม :  
กลุ่มงาน บริหาร,2560. 

โรงเรียนวัดบางพระ.แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561.นครปฐม : กลุ่มงานวิชาการ,2560. 
โรงเรียนวัดบางพระ,รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 2556 – 2559.นครปฐม : กลุ่มงานวิชาการ 

,2560. 
วนิดา  เท่ียงสงค์,"การศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  



  

 
 

97 

 

24 " วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ,2557. 

วันวิสา จ าปาแพง.หัวหน้าวิชาการโรงเรียนวัดบางพระ. สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2561. 
วิจารณ์  พานิช.การจัดการความรู้ในยุคสังคมและเศรษฐกิจบนรากฐานความรู้ .กรุงเทพฯ : 2551. 
วิเชียร วิทยอุดม. ทฤษฎีองค์การ.กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัชการพิมพ์จ ากัด, 2554. 
วิรุฬจิต  กล่ินละออ,"วัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลใน 

กลุ่มศึกษาท้องถิ่นที่ 1. " วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร,2560. 

ศรินธร  แก่นวงศ์.ครูโรงเรียนวัดบางพระ.สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2560. 
ศศิธร  ยติรัตนกัญญา."วัฒนธรรมองค์กรกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย 

สนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์." วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ,2558. 

ศิเรมอร พิศาลเดช."ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนแบบไว้วางใจกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลจังหวัดขอนแก่น" (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,2556. 

สาคร  วรวะไล ,"วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทางพัฒนาโรงเรียนทัพพระยาทิพยา จังหวัดสระแก้ว"  
นิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ,2556. 

สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี 5.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552. 
สมยศ  นาวีการ. การบริหาร.พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด,2546. 
ส านักพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.การวิเคราะห์วัฒนธรรม 

องค์กร.เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
www.km.opsmoac.go.th/download/article/article_20120702183528.pdf 

สุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์."ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร " นิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ,2554. 

สุภาวดี ล าเจียกมงคล."วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา 
ท้องถิ่นที่ 1." วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554. 

สุรัตน์ โสมบ้านกวย.ครูโรงเรียนวัดบางพระ.สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2560. 
สุลาวัลย์  ธนปราดเปรื่อง."วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) จังหวัดชลบุรี"  



  

 
 

98 

 

นิพนธ์  การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย บูรพา
,2557. 

สุวะนิต  สุระสังข์."ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในจังหวัด 
ชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 " (นิพนธ์ การศึกษา 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,2554. 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
Mats Alvesson, “Organization Culture and ldiology”, International Study 19  

Management and Organization. Quoted in Fred Luthans, Organizational Behavior 
(New York:McGraw Hill Book Company, 1989. 

Bulent Aydin and Adnan Ceylan, The Role of Organizational Culture on Effectiveness. 
.accessed July 25,2018.available from  
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.399&rep=rep1&ty
pe=pdf 

Backer H.S., Culture : Asociological view,n.p., 1982. 

Best John W., Research in Education.New Jersy: Prenticc - Hall, 2006.   
Chalotte M.D. and S.Linda.,The organizational culture Implication For Nurse  

Service.Jona 23,1993. 

Clott Christopher B., Predictors of Organizational Effectiveness in School of  
Business (Business School).accessed July 26,2018.available from: 
http://www.lib.umi.com/ 

Cooke R.A. and J.L. Lafferty, Level.Organizational culture inventory (Phymouth MI  :  

Human Synergisitcs,1989. 

Hampden Charles Turner, Creating Corporate Culture : From Discord to Harmony  

Wakefield : Addison Wesley, 1992. 

Handy Charles B., Understanding Organizations .Harmondsworth : Penguin  Book,1985. 
Harrison  R., Understanding Your Organization’s Character.Harvard Business  

Review, 1972. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.399&rep=rep1&


  

 
 

99 

 

Kolb David A., Irwin M. Rubin and Joyce S. Osland, The Organizational Behavior  

Leader.5th ed.Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1991. 

