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โรงเรียนในอําเภอเมืองสรวงที่มีเพศและระดับการศึกษาตXางกัน โดยรวมและรายรูปแบบไมXแตกตXางกัน
และเมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณการทํางานตXางกันโดยรวมและรายรูปแบบแตกตXางกันอยXางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวUนวัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวไมXแตกตXางกัน 3. สภาพปSญหา
วัฒนธรรมองคกรโรงเรียน 1)การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่ออุปกรณประกอบการเรียนการสอน
ไมXเพียงพอกับความตUองการของครูผูUสอน 2)บุคลากรไมXยอมรับวิวัฒนาการดUานเทคโนโลยีใหมXๆ ทําใหU
ขาดความคลXองตัวในระบบการทํางานและ 3)การแบXงงานหนUาที่ความรับผิดชอบและภาระงานไมXเทXา
เทียมกัน ไมXตรงกับความรูUความสามารถของบุคลากรทําใหUการทํางานบางอยXางไมXสําเร็จตามเปoาหมาย
ที่วางไวU ขUอเสนอแนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรโรงเรียน คือ 1)ควรแบXงภาระงานใหUเทXาเทียมกันและ
ตรงตามความรูUความสามารถของบุคลากรแตXละคน 2)ควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหUสอดคลUอง
กับสถานการณอยูXเสมอและ 3)ควรเนUนความสามัคคี ความรับผิดชอบ และความเอื้อเฟqrอเผื่อแผXเพื่อ
สนับสนุนใหUการทํางานขององคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คําสําคัญ : 1. วัฒนธรรมองคกร 2. การบริหารโรงเรียน 3. อําเภอเมืองสรวง
ABSTRACT
The objectives of the research article were to 1) carry out the study on bringing
organizational cultures as dependent variables into use for administrations of Muang
Suang district-located schools, 2) draw comparisons between independent variables and
dependent variables. 3) examine problems and suggestions for enhancing such
administrations. The target groups with the limited number of subject were 181 school
personnel under the above office in Muang Suang district. The data device was the
questionnaire. Data were processed with the computer software package to find
frequencies, percentages, means, standard deviations, t-tests and F-tests (One-way ANOVA).
The results of findings were as follow : 1. The level of bringing organizational
cultures into use for administrations of the target schools has been comprehensively
rated at the high scale in every culture. 2. Comparisons of data between both variables
have shown no significant differences in both comprehensive and individual cultures,
whereas their years of work experiences have proven otherwise in both cultures with the
statistical significance at .05 level, except for clan culture. 3. Problematic states of
organizational cultures at the target schools in the district are of three issues. 1) Budget
allocation for securing instructional media and materials does not suffice to teachers’
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requirements. 2) Teachers neglect evolution of state-of-the-art technologies, leaving
them behind to keep pace with their work systems. 3) Divisions of personnel’s
responsibilities and tasks are unequal, not matching up with their knowledge and
competence. As a result, personnel cannot achieve some targets of their undertakings as
planned. Suggestions are: 1) tasks ought to be equally divided and matched up with
individual knowledge and competence, 2) organizational cultures in their schools have
to be adjusted in accordance with current situations, and 3) Some organizational cultures
would have focused on unity, responsibilities, hospitality and generosity to support
school jobs to be more effective.
