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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 28 2) เพื่ อศึ กษาคุ ณลั กษณะโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธยมศึ กษา เขต 28 3) เพื่ อสร างสมการพยากรณ วัฒ นธรรมองค การที่ ส ง ผลต อคุ ณลั กษณะโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ครูผูสอนจํานวน 459 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในการทดสอบสมมติฐานใชสถิติการถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา
1. วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก
2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก
3. การสรางสมการพยากรณวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา ดานความเอื้ออาทร (X8) ดานการตัดสินใจ (X3) ดานความหลากหลายของบุคลากร (X10)
และดานความมีคุณภาพ (X6) เปนตัวแปรพยากรณ มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(R) เทากับ 0.712 มีคาอํานาจการพยากรณ
เทากับ รอยละ 50.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เขียนในรูปสมการไดดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (standardized Score : Beta)
= 0.263 + 0.189 + 0.171
+ 0.152
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the organizational culture of world-class standard
schools in The Office of Secondary Educational Service Area Office 28 2) to study the characteristic of
world-class standard schools in Office of The Secondary Educational Service Area Office 28 3) to develop
prediction equations organizational culture affecting characteristic of world-class standard schools in The
Office of Secondary Educational Service Area Office 28.The subjects were selected through stratified
random sampling, consisted of 459 people. The research instrument was a five-rating scale questionnaire.
The hypothesis were tested by Stepwise Multiple Regression Analysis. The research findings were as follows:
1. The organizational culture of world-class standard schools in The Office of Secondary Educational
Service Area Office 28 was at high level.
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2. The characteristics of world-class standard schools in The Office of Secondary Educational
Service Area Office 28 was at high level.
3. The prediction equations organizational culture creation affecting the characteristic of world-class
standard schools in The Office of Secondary Educational Service Area Office 28 found that the
generosity (X8) decision making (X3), Personnel diversity (X10) and quality (X6) was the predictive variables.
The correlation coefficient value was 0.712 and could predict 50.7 percent at the 0.01 level of significance.
The prediction equations derived could be written as follows:
The regressive equation in the form of standard score (Standardized Score:Beta)
= 0.263 + 0.189 + 0.171
+ 0.152
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ, คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Keywords : Organizational Culture, The Characteristic Of Wolrd-Class Standard Schools, The Office Of
Secondary Educational Service Area Office 28
บทนํา
สภาวการณโลกกําลังเคลื่อนจากยุค ขอมูล ขาวสารผานยุค สารสนเทศเขาสูยุค สัง คมใหมใ นคลื่นของโลกาภิวัต น
ที่ ไ ร พ รมแดน คลื่ นดั ง กล าวได พั ด พามนุ ษย จากยุ ค หนึ่ ง ไปสู ยุ ค หนึ่ ง ก อให เ กิ ด การเรี ย นรู ที่ จ ะอยู ใ นโลกนี้ ไ ด ท า มกลาง
การเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นโลกในยุคโลกาภิวัตนมีพลโลกที่มีวิ ธีปฏิบัติเรียนรูวัฒนธรรมและคานิยมรวมกันมากขึ้น โลกกําลั ง
จะกลายเปนแบนราบดวยความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมีการแขงขันกันมากขึ้นดัช นีชี้วัด การอยูร อดขึ้ นอยูกับ
ความรูความสามารถและคุณภาพ เรียกวา โลกที่ใชความรูเปนฐาน หรือการกาวเขาสูสัง คม-เศรษฐกิจฐานความรู ขณะที่
อีกฟากหนึ่งธรรมชาติกําลังถูกทําลายดวยผลพวงของการขยายอุตสาหกรรมที่ผานมา ผนวกดวยสํานึกจิตวิญญาณของพลโลก
ที่ละเลยและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน น้ําทวม แผนดินไหว และโรคระบาดอยางรุนแรงหรือ
โรคอุบัติใหม ลวนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทั้งสิ้น การกอการรายขามชาติที่ใชวิธีการรุนแรง
และสลับซับซอนมากขึ้น มนุษยที่เปนมิตรและศัตรูอาจอยูในคนๆเดียวกัน ตราบใดที่ผลประโยชนยังไมขัดแยงกันการแสดงออก
