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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมของสถานศึกษา จากเอกสาร
ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 3) ตรวจสอบยืนยันรูปแบบ
วัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง
วัฒนธรรมองค์การ จานวน 19 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 110,092 คน กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์การและผู้ที่ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
รูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษา จานวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Pureposive Sampling) ผู้เชี่ยวชาญร่วม
ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษา จานวน 14 ท่าน โดยใช้เทคนิคสโนว์บอล
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 1,120 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) วิธี
ดาเนินงานวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐานและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL Program)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีองค์ประกอบหลัก 4 ด้านและมี
องค์ประกอบย่อย 13 องค์ประกอบ 2) รูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีแสดงว่าโมเดลการวัดรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความตรงเชิงโครงสร้าง
3) องค์ประกอบของรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 2 = 101.90, p = 0.000, RMSEA = 0.037, NFI = 1.00,
CFI = 1.00, RMR = 0.012
รู ป แบบวั ฒ นธรรมของสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย 13 องค์ประกอบ แสดงดังตารางต่อไปนี้
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องค์ประกอบหลัก
1.0 ความคิด

2.0 ปฏิสัมพันธ์

3.0 ทรัพยากร

4.0 องค์การ

องค์ประกอบย่อย
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
นโยบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่าย
การระดมทุน
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
การบริหารจัดการทรัพยากร
โครงสร้างองค์การ
เป้าหมายองค์การ
ระเบียบและกฎเกณฑ์องค์การ

น้าหนักองค์
ประกอบ
0.84
0.85
0.50
0.84
0.89
0.90
0.69
0.87
0.84
0.53
0.90
0.86
0.79

คาสาคัญ : รูปแบบ, วัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ABSTRACT
The three objectives of the research were: i) to study and analyze the elements of secondary
school culture compared to existing research and theories; ii) research a cultural model of secondary
school in Thailand; and iii) verifya secondary school cultural model. The research sampleconsisted of
19 specialists knowledgeable in the culture of education organizations selected from 110,092 secondary
school administrators and teachers in Thailand. The sample consisted of people directly immersed in
the culture of their organization andschool administrators. Five persons selected through purposive
sampling provided information defining the cultural model of the school. Fourteen persons pilot
tested the questionnaire regarding various factors and indicators of school culture by using snowball
techniques. And one thousand and one hundred twenty school administrators and teachers selected
through stratified sampling. The research methodology for data gathering include structured
interviewscombined with the Delphi technique to focus and validate the responses. A survey
instrument using a five-point Likert scale was used to capture the data. Statistical processing of the
data was done using fundamental statistic and confirmatory factor analysis using the LISREL structural
equation modeling software.
The research results indicate: 1) Various models of culture in Thai Secondary Schools consist of
4 primary elements and 13 secondary elements. 2) The secondary school culture model in Thailand is
congruent with school culture models described in global literature on the topic and is supported by
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empirical data. The outcome of measuring the culture model in secondary schools in Thailand
correlates to the existing literature and research. 3) The elements of a secondary school cultural
model in a School under the Office of the Basic Education Commission of Thailand, The results are
relevant to empirical outcome from (2 = 101.90, p = 0.000, RMSEA = 0.037, NFI = 1.00, CFI = 1.00,
RMR = 0.012.
The four primary elements and 13 secondary elements identified in the secondary school
culture model for Thailand are listed in the box below.
Primary Elements
Secondary Elements
Score
1.0 Conceptual foundation
1.1 Philosophy of the school
0.84
1.2 Vision and values
0.85
1.3 Mission / obligations
0.50
1.4 Principles to guide planning
0.84
2.0 Interaction / relationships
2.1 Administrators - Teachers
0.89
2.2 Teacher - Teacher
0.90
2.3 Teacher - Community
0.69
3.0 Resources
3.1 Financial (budget)
0.87
3.2 Management
0.84
3.3 Facilities and equipment
0.53
4.0 Organization
4.1 Structure
0.90
4.2 Goals
0.86
4.3 Rules and regulations
0.79
Keyword : Model, Secondary School Culture, The Basic Education Commission

