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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบวัฒ นธรรมองค์กรของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดโรงเรียน 2) ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร
กับประสิทธิ ผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คื อ
ผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2557 จานวน 340 คน จาแนกเป็น
ผู้บริหาร จานวน 120 คน ครูจานวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กร เท่ากับ .95 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน เท่ากับ .95 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F-test (One way ANOVA) และค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ ของเพี ยร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า
1. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน จาแนกตาม
ขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ส่วนคู่อ่ืนๆ
ไม่พบความแตกต่าง
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .01
ผลการศึกษาค่าสัม ประสิทธิ์ส หสั มพั นธ์ วัฒ นธรรมองค์ก รทั้ ง 7ด้ านกั บประสิ ทธิผ ลของโรงเรียน ทั้ง 4 ด้ าน ปรากฏว่ามี
ความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
______________________________________________
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
** บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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The purpose of this research were 1) study and compare the organizational culture under the secondary
education service area office 27 classified by size of school, 2) study compare the effectiveness level to school under
the secondary education service area office 27 classified by size of school, 3) study the relationship between
organizational culture and school effectiveness under the secondary education service area office 27. The sample were
120 administration and 220 teachers. The instrument used in this research was five-level rating scale questionnaires,
The reliability value of organizational was 0.95 and the reliability value of school effectiveness was 0.95. Data was
analyzed by Frequency, percentage, Mean, Standard Deviation, F-test ( One way ANOVA) and Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient.
The research found that :
1. The overall of organizational culture school under the secondary education service area office 27 was at
high level and considered in each side was all high level. The comparison of organizational culture school Classified by
size of school found the overall was not different. Analysis by individual aspect found, organizational culture school
under the secondary education service area office 27 in the aim of achievement there were statistically significant
different at .01 and the other was not different.
2. The overall school of effectiveness under the secondary education service area office 27 was high level
and the individual aspect were all high level. The comparison of school effectiveness under the secondary education
service area office 27 classified by size of school, in overall and individual aspect were not different.
3. The relationship between organizational culture and school effectiveness under the secondary education
service area office 27, in overall has the positive relationship in high level, there were statistically significant different at
.01. The study of the correlation coefficients for the 7 sides of organizational culture with school Effectiveness of the 4
sides, found a positive correlation there were statistically significant different at .01
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การบริห ารงานในองค์ ก รต่างมีจุ ดมุ่งหมายสาคัญ อยู่ที่ต้อ งการให้ งานบรรลุ วัต ถุ ประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดแต่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทฺธิผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลไกสาคัญ ที่ขั บเคลื่อนการบริหารงานขององค์กรดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ บุคลากรทุกคนในองค์กรตั้งแต่
ผู้บริหาร ผู้ร่วมงานทุกคนช่วยกันบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีหลักและวิธีการ
บริหารที่เหมาะสม มีการจัดการระบบการทางาน มีการติดต่อประสานงาน มอบหมายแบ่งงานกันทา เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการทางานร่วมกันนอกจากนี้ควรจะใช้เทคนิคอื่นๆ อีกที่ชว่ ยเอื้ออานวยให้การบริหารงานดาเนินไป
ได้ด้วยดี เช่น การจูงใจ การสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ร่วมงานเกิดเจตคติที่ดีและมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์ กร การบริหารงานเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์แต่สิ่งที่สาคัญ ประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อองค์กร และการทางานของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง คือ วัฒ นธรรม
องค์กร (ประพจน์ แย้มทิม. 2550 : 1) วัฒนธรรมองค์กรจึงจัดเป็นแหล่งที่มาหนึ่งของการได้เปรียบในการแข่งขันโดยเฉพาะ
องค์กรที่มวี ัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเนื่องจากเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการทางานของบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรที่ก่อให้เกิด
ความสามารถพิเศษที่จะนามาซึ่งข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้ เมื่อบุคลากรเข้าใจถึงปรัชญาที่อยูเ่ บือ้ งหลังการดาเนินงานแล้ว
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พยายามที่จะปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อประโยชน์ขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบสาคัญในการที่จะ
ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรที่สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆได้ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเหมาะสม
กับสถานการณ์ จึงกลายเป็นที่มาของการได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้เนื่องจากเป็นการยากที่คู่แข่งจะลอกเลียนไปได้
ในทันทีเพราะการสร้างและปลูกฝังวัฒ นธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งนั้นต้องใช้เวลาและความพยายามสูง โดยเฉพาะโลกยุค
ปัจจุบันที่ผู้บริหาร เชื่อว่า ความสาเร็จขององค์กรในศตวรรษที่ 21 ขึ้นกับความรู้ (Knowledge) (กัญญา ศิริสกุล. 2546 : 3738, 46)
ในฐานะที่โรงเรียนเป็นสถานศึกษา และจัดได้ว่าเป็น “องค์กร” หนึ่งที่เป็นระบบของการร่วมมือกันทากิจกรรมของ
มนุษย์ องค์กรทุกแห่งล้วนมีวัฒ นธรรมเป็นของตนเอง โดยในทางสังคมวิทยาเห็นว่า วัฒ นธรรมคือสิ่งที่องค์กรมีและช่วย