ซึ่งความเปนศัตรูจะยังไมปรากฏ นอกจากนี้ ผลกระทบของประเทศไทยอีกดานหนึ่ง คือ การรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน
ซึ่งไทยเปน 1 ใน 10 ประเทศภาคีสมาชิก เนื่องจากที่ผานมาอาเซียนไดมีความรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร รวมทั้ ง ประชากรเหล า นี้
ล วนเป นองค ป ระกอบสําคั ญ ในยุ ค โลกากิ วัต น ทั้ ง สิ้ น (สํานั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2553: 15) ซึ่ ง ประเทศไทย
จะมีความสัมพันธกับชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันมีความสามารถในการแขง ขันและรวมมื อกับ
ประชาคมโลกไดก็ตอเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาใหสามารถพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีส มรรถนะ
ในการแข ง ขั น มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น รู จั ก เลื อ กที่ จ ะรั บ กระแสของวั ฒ นธรรมต า งชาติ ปลู ก จิ ต สํา นึ ก และความภาคภู มิ ใ จ
ในความเปนคนไทยรวมถึงการกระจายอํานาจสูทองถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหทันตอสภาวการณโลก
(สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553: 1)
องคการไดสรางวัฒนธรรมองคการขึ้นมาเพื่อใหเปนเอกลักษณของตนเอง โดยการสรางคานิยม ความเชื่อ ตํานาน
เรื่องเลาขาน สัญลักษณ บรรทัดฐาน อุดมการณ วีรบุรุษที่ผูบริหารและผูรวมงานยกยองเอาเปนแบบอยางมากมาย ฯลฯ
วัฒนธรรมเหลานั้นมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมาก ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารไมควรมองขามบทบาทของ
ตนเองในการสรางและหลอหลอมวัฒนธรรมองคการที่มีอยูแตเดิมอาจจะเปนวัฒนธรรมแบบเกาๆ ซึ่งไมมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบองคการสมัยใหม จึงตองมีการเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมขององคการใหมีค วามสอดคลองกับ ระบบของการทํางาน
ในองคการขึ้นมาใหม ผูบริหารจึงควรตะหนักถึงในเรื่องเหลานี้และตองมีค วามเขาใจในวัฒ นธรรมองคการ เพราะความรู
ความเข าใจในวั ฒ นธรรมองค การจะช วยให นักบริ ห ารตั ด สิ นใจได วาวั ฒ นธรรมอั นไหนจะมี ค วามเหมาะสมที่ จะนํามาใช
ในองค การ ทําให รู จักวางแผน ส ง เสริ ม ก อตั้ ง บํารุ ง รั กษา และพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค การเพื่ อให เ ป นแบบแผนประเพณี
ในการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมเกิดขึ้นภายในองคการ ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการสําหรับนักบริหาร ซึ่งเปนสิ่งที่มี
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อิทธิพลตอพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองคการ ถาทํางานอยางรอบคอบจะมีผลกระทบในทางบวกตอความสําเร็จของ
องคการ ในทางตรงกันขามถาทํางานอยางขาดความระมัดระวัง ก็จะมีผลกระทบในทางลบตอความลมเหลวขององคการได
(วิเชียร วิทยอุดม, 2551: 399) วัฒนธรรมมีอิทธิพลอยางมากตอการบริหารโรงเรียนอยางนอย 3 ประการ คือ 1) เปนเครื่องมือ
หรือเปนวิธีการที่ทําใหโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งเปนเทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในโรงเรีย น 2) เปนกฎเกณฑห รือ
เปนระเบียบของการกระทําหรือการปฏิบัติงานของบุคคล 3) ชี้ทิศทางตามที่กําหนดในเปาหมาย ซึ่งจะแปลความหมายให
แตละคนทําสิ่งใดๆตามคานิยมของคน (ธร สุนทรายุทธ, 2556: 418)
ในยุคปจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงซึ่ง เกิด กับ องคการทั้ง ภาครัฐ และเอกชน การเปลี่ย นแปลง
ที่เกิดขึ้นมากมาย อาทิ การปฏิรูประบบราชการ การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การออกนอกระบบ
การรวมลงทุน การรวมกิจการ รวมทั้งการนําเทคนิคการจัดการใหมๆ มาใชในองคการ จึงไดมีนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School) ซึ่ง เปนนวัต กรรมการจัด การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล ผูเรียนมีศักยภาพและ
ความสามารถแขงขันทัดเทียมกับนานาประเทศ จากการศึกษาและวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรของนานาประเทศ พบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหความสําคัญกับการเรียนการสอน
สาระการเรียนรูเปนลําดับแรก แตใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนดานความสามารถในการคิดวิเคราะหนอยมาก ซึ่งตางกับ
หลักสูตรในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไมสะทอนใหเห็นการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหแกผูเรียนที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางชัดเจนเปนรูปธรรมในเรื่อง การเรียนรูภ าษา
ยุคดิจิทัล การฝกทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศ การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีการคิดประดิษฐและ
สรางสรรคงาน สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงมุงหวังใหโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School) ทุกโรงเรียนที่เขารวมโครงการมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยเพิ่มเติมสาระความเปนสากล 4 สาระ ไดแก ทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge : TOK) การเขียน
ความเรียงขั้นสูง (Extended-Essay) กิจกรรมสรางสรรคประโยชน (CAS : Creativity,Action, Service) และโลกศึกษา
(Global Education) และใหความสําคัญในการจัดใหผูเรียนไดเรียนภาษาตางประเทศที่ 2 อีกหนึ่งภาษา รวมทั้งการฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษอยางเขมขนเพื่อตอยอดความรูที่ไดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้เพื่อให
ผู เ รี ย นมี คุ ณลั กษณะเป นพลโลกมี ศั กยภาพทั ด เที ย มกั บ นานาประเทศ เป นเยาวชนไทยรุ นใหม เป นผู ที่ มี ค วามเป น เลิ ศ
ทางวิชาการ สามารถสื่อสารไดสองภาษา ล้ําหนาในทางความคิด สามารถผลิตงานไดอยางสรางสรรคและมีจิตรวมรับผิดชอบ
ในสังคมโลก (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553: 2)
ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตางๆและการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันที่มุงเนนการพัฒ นา
คุณภาพผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร ซึ่งภายหลังไดมีนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหปรับการเรียนการสอนใหเ ทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ กษาธิ การ มี ห น าที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การ กํากั บ ดู แ ลการดําเนิ นงานของสถานศึ ก ษาส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การจั ด การศึกษาใหมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโรงเรียนในสังกัดที่เขารวมนโยบายโรงเรียน
มาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ไดแก (1) โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (2) โรงเรียนสตรีสิริเกศ (3) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินครินทร ศรีสะเกษฯ (4) โรงเรียนกันทรลักษวิทยา (5) โรงเรียนขุขันธ (6) โรงเรียนกําแพง (7) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (8) โรงเรียนเลิงนกทา (9) โรงเรียนกันทรารมณ (10) โรงเรียนปรางคกู (11) โรงเรียนคําเขื่อนแกวชนูปถัมภ
(12) โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ซึ่งจะไดเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สามารถวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ไดอยางเปนระบบ เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาไดอยางถูกตองและบริหารจัดการการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
3. เพื่อสรางสมการพยากรณวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 28
จํา นวน 61 คน หั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู 8 กลุ ม สาระจํา นวน 96 คน ครู ผู ส อนจํา นวน 1,329 คน รวมทั้ ง หมด
จํานวน 1,486 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 28
จํานวน 61 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระจํานวน 96 คน และครูผูสอนใชวิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกนจากประชากร 1,329 คน ไดกลุมตัวอยางของครูผูสอน จํานวน 302 คน และใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ เป นแบบสอบถามวั ด ระดั บ วั ฒ นธรรมองค การและคุ ณลั กษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 แบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู จําแนกตาม อายุ การศึกษา
เพศประสบการณการทํางาน กลุมสาระการเรียนรู ตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) แบบเลือกตอบ 5 ระดับ โดยมีเกณฑการเลือกตอบ และ
ใหคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง วัฒนธรรมองคการ อยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรมองคการ อยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง วัฒนธรรมองคการ อยูใ นระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง วัฒนธรรมองคการ อยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง วัฒนธรรมองคการ อยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) แบบเลือกตอบ 5 ระดับ โดยมีเกณฑการเลือกตอบ และใหคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูในระดับนอยที่สุด
แบบสอบถาม มีคา IOC ตั้งแต 0.80 – 1.00 และแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบวัดระดับวัฒ นธรรมองคการของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.99 และแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ แบบวั ด ระดั บ คุ ณลั กษณะของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาเขต 28