บทนา
วัฒนธรรมองค์การ มีความสาคัญต่อการดาเนิน
ชีวิตและการทางานของบุคลากรในองค์การเป็นค่านิยม
และความเชื่ อ ที่ มี ร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ระบบที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
องค์การและใช้เป็นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมของ
คนในองค์การวัฒ นธรรมจะเป็ นตัว กาหนดมาตรฐานที่
เหมาะสมเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติว่าอะไรควรพูด
หรื อ ควรท าเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการควบคุ ม ก ากั บ
ทัศนคติพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบหรือขอบเขตที่เหมาะสม
ความสาคัญของวัฒนธรรมโรงเรียนนักวิจัยได้สังเคราะห์
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนมีหลักฐานยืนยัน
ว่า วั ฒนธรรมโรงเรีย นที่ดี และเข้ มแข็ งมี ความสั มพั น ธ์
อย่างสูงต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจของนักเรียน
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ทั้งยังก่อให้เกิดการเพิ่มผลงานและความพึงพอใจแก่ครูอกี
ด้วย กล่าวคือ งานวิจัยของ Leslie J. Fyans, Jr;&
Matin L. Machr (1990) [1] ซึ่งศึกษาถึงองค์ประกอบ 5
ประการของ วัฒนธรรมโรงเรียนได้แก่ 1) ความท้าทาย
ทางวิชาการ 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) การให้การยอมรับต่อผลสัมฤทธิ์ 4) ความเป็นชุมชน
ของโรงเรียน และ 5) การรับรู้ถึงเป้าหมายของโรงเรียน
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 16,310 คน ใน 820 โรงเรียน
ของสหรัฐ พบว่า โรงเรียนที่มีวัฒนธรรมโรงเรียนเข้มแข็ง
ใน 5 ประการดังกล่าวนักเรียนจะเพิ่มแรงจูงใจในการ
เรียนสูงขึ้นอย่างชัดเจน
งานวิจัยของ Jerry L. Thacker และ William
D. Mclnerney (1992) [2] เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนมี
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ผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยกาหนดองค์ประกอบ 5
ด้านที่เป็นวัฒนธรรมโรงเรียน ได้แก่ 1) การระบุพันธกิจใหม่
2) การก าหนดเป้ า หมายที่ ยึ ด ผลลั พ ธ์ จ ากตั ว นั ก เรี ย น
3) การมี ห ลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย 4) การ
พัฒนาอาจารย์ และ 5) การจัดระดับการตัดสินใจ พบว่า
โรงเรียนที่มีวัฒนธรรมโรงเรียนดังกล่าว สามารถลดจานวน
นักเรียนตกซ้ าชั้นลงได้ถึ ง 10 เปอร์เซ็นต์ ผลวิจัยนี้ยั ง
พบว่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยอื่นๆ ที่ระบุว่าโรงเรียนที่มี
วัฒนธรรมโรงเรียน ด้านมีพันธกิจชัดเจนมีวิสัยทัศน์ร่วม
และมีเป้าหมายโรงเรียนแน่นอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนได้สูงขึ้น วัฒนธรรมโรงเรียนจะเป็นสิ่งที่ช่วย
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารโรงเรี ย นได้ เ นื่ อ งจาก
วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้บุคลากรมีค่านิยม
และความเชื่อในการบริหารโรงเรียนร่วมกันผลการวิจัย
ของ Downer (1989 : 3136-A) [3] พบว่าประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบ
พฤติ ก รรมที่ ดี ข องครู ก ารให้ ค วามส าคั ญ ทางวิ ช าการ
วิธีการเรียนการสอนสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทางบ้านและ
ทางโรงเรียนและที่สาคัญที่สุดคือวัฒนธรรมโรงเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยความมุ่งประสงค์ที่ชัดเจนและความร่วมมือ
ของบุคลากรในโรงเรียน
Hoy and miskel (2001) [4] กล่าวว่า สถาน
ศึกษานั้นเป็นองค์การที่ให้บริการและผูกพันกับเรื่องการ
สอน การเรี ยนรู้ เ ป็น หลั ก อี ก ทั้ งเป้ า หมายสุ ด ท้า ยของ
สถานศึกษาคือ การเรียนรู้ ของนักเรียน เช่นเดียวกับ ที่
Kerka (1995) [5] แสดงความเห็นว่า สถาบันการศึกษา
นั้นเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
รศ.ดร.สัม พัน ธ์ พัน ธ์ฤ ทธิ์ ผู้ อานวยการสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศผลสอบ O-net
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีปัจจุบัน พบว่า ภาพรวม
ของคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าครึ่งหรือบางวิชามีคะแนนสูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ยเพียงเล็กน้อย ซึ่งทาให้มองเห็นว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่บ่งชี้จากคะแนน O-net เป็น
ปัญหามาจากการจัดการศึกษาของประเทศ
ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่ ง โรจน์ ผู้ อ านวยการ
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
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3 (2554-2558) ประจาปีงบประมาณ 2554 ว่าสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าการ
ประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้
ดั ง นี้ สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน
7,985 แห่ง ได้รับการรับรอง 5,690 แห่ง และไม่ได้รับ
การรั บ รอง 2,295 แห่ ง เหตุ ผ ลที่ ท าให้ ส ถานศึ ก ษา
เหล่านั้นไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากไม่ผ่านการ
ประเมินตัวชี้วัดพื้นฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้ เ รี ย นคื อ มี ค ะแนนการทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) อยู่ในระดับต่า
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ได้มาตรฐาน
จ านวนหนึ่ ง ซึ่ งตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนอย่ า งหนึ่ งที่ ส านั ก งาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการประเมินคือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (Onet) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่เป็นดัชนีชี้วัดถึงการจัด
การศึกษาโดยภาพรวมของสถานศึกษาว่ามีประสิทธิภาพ
มากน้ อ ยเพี ย งใด ดั ง นั้ น การสร้ า งรู ป แบบวั ฒ นธรรม
สถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีคุณภาพเป็น
การตอบโจทย์และแก้ปัญหาความเหลี่อมล้าในด้านการ
จัดการศึกษาให้มีเอกภาพและมีรูปแบบแนวทางการจัด
การศึกษาในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
จากปัญหาการจัดการศึกษาและความสาคัญของ
วั ฒ นธรรมของสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาดั งกล่ า ว
แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ และจ าเป็ น การวิ จั ย มุ่ งศึ ก ษารู ป แบบ
วั ฒ นธรรมของสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบท
ของสถานศึกษาในกลุ่มมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษา
ระดับที่ผลิตนักเรียนที่จะแยกไปเลือกเรียนหรือประกอบ
อาชีพตามที่ตนต้องการ ดังนั้นวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะหล่ อ หลอม
กล่อมเกลานักเรียนตามแนวคิดองค์ประกอบวัฒนธรรม
องค์การของนักวิชาการ เพื่อให้ได้รูปแบบวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ช่วยสนับสนุ นการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา
และสามารถสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายของชาติได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Aims)
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
วัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิด
ทฤษฎีของนักวิชาการ
2. เพื่อสร้างรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่ อตรวจสอบยื นยั นรู ปแบบวั ฒนธรรมของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามปลายปิด
(Interview Form or Open Ended)
2. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
องค์ ป ระกอบและรู ป แบบวั ฒ นธรรมของสถานศึ ก ษา
ระดับ มั ธยมศึ ก ษา โดยศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสาร ตารา บทความ งานวิจัย และฐานข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบ และ
โครงสร้างของรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ องค์ประกอบ
ด้านความคิด องค์ประกอบด้านพิธีการ องค์ประกอบด้าน
วัตถุ องค์ประกอบด้านองค์การ
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบวั ฒนธรรมของ
สถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา โดยใช้ เ ทคนิ ค เดลฟาย
(Delphi Technique) โดยรวบรวมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 รอบ
ร อบ ที่ 1เ ป็ นแ บ บ ส อบ ถา ม ป ล า ย เ ปิ ด
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
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รอบที่ 2 สร้างข้อคาถามปลายปิดที่มีมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) นาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 19 ท่าน แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
รอบที่ 3 เป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมทั้งแสดงค่ามัธยฐาน (Median)
ฐานนิ ย ม (Mode) และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์
(Interquartile Range) เพื่อให้ผู้ตอบได้ทบทวนคาตอบ
เดิมของตนเองอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบเพื่อยืนยัน (CFA :
Confirmatory Factor Analysis) ความเหมาะสมของ
รูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดย
นาแบบสอบถามที่พัฒนาแล้วไปสารวจความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู เพื่ อ ก าหนดรู ป แบบ
วัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เ หมาะสม
สาหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย

ผลการวิจัย (Results)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบ
วัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 และตารางที่ 1
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2 = 101.90, p= 0.000, RMSEA = 0.0037,
NFI =1.00, CFI = 1.00, RMR = 0.012
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบ
วัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
องค์ประกอบ
หลัก
องค์ประกอบ
ด้านความคิด
มีน้าหนัก
องค์ประกอบ
เท่ากับ 0.98
มีค่า R2
วัฒนธรรมของ เท่ากับ 0.93
สถานศึกษา
องค์ประกอบ
ระดับ
ด้านปฏิสัมพันธ์
มัธยมศึกษา
มีน้าหนัก
สังกัดสานักงาน
องค์ประกอบ
คณะกรรมการ
เท่ากับ 0.96
การศึกษา
มีค่าR2เท่ากับ
ขั้นพื้นฐาน
0.90
รูปแบบ

องค์ประกอบ
น้าหนัก
ย่อย
องค์ประกอบ
ปรัชญา
0.84
วิสัยทัศน์
0.85
พันธกิจ
0.50
นโยบาย
0.84

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้บริหารกับ
ผู้ปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้
ปฏิบัติงานกับ
ผู้ ปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
เครือข่าย

0.89

0.90

R2
0.73
0.74
0.26
0.74

0.80

0.82

รูปแบบ

องค์ประกอบ
หลัก
องค์ประกอบ
ด้าน
ทรัพยากรมี
น้าหนัก
องค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00
มีค่าR2
เท่ากับ 0.81
องค์ประกอบ
ด้านองค์การ
มีน้าหนัก
องค์ประกอบ
เท่ากับ 0.96
มีค่าR2
เท่ากับ 0.93

องค์ประกอบ
น้าหนัก
ย่อย
องค์ประกอบ
ด้านการระดม
0.87
ทุนทรัพยากร
ด้านบริหาร
0.84
จัดการแหล่ง
เรียนรู้
ด้านการ
0.53
บริหาร
ทรัพยากร
โครงสร้างของ
0.90
องค์การ
เป้าหมายของ
0.86
องค์การ
ระเบียบ
0.79
กฎเกณฑ์ของ
องค์การ