อธิบายผลการปฏิบัติงาน ทาให้นักวิชาการตระหนักและให้ความสาคัญต่อรูปแบบพลังที่ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกับความเป็น
มนุษย์ เพราะมนุษย์มคี วามเชื่อ ค่านิยม และวิธีการในการสร้างระบบของตนเอง องค์กรจึงต้อ งพัฒนา กลยุทธ์การบริหารซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงออกมาในรูปของค่านิยมและความเชื่อร่วมกันเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
โรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งย่อมได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการรวมตัว
ของคนในองค์การย่อมก่อให้เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กรเอง ทาให้แต่ละองค์กรแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะองค์กรที่มี
ขนาดหรือตั้งอยู่บนพืน้ ที่ซึ่งแตกต่างกัน การปรับวัฒนธรรมย่อมแตกต่างกันตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์กร
ของโรงเรียนจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของคนในโรงเรียน ซึ่งจะ
มีอทิ ธิพลต่อความสาเร็จ ความก้าวหน้าและการพัฒนาองค์กรในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพล
ต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ก็ย่อมทาให้ผลของการพัฒนาองค์กรแตกต่างกันไปตามระดับวัฒนธรรมขององค์กรแต่
ละองค์กรด้วย (ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี. 2551 : 51)
ในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่อ การปฏิบัติของบุคลากร
ทุกฝ่ายในโรงเรียน แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งวัฒนธรรม
องค์กรของแต่ละโรงเรียนอาจมีแนวปฏิบัติของตน (Arends. 1988 : 442) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตน ประกอบด้วยพิธีการ
เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การสร้างขวัญและกาลังใจ การแข่งขัน การมี
ส่วนร่วม พิ ธีการ และสภาพปัญ หาของสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการบริหาร และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเสริมวัฒนธรรมสถานศึกษาที่สนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและสอดคล้องตามพัฒนาการ และบังเกิดประสิทธิภาพ อันที่จะนาพา
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และขจัดหรือแก้ไขวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารให้หมดไป
อีกทั้งประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความสาเร็จของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีว่า สถานศึกษาได้
ดาเนินการบริหารจัดการประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายเพียงใด ซึ่งจากการพิจารณาว่าสถานศึกษามีประสิทธิผลหรือไม่นั้น
ตัวบ่งชี้ที่สาคัญคือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน และอื่นๆ เช่น บรรยากาศของสถานศึกษา การดาเนินการบริหาร
จัดการ ในแนวคิดของ (Moats. 1997 : 97) กล่าวว่าการที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลเพียงใด พิจาณาได้จาก 1) ความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมผู้ นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียน
เพราะผู้บริหารคือกลไกสาคัญในอันที่จะทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ทั้งนี้
เพราะผู้บริหารมีอานาจและหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและตัดสินใจในโรงเรียนภายใต้สถานการณ์และบทบาทหน้าที่ตลอด
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จนเป้าหมายความสาเร็จที่กาหนดไว้ ซึ่งหากผู้บริหารมีแนวทางจัดการที่ดีมีมาตรฐาน ย่อมส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุณภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของไทย WEF (World Economic Forum) ได้
รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2555-2556 ซึ่งพบว่าคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ใน
ระดับ 8 รั้งท้ายของกลุ่มประเทศอาเซียนและล่าสุด WEF ยังได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ รายงานประจาปีน้ี (2556 -2557) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ แม้ว่าอันดับของไทยจะดี
ขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วอยู่ในอันดั บที่ 38 จาก 148 ประเทศ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิก าร.
2557 : 32)
นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแล้ว จริยธรรม คุณธรรม และความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็กไทย
ก็อ ยู่ในสภาวะเสี่ย งเช่น เดี ย วกั น ดั งตั วอย่า งของปั ญ หายาเสพติดที่ กาลั งแพร่ ระบาดอยู่ในสถานศึก ษา ในส่ วนของด้ า น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นนั้ จากการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทา
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลทางการศึกษา พบว่า เด็กไทยทาคะแนนได้
ดีสาหรับข้อสอบแบบเลือกตอบที่ใช้ทักษะพื้นฐาน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร หรือข้อสอบที่ใช้ความจา แต่ไม่สามารถทา
ข้อสอบที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ต้องคิดวิเคราะห์หรือต้องเขียนคาตอบอธิบายยาวๆ แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการคิดวิเคราะห์และ
การเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นคาพูดของเด็กไทย ในขณะที่ความสามารถดังกล่าวเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับการดารงชีวติ ใน
โลกปัจจุบัน จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของไทยที่จาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาปรั บปรุงให้ดีข้ึนไม่วา่ จะ
เป็นด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ หรือจริยธรรม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 1-2)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพผู้เรียน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กรซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร และเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการทางานของครูอาจารย์ในสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นประเด็นที่นา่ ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับความต้องการที่จะทราบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาจะมีความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมองค์กรในลักษณะใด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของ
โรงเรีย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 27 โดยการสั งเคราะห์ จ ากแนวคิ ด ของนั ก วิชาการ และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนตามขอบข่ายภาระงานการบริหารโรงเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 :
28) ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์กรและการ
บริหารสถานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษายิ่งขึน้ ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