มี คาความเชื่อมั่นที่ 0.97
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1) นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดถึงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 เพื่อติดตอประสานและขอความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้
2) ผูวิจัยสงหนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามพรอมสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ดวยตนเอง จํานวน 459 ฉบับและขอความอนุเคราะหใหตอบกลับภายใน 2 สัปดาหโดยโทรนัดหมายลวงหนากอนเดินทางไป
ขอรับแบบสอบถาม
3) เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามที่ยังไมไดรับคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้งในรายที่แบบสอบถามสูญหาย
หรือไมไดรับคืน และติดตามจนไดรับแบบสอบถามครบตามจํานวนที่กําหนด จํานวน 459 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4) แบบสอบถามที่ไดรับกลับมานําตรวจสอบความถูกตองครบถวนกอนจึงนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
2) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสามถามโดยใชวิธีแจกแจงความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage)
3) วิ เ คราะห ข อมู ล จากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบระดั บ วั ฒ นธรรมองค การของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จากคาเฉลี่ย ( ̅) และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบ
ระดับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 การแปลผลคาเฉลี่ย
ตามเกณฑของชวงคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 103)
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง สถานศึกษามีวัฒนธรรมองคการอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง สถานศึกษามีวัฒนธรรมองคการอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง สถานศึกษามีวัฒนธรรมองคการอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง สถานศึกษามีวัฒนธรรมองคการอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง สถานศึกษามีวัฒนธรรมองคการอยูในระดับนอยที่สุด
4) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 แบบระดับคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จากคาเฉลี่ย ( ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบระดับ
คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 การแปลผลคาเฉลี่ยตามเกณฑ
ของชวงคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 103)
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง สถานศึกษามีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง สถานศึกษามีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง สถานศึกษามีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง สถานศึกษามีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง สถานศึกษามีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยูในระดับนอยที่สุด
5) วิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)
แลวเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลคาความสัมพันธใชเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 137)
0.81
หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก
0.61-0.80 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับสูง
0.41-0.60 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
0.21-0.40 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
0.20
หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก
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6) วิเคราะหวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการคัดเลือกตัวแปร
พยากรณใชวิธีแบบขั้นบันได(Stepwise Regression)
สรุปผล
1. ระดับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา วัฒ นธรรมองคการของโรงเรีย นมาตรฐานสากล
อยูในระดับมากทุกดาน ดังตาราง 1
ตาราง 1 คาเฉลี่ย ( ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของวัฒนธรรมองคการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวม
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียน
1. ความมุงประสงคของโรงเรียน
2. การมอบอํานาจ
3. การตัดสินใจ
4. ความเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
5. ความไววางใจ
6. ความมีคุณภาพ
7. การยอมรับนับถือ
8. ความเอื้ออาทร
9. ความซื่อสัตย
10. ความหลากหลายของบุคลากร
คาเฉลี่ยรวม