Likert Rensis, New Patternt of Mangement.New York : McGraw-Hill,1961. 

Lunenburg Fred C. and Allan C., Ornstein. Educational administration: Concepts and  

practices.5th ed., Belmont, CA: Wadworth/Cengage Learning, 2007. 

Olivier Dianne F., Teacher  Personal and School Culture Characteristics in Effecttive  
School : Toward a Model of Professional  Learning Communicate. accessed 26 
July 26,2018.available from http://www.lib.umi.com/ 

Owen Robert  G. , Organization Behavior in Education, 4th ed.Englewood Cliffs N.J. :  
Prentice-hall,1991. 

Patterson Jerry L., Stewart C Purkey and Jackson V. Parker,Guiding Beliefs of Our  

School District. Productive School Systems for a Nonrational World.New York : 

Magraw-Hill book Company,1986. 

Pettigrew P.M., On studying Organization Culture. Administrative Science  Quarterly,  

1979. 

Schein Edgar H., Organization Culture and Leadership,4th ed.San Francisco  California :  
Jossey-Bass,2010. 

Serrat  Olivier, A Primer on Organizational culture.accessed July 25,2018.available  
fromhttps://www.researchgate.net/profile/Olivier_Serrat/publication 
/266478216_A_Primer_on_Organizational_Culture/links/543397f50cf225bddcc9af
e7.pdf 

Sheng Vincent W., The Impact of organizational culture, structure, and strategy  on  
knowledge management effectiveness and organizational  
effectiveness.accessed July 26,2018.available from:http://proguest.umi.com 

Shils Edward A., Culture and Periphery The Logic of Personal Knowledge : Essay  

Presented to Michael Polanyi.London : Routledge and Kegan Paul, 1961. 

Tanya Arroba and James Kim, Pressure at work : A Survivals Guide for Manager, 2nd  
ed. London : McGraw-Hill Book Company,1992. 

Thomas J. Sergiovanni and Robert J., Starrat,  Supervision Human Perspectives, 4th 



  

 
 

100 

 

ed.New York:Mc Graw- Hill Book Company, 1988. 

Tuckman Bruce W., Conducting Educational Research. 5th ed.(Washington D.C.:  
Harcourt Brace & Company, 1999. 

Wikins Alan L., and Jerry L. Patterson, " You  Can't  Get There From Here : What Will   

Make Culture Projects Fail, " In Gaining Control of the  Corporate Culture  San  

francisco : Jossey-Boss,1985. 

 

 
 
 
 

 



 
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

102 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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           แบบสอบถามงานวิจยั 
            “วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แบบสอบถามฉบั บนี้ จั ดท าขึ้ น เพื่ อ เก็ บร วบรวมข้อมู ลส าหรั บก าร ศึกษา 

การค้นคว้าอิสระเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ  ซึ่งแบบสอบถามมีท้ังหมด 5 

หน้า  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ จ านวน 30  ข้อ 

 ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพจริงท่ีปรากฏในสถานศึกษาของ
ท่านและตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ค าตอบท่ีได้จากความคิดเห็นของท่านจะน ามาวิเคราะห์เป็น
ภาพรวม และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร จึงไม่มีผลต่อท่านหรือสถานศึกษาของ
ท่านแต่ประการใด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทุก ๆ ท่าน  ขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางสาวกานต์นรี   ประสพสุข 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

ค าข้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  √  ใน (   )  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ                                      (  )  ชาย                                (  ) หญิง                     

2 อายุ    (  )  น้อยกว่า  30  ปี      (  )  30 – 39 ปี      (  )  40 – 49 ปี      (  ) 50 ปีข้ึนไป   

3 ระดับการศึกษา 
(  )  ต่ ากว่าปริญญาตร ี        
(  )  ปริญญาตร ี        
(  )  สูงกว่าปริญญาตร ี
(  )  อื่นๆ .................. 