2=101.90, p = 0.000, RMSEA = 0.037, NFI = 1.00,
CFI = 1.00, RMR = 0.012
0.69

0.48
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R2
0.93
0.86

0.34

0.80
0.73
0.62
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จ า ก ต า ร า ง ที่ 1 พ บ ว่ า ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส องของโมเดลการวั ด
รูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษามี
องค์ประกอบหลัก 4 ด้าน มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่ า ง 0.96 ถึ ง 1.00 มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ (R2) มีค่าตั้งแต่
0.81 ถึง 0.93 และมีองค์ประกอบย่อย 13 องค์ประกอบ
มีค่าน้ าหนัก องค์ป ระกอบอยู่ร ะหว่า ง 0.50 ถึง 0.90 มี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) มีค่าตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.93 และผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ พบว่า มีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ101.90 ค่าความ
น่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.00 ที่องศาอิส ระ 38 ค่าไคสแควร์ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แ ต่ ผู้ วิ จั ย ได้ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
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ประจั ก ษ์ ด้ ว ยค่ า ดั ช นี วั ด ความสอดคล้ อ งเชิ ง สั ม พั ท ธ์
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index:CFI) เนื่องจาก
เป็นอีกดัชนีหนึ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเกณฑ์การตัดสินที่นิยมใช้ก็คือ ค่าต้องไม่ ต่ากว่า
0.90 และพบว่า ค่า CFI เท่ากับ 1.00 มีค่ามากกว่า 0.90
ถือว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และสอดคล้องกับค่า
ดั ช นี ร ากค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของส่ ว นเหลื อ มาตรฐาน
(RMR) เท่ากับ 0.012 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสอง
ของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.037 อยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรั บได้แ ละค่า สัม ประสิ ทธิ์ คะแนนองค์ ประกอบมี
นัยส าคั ญทางสถิติ ผลที่ ได้ จากค่า สถิ ติดังกล่ าวสามารถ
สรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อยู่ในเกณฑ์ดีแสดงว่าโมเดลการวัดรูปแบบวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความตรงเชิงโครงสร้าง
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่สร้างขึ้นตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและยืนยันรูปแบบ
วัฒนธรรมโดยกลุม่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ย่อย
ปรัชญา
รูปแบบ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมแบบ จัดหลักสูตร
มุ่งประสิทธิผล ทีม่ ีความ
ยืดหยุ่นสูง
ทันสมัยตรง
กับการใช้
งานสนอง
ความ
ต้องการของ
ผู้เรียนและ
สังคมได้
ตลอดเวลา

ด้านความคิด

ด้านปฏิสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

นโยบาย

บริหาร
สถานศึกษา
ด้วยระบบ
บริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพและ
ยกระดับ
คุณภาพมุ่งสู่
การเป็น
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

ผู้บริหารใช้
ภาวะผู้นา
และ
ความคิด
ริเริ่มที่เน้น
การพัฒนา
ผู้เรียน

ดาเนินการ
ใช้
เทคโนโลยี
ในการ
บริหารงาน
วิชาการและ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้นากับผู้ใต้
บังคับบัญชา
การบริหาร
องค์การของ
ผู้บริหาร
โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
ทางานแบบมี
ส่วนร่วม มุ่งสู่
เป้าหมายแห่ง
ความสาเร็จ
ขององค์การ

ด้านทรัพยากร

ด้านองค์การ

ความสัมพันธ์
การบริหาร การบริหาร
กับชุมชนและ การระดมทุน จัดการแหล่ง จัดการ
เครือข่าย
เรียนรู้
ทรัพยากร
สร้าง
เครือข่าย
ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า
ระดม
ทรัพยากร
การศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

ระดมทุน
เพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้
ภายใน
สถานศึกษา
และใช้
ประโยชน์
จากแหล่ง
เรียนรู้ใน
การส่งเสริม
การเรียนรู้

จัดห้องสมุด
ที่ให้บริการ
สื่อและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่เอื้อให้
ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วย
ตนเองและ/
หรือเรียนรู้
แบบมีส่วน
ร่วม

บริหาร
ทรัพยากร
ตาม
ความรู้
ความ
เชี่ยวชาญ
ของ
บุคลากร
ใน
องค์การ

โครงสร้าง
องค์การ

เป้าหมาย
องค์การ

จัดโครงสร้าง
องค์การให้เป็น
องค์การแห่ง
การเรียนรู้
ได้แก่ การ
เรียนรู้ของ
สมาชิกใน
องค์การ ความ
มีสติ มี
วิสัยทัศน์ร่วม
การเรียนรู้เป็น
ทีมและมี
ระบบการคิด
ของคนใน
องค์การ

มุ่งเน้นให้
ความสาคัญ
กับผู้เรียน
ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
(Stakehold
ers)