Keywords : 1. Organizational Cultures 2. Administrations of Schools 3. Muang Suang District
1. ความสําคัญและที่มาของปcญหาที่ทําการวิจัย
หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการสรUางและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ
ประเทศสรUางคนไทยใหUเปZนคนดีและคนเกXงมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคXานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ มีความเขUมแข็งทั้งรXางกายและจิตใจเนUนการอXานออกเขียนไดUคิดวิเคราะหเปZนสามารถ
สรUางวิสัยทัศนและวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองไดUรวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
คนไทยคํานึงถึงประโยชนสXวนรวมและประเทศชาติเปZนหลัก คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีไดUกําหนดยุ ทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ยุ ทธศาสตรที่ 6 ดUานการปรับสมดุ ล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปoาหมายขUอ 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุXง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสXวนรวม ตอบสนองความตUองการของประชาชนไดUอยXางสะดวก รวดเร็ว
โปรXงใส (คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ, 2561 : 65-66) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐานกําหนดนโยบายของสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานป•งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ ขUอ 8 สรUางวัฒนธรรมใหมXในการ
ทางานใหUมีประสิทธิภาพเพื่อการใหUบริการที่ดีทั้งสXวนกลางและสXวนภูมิภาคเรXงรัดการกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบสXงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคสXวนเขUามามีสXวนรXวมปรับปรุงระบบของ
โรงเรียนใหUเปZนแบบรXวมคิดรXวมทําการมีสXวนรXวมและการประสานงานสามารถใชUเครือขXายการพัฒนา
การศึกษาระหวXางโรงเรียนกับโรงเรียนองคกรปกครองสXวนทUองถิ่นองคกรวิชาชีพกลุXมบุคคลองคกร
เอกชนองคกรชุมชนและองคกรสังคมอื่น(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 2-3)
ผูU บ ริ ห ารโรงเรี ยนในยุ คปS จ จุ บั นเริ่ ม ใหU ความสนใจวั ฒ นธรรมองคกรและนํ า วั ฒ นธรรม
ดังกลXาวมาเปZ นเครื่อ งมื อในการบริ หารจัดการโรงเรียน และยังมี การสนับสนุนใหUมี การศึก ษาวิจั ย
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วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมากขึ้น เพราะวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมีอิทธิพลตXอการบริหารจัดการ
การปฏิ สั ม พั นธระหวX างบุ คคล การสรU างความมั่ นคงและเอกลั ก ษณรX วมกั นในสมาชิ ก การสรU า ง
สภาพแวดลUอมและบรรยากาศในการทํางานโดยมีขวัญและกําลังใจ จะสXงผลตXอความประทับใจของ
สมาชิ ก ในรู ป แบบการปฏิ บั ติงาน การสรU างสรรค ความผูก พั นองคกร คุ ณภาพในการปฏิ บั ติง าน
ผลผลิต การปรับตัวขององคกร (จุรีพร ป‚ยะโสภาสกุล, 2556 : 2) เปZนเครื่องยึดเหนี่ยวใหUบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรักความสามัคคีเปZนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และเปZนเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมตXางๆ
ในโรงเรียนใหUดําเนินไปอยXางราบรื่น จึงกลXาวไดUวXาวัฒนธรรมโรงเรียนเปZนปSจจัยที่สําคัญในการที่จะ
นํามาใชUเปZนเครื่องมือในการบริหารจัดการในโรงเรียน
วัฒนธรรมองคกรเกิดจากความตUองการที่จะเปลี่ยนแปลงภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร
จะสรUางประโยชนหรือคุณคXาใหUแกXองคกรนั้นๆ ผูUบริหารควรใหUความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกรและ
บรรยากาศองคกร ซึ่งเปZนการรับรูUของบุคคลที่มีตXอสภาพแวดลUอมในการทํางานทั้งในทางตรงและ
ทางอUอม จากการศึกษาวัฒนธรรมองคกรสามารถแบXงออกไดUเปZน 4 แบบ ตามมิติของการเนUน คือ
เนUนมิติของความยืดหยุXน (Flexibility) กับการมีเสถียรภาพ (Stability) และเนUนการมองภายในเปZน