4 ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน 
(  )  ผู้บริหารโรงเรียน 
(  )  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
(  )  ข้าราชการครู 
(  )  บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา 

5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน (เศษของป ีหากเกิน 6 เดือนให้ถือเป็น 1 ปี) 
 (  ) น้อยกว่า 5 ปี          (  ) 5 – 15 ปี        (  ) 16 – 25 ปี       (  ) มากกว่า 25 ปี 
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ตอนที่ 2  วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านข้อความเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาและพิจารณาว่าสถานศึกษามี
ระดับการปฏิบัติตามรายการในแต่ละข้อ อยู่ในระดับใดและใส่เครื่องหมาย √  ในช่องท่ีตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
 

 5 หมายถึง  วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง  วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
ระดับวัฒนธรรมองค์กร 

5 4 3 2 1 
ความมุ่งประสงค์ขององค์กร 
1 ประชาสัมพันธ์หรือช้ีแจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ

เป้าประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน 
     

2 โรงเรียนมีรูปแบบท่ีท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่า
และความส าคัญเกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา 

     

3 โรงเรียนมีแนวทางในการด าเนินงานและประเมินผลร่วมกันโดยค านึงถึง
การตัดสินใจท่ีมีผลต่อความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา 

     

การมอบอ านาจ 
4 ผู้บริหารมอบอ านาจในการตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบแก่ครู      
5 ผู้บริหารให้ครูทุกคนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกัน      
6 ผู้บริหารให้ครูทุกคนมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเท่า

เทียมกัน 
     

การตัดสินใจ 
7 ผู้บริหารตัดสินใจโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติ

มากท่ีสุด 
     

8 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
เรื่องนั้น ๆ 

     

 

 

 

 



  

 
 

108 

ข้อที่ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
ระดับวัฒนธรรมองค์กร 

5 4 3 2 1 
9 ผู้ท าหน้าท่ีตัดสินใจอาจเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีรู้สถานการณ์และปัญหาเป็น

อย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้าเท่านั้น 
     

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
10 บุคลากรมีความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นของทุกคน      
11 บุคลากรมีความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียน      
12 บุคลากรมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ และพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน      

ความไว้วางใจ 
13 สถานศึกษาให้โอกาสครูเลือกท างานตามความถนัดและความ

ต้องการ 
     

14 สถานศึกษาให้ครูตัดสินใจในการท างาน      
15 สถานศึกษาไว้วางใจในการตัดสินใจเป็นอย่างดีของครู      

ความมีคุณภาพ 
16 สถานศึกษาเห็นคุณค่าและคาดหวังให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
     

17 สถานศึกษาเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของครูและความสามารถของ
นักเรียน 

     

18 สถานศึกษาให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศแห่งความเห็นอกเห็น
ใจและร่วมมือของทุกคน 

     

การยอมรับ 
19 สถานศึกษาเปิดโอกาสและให้การยอมรับในความคิดเห็นท่ีดีของครู      
20 สถานศึกษาให้การยอมรับในความส าเร็จและผลงานของครูและนักเรียน      
21 สถานศึกษายกย่องครูและนักเรียนท่ีประสบความส าเร็จ      

ความเอื้ออาทร 
22 สถานศึกษาเอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรในความเป็นอยู่ของทุกคนใน

โรงเรียน 
     

23 สถานศึกษาเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของครู      
24 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าในหน้าท่ี      
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ข้อที่ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
ระดับวัฒนธรรมองค์กร 

5 4 3 2 1 
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
25 สถานศึกษาเห็นคุณค่าในความซื่อสัตย์ของบุคลากรโดยการชมเชยและ

ให้ผลตอบแทน 
     

26 สถานศึกษาเห็นคุณค่าในความพยายามของครู ท่ีปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่ย่อท้อ 

     

27 สถานศึกษาก าหนดแนวทางท่ีควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติ
ตาม โดยยึดจริยธรรมเป็นหลัก 

     