S.D.
0.65
0.67
0.69
0.66
0.66
0.64
0.67
0.73
0.73
0.71
0.61

( ̅)
4.37
4.25
4.23
4.32
4.33
4.30
4.31
4.18
4.29
4.30
4.29

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ระดับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยูในระดับมากทุกดาน
ดังตาราง 2
ตาราง 2 คาเฉลี่ย ( ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวม
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียน
1. ดานการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก
2. ดานการยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. ดานการยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
คาเฉลี่ยรวม

( ̅)
3.99
4.25

S.D.
0.62
0.60

ระดับ
มาก
มาก

4.26
4.16

0.62
0.56

มาก
มาก
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3. การสรางสมการพยากรณวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยใชสถิติการถดถอยพหุคูณแบบลําดับขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) พบวา
ด านความเอื้ ออาทร (X 8 ) เป นตั วแปรพยากรณ ที่ ส ามารถพยากรณ คุ ณลั กษณะโรงเรี ย นเรี ย นมาตรฐานสากลได ดี ที่ สุ ด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(R) เทากับ 0.673 และมีอํานาจของการพยากรณเทากับ
รอยละ 45.4 เมื่อเพิม่ ตัวแปรพยากรณดานการตัดสินใจ (X3) ดานความหลากหลายของบุคลากร (X10) และดานความมีคุณภาพ (X6)
จะมีคาอํานาจในการพยากรณ เทากับรอยละ 50.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดวยวิธีถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Regression
Analysis)
ตัวแปรตน
X8
X8 X3
X8 X3 X10
X8 X3 X10 X6