สําคัญ (Internal focus) กับการมุXงไปสูXภายนอก (External focus) โดยแตXละแบบมุXงเนUนคXานิยมที่
ตXางกัน (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552 : 258-261) ไดUแกX วัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรมแบบ
มุXงผลสําเร็ จ วั ฒนธรรมแบบเครือ ญาติ และวัฒนธรรมแบบราชการ วั ฒนธรรมองคกรเปZ นเครื่อ ง
กําหนดวิถีชีวิตความเปZนอยูXของคนในสังคม ทั้งยังเปZนเครื่องวัดและกําหนดความเจริญ ความเสื่อม
ของสังคม วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตXอความเปZนอยูXของประชาชนและความเจริญกUาวหนUาของประเทศ
หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่เหมาะสมดีงามสังคมนั้นยXอมเจริญกUาวหนUา วัฒนธรรมจึงเปZนปSจจัยสําคัญ
ในการดําเนินชีวิตของมนุษย ชXวยใหUมนุษยรูUจักทํามาหากินรXวมกัน อยูXรวมกัน และมีความเจริญเหนือ
สัตวประเภทอื่น วัฒนธรรมชXวยใหUมนุษยและสังคมพัฒนาขึ้นโดยลําดับ วัฒนธรรมจะแสดงออกในรูป
ของคXานิยม (Value) โดยมีบรรทัดฐาน (Norms) เปZนกลไกในการควบคุมการประพฤติการปฏิบัติ
บรรทัดฐานที่สามารถรักษาสังคมไดUอยXางชัดเจน คือ กฎระเบียบ (Laws) ภายใตUระบบสถาบันที่เปZน
โครงสรUางของสังคม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2552 : 4)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 ไดUดําเนินการตามกรอบนโยบาย
จุดเนUนที่สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ และทิ ศทางการจั ด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 กําหนด โดยใชUแผนเปZนเครื่องมือ
ในการบริห ารและจัดการศึ กษา ซึ่ งไดUกํ าหนดทิ ศทางและแนวทางในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ที่สอดคลUองกันในทุกระดับ การจะบรรลุตามเปoาหมายความสําเร็จที่กําหนดไวU โรงเรียนจําเปZนตUองมี
วัฒนธรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุXงสูXเปoาหมายสุดทUายคือ การพัฒนานักเรียนไดUรับโอกาส
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ทางการศึกษาอยXางทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพที่เทXาเทียมกัน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2, 2560 : 8 - 9)
จากเหตุผลดังกลXาวขUางตUน ผูUศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองคกรการบริหาร
โรงเรี ย นในอํ าเภอเมื อ งสรวง สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษารU อ ยเอ็ ด เขต 2
โดยไดUศึกษาวัฒนธรรมองคกร ประกอบดUวย 4 รูปแบบ ไดUแกX 1)วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัว
2)วัฒนธรรมองคกรแบบพันธกิจ 3)วัฒนธรรมองคกรแบบลําดับชั้นและ 4)วัฒนธรรมองคกรแบบเนUน
การตลาด เพื่อจะไดUชXวยในการสXงเสริมใหU เกิดการพัฒ นา อันจะเปZ นประโยชนในการวางแผนและ
หาแนวทางในการแกUไขปSญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตXอไป
2. วัตถุประสงค-ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมองคกรการบริ ห ารโรงเรี ย นในอํ า เภอเมื อ งสรวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2
2.3 เพื่อศึกษาปSญหาและขUอเสนอแนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 วัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 ของบุคลากรจําแนกตามเพศ แตกตXางกัน
3.2 วัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 ของบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษาแตกตXางกัน
3.3 วัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 ของบุลากรจําแนกตามประสบการณในการทํางาน แตกตXางกัน
4. ประโยชน-ที่ไดรับจากการวิจัย
4.1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถนํ า ไปเปZ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นา
การทํางานไดUอยXางมีประสิทธิภาพ
4.2 ผูUบริหารโรงเรียนสามารถใชUเปZนแนวทางในการเสริมสรUางวัฒนธรรมองคกรใหUบรรลุ
เปoาหมายของโรงเรียนไดUอยXางมีประสิทธิภาพ
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4.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษารUอยเอ็ดเขต 2 ใชUเปZนขUอมูล สารสนเทศ
ในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ แผนงาน โครงการการพัฒนาบุคลากรใหUวัฒนธรรมองคกรโรงเรียน
ในอําเภอเมืองสรวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการโรงเรียน
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปZนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุXมตัวอยXางที่ใชUในการวิจัย ไดUแกX
บุคลากรของโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสรวง จังหวั ดรUอยเอ็ ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 ป•การศึกษา 2561 จํานวน 181 คน เนื่องจากประชากรมีจํานวนไมXมาก
ผูUวิจัยจึงใชUประชากรเปZนกลุXมตัวอยXางทั้งหมด เครื่องมือที่ใชUในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบXงเปZน 3 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 ปSจจัยสXวนบุคคลของผูUตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการนําไปใชU
เกี่ ยวกั บ วั ฒ นธรรมองคกรการบริ ห ารโรงเรี ย นในเมื องสรวง สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 มีลักษณะมาตราสXวนประมาณคXา (Rating Scale) โดยแบXงระดับของการ
วัดออกเปZน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นUอย นUอยที่สุด โดยกําหนดเกณฑการใหUคะแนน
(ธานินทร ศิลปˆจารุ, 2552 : 74) ตอนที่ 3 เปZนแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเป‚ด (Open–ended)
ปSญหาและขUอเสนอแนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรที่เปZนอุปสรรคตXอการปฏิบัติงานและการบรรลุเปoาหมาย
ของโรงเรียน
การเก็บรวมรวมขUอมูล ผูUวิจัยไดUดําเนินการ ดังนี้ 1)ขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิต
วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัย วิทยาเขตรUอยเอ็ด นําสXงหนังสือถึงโรงเรียนที่เปZนพื้นที่ประชากร
เพื่อขอความรXวมมือในการเก็บรวบรวมขUอมูล 2)ติดตXอประสานงานในแตXละโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 เพื่อติดตามรวบรวมแบบสอบถามจาก
ประชากรตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไดUขUอมูลเปZนแบบสอบถามกลับมาจํานวน 160 ฉบับ คิด
เปZนรUอยละ 88.40 3)นําขUอมูลที่ไดUมาดําเนินการวิเคราะห แปลความ สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย
การวิ เคราะหขU อ มูล ผูU วิจั ยวิ เคราะหขU อ มูล โดยใชU คอมพิ วเตอรโปรแกรมสํ าเร็ จ รูป ดั ง นี้
1)ปS จ จั ยสX วนบุ คคลของผูU ตอบแบบสอบถาม โดยใชU คXาความถี่ และคX ารU อ ยละ 2)ขU อ มู ล ที่ ไดU จ าก
แบบสอบถามการนําไปใชUเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง โดยใชU
คXาเฉลี่ย และสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3)การทดสอบสมมติฐานเปZนการเปรียบเทียบระดับการนําไปใชU
ของกลุXมเปoาหมายที่มีตXอวัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียน โดยการเปรียบเทียบความแตกตXางของ
คXาเฉลี่ยของกลุXมเปoาหมาย 2 กลุXมที่เปZนอิสระจากกันโดยใชUคXาที (t–test) เปรียบเทียบความแตกตXาง
ของคXาเฉลี่ยของกลุXมเปoาหมายที่มากกวXา 2 กลุXม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว โดยใชU
สถิติเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกตXางระหวXางกลุXม (Multiple Comparison) ตามวิธีของ LSD
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4)การวิเคราะหคําถามปลายเป‚ดปSญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรที่เปZนอุปสรรคตXอการปฏิบัตงิ านและ
การบรรลุเปoาหมายของโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รUอยเอ็ด เขต 2 ดUวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สถิติที่ใชUในการวิเคราะหขUอมูล ไดUแกX คXาความถี่ รUอยละ คXาเฉลี่ย สXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคXาทีและการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหขUอมูลวัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 พบวXา ระดับการนําไปใชUเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคกรการบริห ารโรงเรียนในอํ าเภอเมื องสรวง สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษา
รUอยเอ็ด เขต 2 ในภาพรวมอยูXในระดับมากทุกรูปแบบ เมื่อพิจารณาเปZนรายรูปแบบ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปนUอย คือวัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัว วัฒนธรรมองคกรแบบเนUนการตลาด วัฒนธรรม
องคกรแบบเฉพาะกิจ และวัฒนธรรมองคกรแบบลําดับชั้น
6.2 ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวงสังกัด
สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึก ษารU อยเอ็ ด เขต 2 บุคลากรที่ มีเ พศตX างกัน มีก ารนํ าไปใชU
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายรูปแบบ ไมXแตกตXางกัน บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาตXางกัน มีการนําไปใชUเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียน 2 ทั้งโดยรวมและ
รายรู ป แบบ ไมX แตกตX างกั น บุ คลากรที่มี ป ระสบการณการทํ างานตX างกั น มี การนํ าไปใชU เ กี่ ยวกั บ
วัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายรูปแบบ แตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเวUนวัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวไมXแตกตXางกัน
6.3 ผลการวิเคราะหปSญหาและขUอเสนอแนะวัฒนธรรมองคกรโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 พบวXา สภาพปSญหาวัฒนธรรมองคกร
โรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง คือ 1)การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่ออุปกรณประกอบการเรียน
การสอนไมXเพียงพอกับความตUองการของครูผูUสอน 2)บุคลากรไมXยอมรับวิวัฒนาการดUานเทคโนโลยี
ใหมXๆ ทําใหUขาดความคลXอ งตัวในระบบการทํางานและ 3)การแบXงงานหนUาที่ความรับผิดชอบและ
ภาระงานไมXเทXาเทียมกัน ไมXตรงกับความรูUความสามารถของบุคลากรทําใหUการทํางานบางอยXางไมX
สําเร็จตามเปoาหมายที่วางไวU ขUอเสนอแนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรโรงเรียนในอําเภอเมืองสรวง คือ
1)ควรแบXงภาระงานของบุคลากรใหUเทXาเทียมกันและตรงตามความรูUความสามารถของบุคลากรแตXละ
คน 2)ควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหUสอดคลUองกับสถานการณอยูXเสมอและ 3)ควรเนUนความ
สามั ค คี ความรั บ ผิ ด ชอบ และความเอื้ อ เฟqr อ เผื่ อ แผX เ พื่ อ สนั บ สนุ น ใหU ก ารทํ า งานขององคกรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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7. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้พบประเด็นที่นXาสนใจสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดUดังนี้
7.1 บุคลากรมีการนําไปใชUเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรการบริหารโรงเรียนอําเภอเมืองสรวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 โดยรวมทั้ง 4 รูปแบบ อยูXในระดับมาก
โดยเรี ยงลํ าดับ จากมากไปนU อ ย คื อ วั ฒ นธรรมองคกรแบบครอบครั ว วั ฒ นธรรมองคกรแบบเนU น
การตลาด วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ และวัฒนธรรมองคกรแบบลําดับชั้น ที่เปZนเชXนนี้อภิปราย
ผลไดUวXาบุคลากรมีก ารตระหนั กถึ ง ความสํ าคัญ ของหนU าที่ และความรับ ผิ ดชอบ เพื่อใหUบ รรลุ ตาม
เปoาหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานรXวมกัน เปZนวิถีปฏิบัติที่บุคลากรเห็น
คุณคXารXวมกันและเขUาใจตรงกัน โรงเรียนมีการกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางการดํ าเนิ นงาน
ที่ชัดเจน โดยการกํากับติดตามของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 มีการนํา
นโยบายไปสูXการปฏิบัติที่สอดคลUองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึ กษาธิ การ บุคลากรปฏิ บัติง านยึ ดระเบี ยบและแนวปฏิบั ติของทางราชการเปZนสํ าคั ญ
วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวอยูXในระดับสูงสุด เนื่องจากผูUบริหารและบุคลากรของโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติงานรXวมกันเปZ นทีม มีความรัก เอื้ออาทรตXอกัน ไวUใจกันและกัน ชXวยเหลือสนับสนุนใหUการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปoาหมายที่ตั้งไวU วัฒนธรรมองคกรแบบลําดับชั้นอยูXในระดับต่ําสุด เนื่องจากโรงเรียน