บัณ

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
จาแนกตามขนาดโรงเรียน
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
จาแนกตามขนาดโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27
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วัฒนธรรมองค์กร
1. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การทางานเป็นทีม
4. ความรับผิดชอบ
5. ความมีคุณธรรม
6. ความคิดสร้างสรรค์
7. ความมีคุณภาพ

ร

กรอบแนวคิดงานวิจัย

ขนาดของโรงเรียน
- ขนาดใหญ่พเิ ศษ
- ขนาดใหญ่
- ขนาดกลาง
- ขนาดเล็ก
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ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามขอบข่ายการ
บริหารงานโรงเรียน
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารทั่วไป

ิทย
าล

วิธีดาเนินการวิจัย

ัย

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการวิจัย

บัณ

ฑิต
ว

การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา ได้ แก่ ผู้ บริห ารและครู สังกัด สานั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 27
ปีการศึกษา 2557 จาแนกเป็น ผู้บริหาร จานวน 162 คน ครู จานวน 2,708 คน รวมทั้งสิ้น 2,870 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ปีการศึกษา 2557 จาแนกเป็น ผู้บริหาร จานวน 120 คน ครู จานวน 220 คน รวม 340 คน โดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) และจากการสุม่ แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็น
ชัน้ ในการสุม่ กลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ ตาแหน่งที่ปฏิบัตงิ าน วุฒทิ างการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน ขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาบุคลากร
การทางานเป็นทีม ความรับผิดชอบ ความมีคุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความมีคุณภาพ ข้อคาถามมีลักษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยกาหนดระดับคะแนนไว้ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้วิจัยได้นาประสิทธิผลของโรงเรียน จากการศึกษาขอบข่าย
การบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วยภาระงาน 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลการบริหารทั่วไป ข้อคาถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) โดยกาหนดระดับคะแนนไว้ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ประสิทธิผลการดาเนินงานของโรงเรียนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ประสิทธิผลการดาเนินงานของโรงเรียนอยูใ่ นระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง ประสิทธิผลการดาเนินงานของโรงเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ประสิทธิผลการดาเนินงานของโรงเรียนอยูใ่ นระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง ประสิทธิผลการดาเนินงานของโรงเรียนอยูใ่ นระดับน้อยที่สดุ
คุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิด จากเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผลของโรงเรียน
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาศัยกรอบแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามาประมวลบูรณาการ สร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมเนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. สร้างและนาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในข้อคาถามให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคล้องและครอบคลุมคานิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละด้านกับข้อ
คาถาม ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาว่าสอดคล้องกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการและนาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence :
IOC) ผลจากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กรมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6
ถึง 1.0
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4. นาเครื่องมือมาแก้ไขปรับปรุงตามคาเสนอแนะของผู้เชียวชาญแล้วนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ที่สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 96) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กร เท่ากับ .95 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน
เท่ากับ .95
5. นาแบบสอบถามที่มคี ุณภาพแล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
วิธีรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทั้งส่งด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ที่มีช่ือที่อยู่ของผู้วิจัยพร้อมด้วยหนังสือขอ
ความร่วมมือในการวิจัย ถึงกลุ่มตัวอย่างและให้ส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ บางส่วนผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนด้วย
ตัวเองโดยนัดหมายวันและเวลาในการส่ง -รับแบบสอบถามคืน นาแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ จานวน 340 ฉบับ ทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์พบว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ จานวน 340 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หาผลการวิจัย
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดังนี้
1. สถิตพิ ้ืนฐาน ได้แก่
1.1 ความถี่ (Frequency)
1.2 ร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตทิ ี่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach
3. สถิตทิ ใี่ ช้ทดสอบสมติฐาน
สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมุตฐิ านใช้การทดสอบสถิติ F ชนิด One Way ANOVA สาหรับจาแนกวัฒนธรรม
องค์กรและประสิทธิผลของโรงเรียนตามขนาดของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Productmoment Correlation Coefficient) สาหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน จาแนกตาม