ความหลากหลายของบุคลากร 
28 สถานศึกษาให้ความส าคัญในความแตกต่างเรื่องปรัชญา ความเช่ือ 

และบุคลิกภาพของครูแต่ละคน 
     

29 สถานศึกษาให้ความส าคัญในวิธีสอนท่ีแตกต่างกันของครูแต่ละคน      
30 สถานศึกษาให้ความส าคัญแก่ครูแต่ละคนให้รู้จักยืดหยุ่นในการจัดการ

เรียนการสอน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง  แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 

............................................................... 
 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ช่ือ – นามสกุล : ...................................................................................................................................  

ต าแหน่งหน้าท่ี : ...................................................................................................................................  

สถานท่ีท างาน : ...................................................................................................................................  

ว/ด/ปี ท่ีสัมภาษณ์ : ............................................................................................................................  
 

ตอนที่ 2  แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 
  ผลการศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  (μ = 4.11, σ = 0.53) ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบริหาร 
ท่านมีแนวทางวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระให้สูงขึ้นอย่างไร 

1.  ความมุ่งประสงค์ขององค์กร (organization purposes)  หมายถึง การช้ีแจงให้บุคลากร
ในสถานศึกษาเข้าใจและเห็นคุณค่าและความส าคัญเกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานและประเมินผลร่วมกันและค านึงถึงการตัดสินใจทีมีผลต่อความมุ่งประสงค์
ของสถานศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 2.  การมอบอ านาจ (empowerment)  หมายถึง การให้ความส าคัญในการมอบอ านาจใน

การตัดสินใจ เมื่อมอบหมายงานให้ครูน าไปปฏิบัติรวมท้ังการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล และการใช้ทรัพยากร

ของสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

 แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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3.  การตัดสินใจ (decision making)  หมายถึง  การค านึงถึงความเป็นได้ในการตัดสินใจท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและผู้ท าหน้าท่ีตัดสินใจบางครั้งอาจเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
เรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีรู้สถานการณ์และปัญหาเป็นอย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น
หัวหน้างานเท่านั้น 

แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

4.  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (sense of community)  หมายถึง การท่ีบุคลากร
ทุกคนเป็นเจ้าของ มีความผูกพัน รู้จักรับผิดชอบช่วยเหลือและพัฒนางานสถานศึกษาร่วมกัน 

แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

5.  ความไว้วางใจ  (trust)  หมายถึง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้โอกาสครูเลือกท างานตาม
ความต้องการและไว้วางใจว่าบุคลากรจะสามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 

แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

6.  ความมีคุณภาพ   (quality)  หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเห็นคุณค่าและคาดหวังให้ครู
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่ือมั่นในประสิทธิภาพการท างานของครูและความสามารถ
ของนักเรียน รวมท้ังความส าคัญในการสร้างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือของ
ทุกคนในสถานศึกษา 

แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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7.  การยอมรับ  (recognition) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเปิดโอกาสและให้การยอมรับ
ความคิดเห็นท่ีดีของครู รวมท้ังยอมรับในความส าเร็จและผลงานของครูและนักเรียน 

แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

8.  ความเอื้ออาทร (caring) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่การ
ปฏิบัติงานของครู และสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าท่ี 

แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

9.  ความซื่อสัตย์สุจริต  (integrity) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ 
ความมานะพยายามของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และก าหนดแนวทางท่ีให้ครูทุกคน
ปฏิบัติตาม โดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก 

แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

10.ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญใน
ความแตกต่างในเรื่องปรัชญา ความเช่ือ บุคลิกภาพ วิธีสอนท่ีแตกต่างของครูแต่ละคน การรู้จัก
ยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 

แนวทางการพัฒนา.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวกานต์นร ี  ประสพสุข 
วัน เดือน ปี เกิด 11 สิงหาคม 2534 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2558      ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)   

         คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย   
              มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
พ.ศ.2559      ศึกษาต่อปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
                  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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