ในอําเภอเมื องสรวง สัง กัดสํ านั กงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษารUอ ยเอ็ด เขต 2 สX วนใหญX มี
บุคลากรจํานวนนUอย การบริหารงานของผูUบริหารโรงเรียนจึงไมXผXานหัวหนUากลุXมงานหรือหัวหนUากลุXม
สาระการเรียนรูU ผูUบริหารจะมอบหมายงานหรือประสานงานโดยตรงกับบุคลากรผลการศึกษาคUนควUา
ดังกลXาวสอดคลUองกับงานวิจัยของ ราเชนทร แกUวพิทักษ (2557 : 111) ไดUศึกษารูปแบบวัฒนธรรม
องคกรที่สXงผลตXอการจัดการความรูUของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 พบวX า รู ปแบบวั ฒ นธรรมองคกรของสถานศึ ก ษา โดยภาพรวมมี คXา เฉลี่ ย อยูX ในระดั บ มาก
สอดคลUองกับงานวิจัยของ ภูมินทร วงศพรหม, กุศล ศรีสารคาม, สัมฤทธิ์ แกUวสมบัติ (2561 : 187)
ไดUศึกษาการบริหารโดยใชUโรงเรียนเปZนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรUอยเอ็ด จังหวัดรUอยเอ็ด
พบวXา การบริหารโดยใชUโรงเรียนเปZนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรUอยเอ็ด จังหวัดรUอยเอ็ด
โดยภาพรวมและรายดUานอยูXในระดับมาก สอดคลUองกับงานวิจัยของ สมยศ แสงผุย, เอนก ศิลปนิลมาลย,
กฤตยากร ลดาวัลย (2561 : 31)ไดUศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีสXวนรXวมของครู โรงเรียนใน
ศูนยเครือขXายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด
เขต 2 พบวXา การบริหารงานวิชาการแบบมีสXวนรXวมของครูโรงเรียน ในศูนยเครือขXายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ 14 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยูXในระดับมาก
สอดคลUองกับงานวิจัยของ สุพิชญา ประมาคะมา, จํานง กมลศิลปˆ, อุทัย กมลศิลปˆ (2561 : 120) ไดUศึกษา
ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาตXอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอําเภอวาป•ปทุม
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สังกัดองคการบริหารสXวนจังหวัดมหาสารคาม พบวXา ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาตXอการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอําเภอวาป•ปทุม สังกัดองคการบริหารสXวนจังหวัดมหาสารคาม
โดยภาพรวมอยูXในระดับมาก สอดคลUองกับงานวิจัยของ นิน โพธิ์ศรี, สัมฤทธิ์ แกUวสมบัติ, กุศล ศรีสารคาม
(2561 : 89) ไดU ศึก ษาความสั ม พั นธระหวX างสมรรถนะของผูU บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ประสิ ทธิ ผลใน
การบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองรU อยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารUอยเอ็ ด
เขต 1 พบวX า ผูU ตอบแบบสอบถามไดU เ สนอแนะเกี่ ยวกั บ สมรรถนะของผูU บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิ ทธิ ผลในการบริห ารโรงเรี ยนในเขตอํ าเภอเมื องรUอ ยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารUอยเอ็ด เขต 1 ลําดับตามความถี่มากที่สุดสามอันดับแรก ไดUแกX ผูUบริหารมีการวางแผน
การปฏิบัติงานแตXละภารกิจใหUบรรลุเปoาหมายตามแผนปฏิบัติ ผูUบริหารเป‚ดโอกาสใหUครูผสูU อนแสดงความ
คิดเห็นและสXงเสริมความกUาวหนUาของบุคลากรในโรงเรียน ผูUบริหารมีความสามารถเลือกวิธีในการพัฒนา
ตนเองไดUอยXางเหมาะสมกับจุดเดXน จุดดUอยของตนเอง และผูUบริหารมีวิธีชื่นชมบุคลากรอยXางสรUางสรรค
เพื่อสรUางขวัญและกําลังใจของบุคลากรในโรงเรียน
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขUอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผูU บ ริ หารควรมี เ ชิ ง นโยบายแบX งภาระงานใหU เ ทX าเที ยมกั นและตรงตามความรูU
ความสามารถของบุคลากรแตXละคน
8.1.2 ผูUบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวขUองควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหUสอดคลUอง
กับสถานการณอยูXเสมอ
8.1.3 ควรมี น โยบายการเสริ ม สรU า งความสามั ค คี ความรั บ ผิ ด ชอบ และความ