R
0.673
0.700
0.708
0.712

R2
0.454
0.490
0.502
0.507

Adjust R2
0.452
0.488
0.499
0.503

SEest
0.414
0.400
0.396
0.394

F
378.521**
218.858**
152.455**
116.597**

Sig.
.000
.000
.000
.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

และเขียนในรูปสมการไดดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)
= 1.527 + 0.202X8 + 0.152X3 + 0.136X10 + 0.132X6
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (standardized Score : Beta)
= 0.263 + 0.189 + 0.171
+ 0.152
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
จากผลการวิจัย พบวา วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาตรมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดั บ “มาก” ทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา วัฒนธรรมองคการมีผลตอ
การปฏิบัติงานของบุคคลในองคการอยางมาก เปนตัวกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนกลยุทธขององคการ ดังนั้นผูบ ริหารควร
ตระหนักและทําความเขาใจวัฒนธรรมองคการซึ่งเปนเครื่องมือที่ทําใหองคการนั้นประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ รอบบินส (Robbins. 1991: 30-31) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคการมีผลตอผูบ ริห ารในเรื่องการตัด สินใจดําเนินงาน
การกําหนดทิศทาง วิธีการดําเนินงานของผูบริหารองคการตางๆ สอดคลองกับฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 2008: 16)
กลาววา วัฒนธรรมองคการเปนลักษณะรวมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกภาพ และเอกลักษณข ององคการหนึ่ง ๆ ดัง นั้น
หากองคการใดเลือกใชรูปแบบหรือประเภทของวัฒนธรรมองคการเปนอยางไร จะมีผลตอพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติของ
สมาชิกในองคการในรูปแบบนั้น นอกจากนั้นยังจะสงผลตอระบบความคิดความเชื่อที่จะมีตอการกําหนดโครงสรางองคการ
การจัดอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมในการทํางานดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ละคร เขียนชานาจ (2557: 130)
ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 พบวา วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวม
อยูในระดับ “มาก” สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี ลําเจีย กมงคล (2554: 93) ไดศึกษาเรื่องวัฒ นธรรมโรงเรีย นกับ
การบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาท องถิ่นที่ 1 จากผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน
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2. คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
จากผลการวิ จัย พบว า คุ ณลั กษณะของโรงเรี ย นมาตรมาตรฐานสากล สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ “มาก” ทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และผู เรียนมีศักยภาพเปนพลโลก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนไดมีการพัฒนาการจัดการดวยระบบคุณภาพเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานสากล เปนการตอยอด
คุณลักษณะที่พึงประสงคที่เปนมาตรฐานชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร ปญจมณี (2557: 135) ไดศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารกับการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี จากการวิจัย พบวา ระดับการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ระดับการดําเนินงาน
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ที่มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด คือ ดานการยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ รองลงมาคือ ดานการยกระดับการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณณวิชญ ซาไข (2555: 120) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารแบบสมดุลกับ
คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบวา คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก สอดคลองกับงานวิจัยของ
เมธี ทองคํา (2558: 141) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากการวิจัยพบวา การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
3. วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28
จากผลการวิจัย พบวา วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีทั้งหมด 4 ตัวแปร ซึ่งตัวแปรทางวัฒนธรรมองคการที่สามารถพยากรณคุณลักษณะโรงเรียน
มาตรฐานสากล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ดานความเอื้ออาทร (X8) ดานการตัดสินใจ (X3) ดานความหลากหลาย
ของบุคลากร (X10) และดานความมีคุณภาพ (X6) เมื่อเขาสมการถดถอยแลวไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R = 0.712)
ที่มีคาอํานาจการพยากรณ (R2 = 50.7) หรือพยากรณไดรอยละ 50.7 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ปจจัยทั้ง 4 ดาน มีสวนสําคัญตอ
คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ดานความเอื้ออาทร จะเห็นไดวา การที่บุคลากรจะทํางานอยางมีคุณภาพและใหค วามรวมมือเปนอยางดีนั้น
บุคลากรตางก็ปรารถนาใหผูบริหารสถานศึกษาดูแลเอาใจใสในความเปนอยูของบุคลากรในโรงเรียนอยางทั่วถึง สนับ สนุน
ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน สงเสริมความกาวหนาทางอาชีพแกบุคลากรในโรงเรียนและใชเ วลาวาง
ในการใกลชิด เอาใจใสดูแลความเปนอยู เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจตอบุคลากรในโรงเรียน สอดคลองกับโยดอร, เดล
และคนอื่นๆ (Yodor, Dale and other. 1959: 445) กลาววา ขวัญกําลังใจเปนองคประกอบแหงพฤติกรรมที่แสดงออกในรูป
ของความรูสึกที่มีตองาน นั่นคือถาบุคลากรมีขวัญกําลังใจดี การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานศึกษาควรเอาใจใสดูแล
ความเปนอยู การปฏิบัติงานของครูและสนับสนุนใหมีความกาวหนาในหนาที่ผูบังคับบัญชาใหความใสใ จดูแ ลความเปนอยู
การปฏิบัติงานและความกาวหนาในอาชีพของผูใตบังคับบัญชา
ดานการตัดสินใจ จะเห็นไดวา องคกรจะประสบความสําเร็จไดผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดแผนงานโดยใช
ขอมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาอยางรอบคอบ มีการตัดสินใจโดยคํานึงถึงความเปนไปไดและผลกระทบกับโรงเรีย น
เปดโอกาสบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการคิดการตัด สินใจและมีการปรับ เปลี่ย นการตัด สินใจตามการเปลี่ย นแปลง