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ขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 27 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ส่วนคู่อ่ืนๆ
ไม่พบความแตกต่าง
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ.01 ผล
การศึ ก ษาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ วั ฒ นธรรมองค์ ก รทั้ ง 7 ด้ านกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรีย น ทั้ ง 4 ด้ า น ปรากฏว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27
ตัวแปร
Y1
Y2
Y3
Y4
Y
X1
.489**
.503**
.388**
.326**
.506**
X2
.643**
.688**
.563**
.546**
.714**
X3
.626**
.659**
.566**
.541**
.700**
X4
.449**
.485**
.366**
.360**
.487**
X5
.600**
.590**
.590**
.550**
.682**
X6
.646**
.662**
.561**
.526**
.704**
X7
.640**
.650**
.614**
.521**
.715**
X
.719**
.744**
.641**
.590**
.792**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะบางประการเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เกิดเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. จากการศึกษาวัฒ นธรรมองค์กรของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความมีคุณธรรม และความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ดังนัน้ ผู้บริหารและครูตอ้ ง
ปฏิบัติงานอยูบ่ นพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์อั นดีระหว่างกัน มีความรัก ความห่วงใย สมานสามัคคี และ
มีค วามซื่ อ สัต ย์ต่อ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน องค์ ก ร รวมทั้ งผู้บริห ารมีก ารกระจายอ านาจ ก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ครูมสี ่วนรับผิดชอบ เรียนรู้ กระตือรือร้น และพัฒนางาน ครูมีอิสระในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ ไม่ละ
ทิง้ หน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการจัด
การศึกษา
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2. จากการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 27 ควรมีการจัดสรรอั ตรากาลังของบุค ลากรได้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะอย่างเหมาะสมตามความถนัด ปฏิบัตงิ านเต็มตามศักยภาพ โดยยึด
มั่นในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด การพิจารณาความดีความชอบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเป็น ไปตามระบบของ
คณะกรรมการประเมิน การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารใช้จ่ายงบประมาณอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ทุนต่างๆ นามาบริหารจัดการเพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
อย่างเป็นระบบ คุ้มค่า มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ระดับปฏิบัติในด้านบริหารงานบุคคลและด้าน
บริหารงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีค่าความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านความ
รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่ากว่าด้านอื่น ดังนัน้ เพื่อให้ดา้ นการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ และด้านความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้
ผู้บริหารและครูควรมีการกาหนดเป้าหมายการปฏิบัตงิ านที่ท้าทายและเป็นไปได้ วางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบการปฏิบัตหิ น้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับตัวแปรที่แตกต่างออกไป เช่น องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การบริหารงานบุคล ความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กร การทางานเป็นทีม เป็นต้น
2. ควรศึก ษาวัฒ นธรรมองค์ ก รและประสิ ทธิผ ลของโรงเรียน โดยใช้เทคนิค การวิจั ยเชิงคุ ณ ภาพ ลงปฏิบั ติ
ภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต การมีส่วนร่วมปฏิบัติจริงกับประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยในการพัฒนาสถานศึกษา
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนของรัฐกับโรงเรียนของ
เอกชน เพื่อจะได้เห็นถึงความคล้ายคลึง หรือแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บัณ

ฑิต
ว

กัญญา ศิริสกุล. “วัฒนธรรมองค์กร : ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ลอกเลียนได้ยาก,” วารสารรามคาแหง ปีที่ 20 (ฉบับที่ 1)
: 32-46 : ม.ค.-มิ.ย. 2546.
ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี. คู่มอื สูอ่ งค์การแห่งความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551.
ประพจน์ แย้มทิม. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและ
ครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. วิทยานิพนธ์ ค.ด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการกระจายอานาจบริหาร และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฏกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ, 2550.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

128
GRADUATE STUDIES JOURNAL 13(60) January - March 2016

บัณ

ฑิต
ว

ิทย
าล

ัย

มห

าว
ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
สก
ลน
ค

ร

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. “บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21”, การประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557. 2557.
Arends, R. L. Learning to Teach. New York : Random House, 1988.
Moats,S.H. The Relationship Between Organizational culture and Organizational Effectiveness : Producing Pastoral
Ministry and World-Mission Major Graduates in Four Denominational Calleges. Twin Cities, MN : Graduate
School The University of Minnesota, 1997.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