เอื้อเฟqrอเผื่อแผXเพื่อสนับสนุนใหUการทํางานขององคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.2 ขUอเสนอแนะสําหรับผูUปฏิบัติ
8.2.1 วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวบุคลากรในองคกรมีการนําไปใชUนUอยที่สุด คื อ
บุคลากรมีการทํางานเปZนทีม มีความไวUใจซึ่งกันและกัน การรับฟSงความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการ
ทํางานและอยูXรXวมกัน ผูUวิจัยจึงเสนอแนะใหUผูUบริหารและบุคลากรไดUรXวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน รับ
ฟSงความคิดเห็นของกันและกัน สXงเสริมกิจกรรมสัมพันธและการทํางานเปZนทีม
8.2.2 วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ บุคลากรมีความคิดเห็นวXาบุคลากรในองคกรเขUา
รXวมการแสดงผลงานทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ยนนU อยผูU วิจั ยจึ ง เสนอแนะผูUบ ริ หารสX ง เสริม ใหU
สXง เสริม ใหU บุ คลากรและผูU เรี ยนไดU ส รU างสรรคผลงาน มี กิ จกรรมการแสดงผลงานภายในโรงเรี ยน
เขUารXวมการแขXงขันและแสดงผลงานภายนอกโรงเรียนมากขึ้น
8.2.3 วัฒนธรรมองคกรแบบลําดับชั้นบุคลากรมีความคิดเห็นวXาโรงเรียนมีการประเมิน
ความดีความชอบผXานหัวหนUากลุXมงานหรือกลุXมสาระการเรียนรูU หัวหนUางานแบXงงานและหนUาที่ในการ
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ปฏิบัติงานอยXางเปZนระบบมีนUอยผูUวิจัยจึงเสนอแนะครูและผูUบริหารรXวมกันกําหนดเกณฑที่เปZนแนว
ปฏิบัติการการประเมินความดีความชอบ แจUงใหUบุคลากรทุกคนรับทราบรXวมกัน ควรรXวมกันแบXงงาน
และหนUาที่ตามความรูUความสามารถ โดยคํานึงถึงปริมาณและภาระงานของแตXละคนดUวย
8.2.4 วัฒนธรรมองคกรแบบเนUนการตลาด บุคลากรมีความคิดเห็นวXา โรงเรียนมีผลงาน
ที่โ ดดเดX นและดU านการประชาสั มพั นธโรงเรี ยนมี นUอย ผูUวิจั ยจึง เสนอแนะใหUโ รงเรี ยนสX งเสริม การ
ปฏิบั ติง านที่มีคุณภาพ สXง เสริม การสรU างสรรคผลงานทั้งระดั บผูU เรียน ครู บุคลากรทางการศึ กษา
ผูUบริหาร และระดับโรงเรียน ควรมีการประชาสัมพันธโรงเรียนผXานการประชุมผูUปกครอง วารสาร
เอกสารประชาสัมพันธ เว็บไซต และโซเชียลมีเดียมากขึ้น
8.3 ขUอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตXอไป
8.3.1 ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนที่สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตXางกัน
8.3.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะหหาปSจจัยที่มีผลตXอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน
8.3.3 ควรศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ทําใหUการทํางานมีประสิทธิภาพ
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10. คําขอบคุณ
การวิจั ยครั้งนี้ สําเร็จ ไดUดUวยดีเพราะความอนุเคราะหจาก ดร.ธีรภัท ร ถิ่นแสนดี อาจารย
ที่ป รึ กษาหลั ก และ ดร.กฤตยากร ลดาวั ล ย อาจารยที่ ปรึ ก ษารX วม ที่ก รุ ณาใหUคําปรึ ก ษา แนะนํ า
แนวทางที่ถูกตUอง ตลอดจนตรวจแกUไขขUอบกพรXองตXางๆ ดUวยความละเอียดและเอาใจใสXดUวยดีเสมอมา
ขอขอบคุณ ผูUชXวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน นายภูวนาท คําพมัย และนางสาวนิตยา ราโช
ผูU เ ชี่ ย วชาญที่ ก รุ ณ าใหU คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชU ใ นการวิ จั ย
ทําใหUเครื่องมือในการวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูUวิจัยขอขอบคุณเปZนอยXางสูงไวU ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูUบริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอําเภอเมืองสรวง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษารU อ ยเอ็ ด เขต 2 ทั้ ง 17 โรงเรี ยน ที่ใ หU ความอนุ เ คราะหขU อ มู ล
ประสานงานรวบรวมแบบสอบถาม ตลอดจนใหUความปรึกษาแนะนําจนประสบผลสําเร็จ
ขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ครอบครั ว และผูUมีอุป การคุณทุกทXาน เพื่อ นพี่นUอ ง
สาขาการบริหารการศึกษา ที่คอยเปZนกําลังใจและใหUคําแนะนํา ตลอดจนทุกทXานที่มีสXวนรXวมในการ
ทําวิจัยครั้งนี้ใหUสําเร็จลุลXวงดUวยดี