ของสั ง คมอย า งเหมาะสม สอดคล อ งกั บ แพทเตอร สั น (Patterson. 1988: 107-109) กล า วว า การตั ด สิ น ใจ คื อ
การคํานึงความเปนไปไดในการตัดสินใจที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน และผูทําหนาที่ตัด สินใจ บางครั้ง อาจเปนผูที่ไ ดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากเรื่ องนั้ นๆหรื ออาจเป นผู เ ชี่ ย วชาญที่ รู ส ถานการณ แ ละป ญ หาเป นอย างดี โดยไม จําเป น ต อ งเป น
หั ว หน า เท า นั้ น ในการตั ด สิ น ใจ ผู บ ริ ห ารควรคํา นึ ง ถึ ง ความเป น ไปได แ ละผลกระทบหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก โ รงเรี ย น
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พรอมทั้งการมีขอมูลที่เปนองคประกอบในการตัดสินใจมากที่สุด การตัดสินใจถือวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งของกระบวนการบริหาร
เปนพฤติกรรมหลักของการบริหาร ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจเกือบทุกเรื่องภายในองคการ หากผูบ ริ ห ารตัด สินใจ
ไมถูกตองยอมหมายถึงอนาคตขององคการ
ดานความมีคุณภาพ จะเห็นไดวา ความมีคุณภาพนั้นเปนสิง่ ที่โรงเรียนตองการเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
ใหสูงยิ่งขึ้น ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรตะหนักเห็นคุณคาและคาดหวังใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงาน สรางบรรยากาศที่เหมาะสม มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของครูและการเรียนรูของนักเรียน สอดคลองกับนิภารัตน ปอสีลา (2550: 31) กลาววา สถานศึกษา
ควรคํานึงถึงมาตรฐานสูงสุดของงานและการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคคลในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาใหสมาชิกของสถานศึกษา
มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเปนความคาดหวังของสถานศึกษาสําหรับมาตรฐานและคุณภาพการทํางานของครูและมาตรฐานคุณภาพ
ของนักเรียน และดานความหลากหลายของบุค ลากร จะเห็นไดวา การที่บุค ลากรมีค วามแตกตางหลากหลายในความรู
ความสามารถ ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาต องตะหนั กถึ ง ความสําคั ญ และความแตกต างของบุ ค ลากรในโรงเรี ย น มี แ นวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ยืดหยุนและผสมผสานความแตกตางของบุคลากรแตละคน รูจักใชบุคลากรใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ละคร เขียนชานาจ (2557: 133) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรม
องคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
พบวา วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ไดแก (1) ดานความมีคุณภาพ (2) ดานความเอื้ออาทร (3) ดานการมอบอํานาจ (4) ดานการตัดสินใจ
(5) ดานความความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และไดคาสัมประสิท ธิ์ส หสัม พันธพ หุคูณเทากับ .916 อยางมีนัย สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์การทํานายหรืออํานาจพยากรณรอยละ 83.80 (R2 =0.838) สอดคลองกับงานวิจัยของ
บัญชา ภัทรกุลวิศาล (2555: 122) ไดศึกษาเรื่องปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พบวา วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีทั้งหมด 3 ปจจัยที่สามารถ
ทํานายการการบริ ห ารจั ด การสถานศึ กษาพอเพี ย งได เรี ย งลํา ดั บ ตามอํา นาจการพยากรณ ม ากไปน อ ยตามลํา ดั บ คื อ
ความมีคุณภาพ การตัดสินใจ และการมอบอํานาจ สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา อัครปทุม (2554: 153) ไดศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีม า
กลุมยอยที่ 4 พบวา วัฒนธรรมองคการที่สามารถพยากรณการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า กลุ ม ย อ ยที่ 4 ได แ ก (1) ความมี คุ ณ ภาพ (2) ความรู สึ ก เป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก าร
(3) การยอมรับ (4) เปาหมายหนวยงาน และ (5) ความไววางใจ สามารถพยากรณไดรอยละ 78.90 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงดาว บุญกอง (2553: 135) ไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานครในภาพรวม
มี 5 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานการยอมรับ ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานความมีคุณภาพ
ดานความซื่อสัตยสุจริตและดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนสามารถรวมกันทํานายสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ของครูไดรอยละ 81.60
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการดานความเอื้ออาทรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรดูแล
เอาใจใสในความเปนอยูของบุคลากรในโรงเรียนอยางทั่วถึง สนับสนุนชวยเหลือในการปฏิบัติงานของบุค ลากรในโรงเรีย น
สงเสริมความกาวหนาทางอาชีพแกบุคลากรในโรงเรียนและใชเวลาวางในการใกลชิดเอาใจใสดูแลความเปนอยู เพื่อเปนการสราง
ความพึงพอใจตอบุคลากรในโรงเรียน
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1.2 ผลการวิ จัย พบว า คุ ณลั กษณะโรงเรีย นมาตรฐานสากลดานการพั ฒ นาผู เ รีย นให มีศั กยภาพเป นพลโลก
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบ ริหารสถานศึกษาและครูควรเรงพัฒนาระดับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ดานการพัฒนาผูเรียน
ใหมีศักยภาพเปนพลโลกสูงขึ้น โดยวางนโยบายและจัดทําโครงการในการพัฒนาใหชัดเจนมีการตรวจสอบการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
1.3 ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการดานความเอื้ออาทรสามารถพยากรณไดรอยละ 45.4 แสดงใหเห็นวา
วัฒนธรรมองคการดานความเอื้ออาทรสงผลตอคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนั้นผูบริหารควรพัฒนาวัฒนธรรม
องคการดานนี้ใหเกิดขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ ก ษา เขต 28 เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก และนํา มาบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
อยางมีประสิทธิภาพตอไป
2.2 ศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 เพื่อเปนการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้เพื่อยกระดับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลใหสูงขึ้น
2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามการรับรูของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและ
ผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
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