ระเบียบและ
กฎเกณฑ์
องค์การ
กาหนด
แนวทางใน
การปฏิบัติที่
ทาให้
บุคลากรใน
องค์การ
สามารถ
ดาเนิน
กิจกรรมให้
บรรลุ
เป้าหมาย
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
รู ป แบบวั ฒ นธรรมของสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ
และ 13 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1.องค์ประกอบด้านความคิด มีน้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.98 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ
0.93 ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1.1 ปรัชญา มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.84 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.73
1.2 วิสัยทัศน์ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.85 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.74
1.3 พันธกิจ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.50 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.26
1.4 นโยบาย มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.84 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.74
2. องค์ ป ระกอบด้ า นปฏิ สั ม พั น ธ์ มี น้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.96 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการ
พยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.90 ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
2.1 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บ ริ ห ารกั บ
ผู้ปฏิบัติงาน มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 มีค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.80
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้ปฏิบัติงาน มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 มีค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.82
2.3 ความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงาน มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.69 มีค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.48
3. องค์ ป ระกอบด้ า นทรั พ ยากร มี น้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 1.00 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการ
พยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.81 ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
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3.1 ด้านการระดมทุนทรัพยากร มีน้าหนัก
องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.87 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการ
พยากรณ์ R2เท่ากับ 0.93
3.2 ด้านบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ มีน้าหนัก
องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.84 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการ
พยากรณ์ R2เท่ากับ 0.86
3.3 ด้านการบริหารทรัพยากร มีน้าหนัก
องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.53 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการ
พยากรณ์ R2 ท่ากับ 0.34
4. องค์ประกอบด้านองค์การมีน้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.96 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ
0.93 ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
4.1 โครงสร้างขององค์การ มีน้าหนัก องค์ประกอบ
เท่ากับ 0.90 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 ท่ากับ
0.80
4.2 เป้าหมายขององค์การ มีน้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.86 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ
0.73
4.3 ระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์การ มีน้าหนัก
องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.79 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการ
พยากรณ์ R2 ท่ากับ 0.62

อภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาที่เหมาะสมสังกัด สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย มีประเด็นที่นามา
อภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบด้านความคิด
1.1 ปรัชญา ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และตรวจสอบเพื่อยืนยันองค์ประกอบในสถานศึกษาโดย
ผู้บริหารและครู มีค่าน้าหนักมากที่สุดคือ จัดหลักสูตรที่มี
ความยืดหยุ่นสูง ทันสมัยตรงกับการใช้งานสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและสังคมได้ตลอดเวลามีค่าน้าหนัก
0.88 ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดหลักสูตร
ของสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นมีความทันสมัยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เน้นความเสมอภาค
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ไม่ จ ากั ด เวลาและสถานที่ แ ละมี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธงชัย ชิวปรีชา (2551) [6]
ได้ศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกากับ
ของรัฐของต่างประเทศ พบว่าโรงเรียนในลักษณะนี้ มี
อานาจในการบริหารวิชาการโดยเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตรเป็นของตนเอง
สามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอนได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน ออกแบบร่วมกันระหว่างครูและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
1.2 วิสัยทัศน์ มีค่าน้าหนักมากที่สุดคือ บริหาร
สถานศึ ก ษาด้ ว ยระบบบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ภาพและ
ยกระดับคุณภาพมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐาน สากล มี
ค่าน้าหนัก 0.90 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพและมีการยกระดับคุณภาพ
รวมทั้งให้ความสาคัญแก่ผู้เรียนถือว่าเป็นหัวใจสาคัญใน
การสร้างความเชื่อมั่น สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีนา
เจนกิจวณิชย์ (2542) [7] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การด้านการบริการด้วยโครงการคุณภาพ
การสื่ อ สารและการบริ ก ารระหว่ า งหน่ ว ยงานภายใน
องค์การ กรณีศึกษา : บริษัท ซี. พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จากัด
(มหาชน)
1.3 พันธกิจ มีค่าน้าหนักมากที่สุดคือ ผู้บริหาร
ใช้ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน มี
ค่าน้าหนัก 0.64 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าทั้งผู้บริหาร
และครูเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้าน
สติ ปั ญ ญาและศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของประคอง รัศมีแก้ว (2551) [8] ได้ศึกษา
คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
(Administrators’ leadership traits in quality schools)
พบว่า องค์ ประกอบคุณ ลัก ษณะของผู้น าของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ
1) ความฉลาดทางอารมณ์ 2) การครองตน 3) ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน 4) บุคลิกภาพของผู้บริหาร
1.4 นโยบาย มีค่าน้าหนักมากที่สุดคือ มุ่งเน้น
ผลการพัฒนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ การใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการและจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ มีค่าน้าหนัก 0.88 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการและจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ มี ค วามส าคั ญ ในการก าหนดนโยบายของ
สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายใน และการใช้ภาษาสากลในการสื่อสารสามารถกาหนด
มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (Culture of Pride) Office of Institutional
Research and Advancement, Trenholm State
Technical College. (2005) ได้ทาการสารวจวัฒนธรรม
องค์ก ารและบรรยากาศองค์ ก ารภายในสถาบัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ต้องเปลี่ยนแปลง
และเสริมจุดแข็งเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบเพื่อยืนยัน
องค์ ป ระกอบในสถานศึ ก ษามี ค่ า น้ าหนั ก มากที่ สุ ด คื อ
การบริหารองค์การของผู้บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มีค่าน้าหนัก 0.93 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการบริหาร
จัดการภายในองค์การหรือสถานศึกษา ผู้บริหารควรจะ
ยึด หลั ก การบริ ห าร โดยใช้ ทั้งศาสตร์แ ละศิ ล ป์ ท างาน
เป็นทีม มีส่วนร่วมและมีการกระจายอานาจเพื่อจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นและสามารถนาองค์การ
มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของศรีพัชรา สิทธิกาจร (2552) [9] ได้ศึกษาการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (The Practice
of Good Governance in Private Higher Education
Institutes) พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน
อุดมศึ กษาเอกชน ประกอบด้วย 8 องค์ ประกอบ คื อ
1) หลักความรับผิดชอบ 2) หลักนิติธรรมและความเสมอ
ภาค 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความคุ้มค่า 5) หลัก
ความมั่นคง 6) หลักความมีส่วนร่วม 7) หลักคุณธรรม
และ 8) หลักการใช้อานาจหน้าที่
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้ปฏิบัติงาน มีค่าน้าหนักมากที่สุดคือ ผู้ปฏิบัติงานทางาน
แบบมีส่วนร่วม มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จขององค์การ
มีค่าน้าหนัก 0.92 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ถ้าผู้
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ปฏิบัติงานทางานแบบมีส่วนร่วม สามัคคีปรองดอง เห็น
ความสาคัญและเรียนรู้พฤติกรรมในการทางานของเพื่อน
ร่วมงานจะทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสามารถนา
องค์ ก ารมุ่ งสู่ เ ป้ า หมายแห่ งความส าเร็ จ สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2553) [10]
ได้เสนอระบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะ
คนไทยทั้งด้านแนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย และรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาดังนี้ ด้านแนวคิด การจัด การศึกษา
ต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนทุกคนมีศักยภาพที่จะ
เรียนรู้ได้ เป็นการศึกษาระบบเปิด ที่เปลี่ยนจากการเน้น
วิชาเป็นตัวตั้ง เป็นการเน้นคนเป็นตัวตั้ง เปลี่ยนจากการ
แข่งขันและเอาชนะมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
โดยยึดหลักการ การศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชนเพื่อ
การศึกษาที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการศึกษา
การจัดการศึกษาควรเปลี่ยนจากรัฐรับผิดชอบเพียงผู้เดียว
เป็นทุกส่วนร่วมรับผิดชอบ
2.3 ความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่าย มี
ค่าน้าหนักมากที่สุดคือ สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
ระดมทรัพยากรการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีค่าน้าหนัก 0.83 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีความสาคัญอย่างยิ่งในการนาชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมใน
การสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น กิ จ กรรมทาง
การศึกษาสู่ความสาเร็จสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนและ
สั ง คมนั้ น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ Johnson.
(1990 : 1494-A) [11] ได้ทาการวิจัยเรือ่ งบทบาทของโรงเรียน
ในการพัฒนาทีมงานเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียนจาก
การศึ กษาครั้ งนี้ พบว่ าได้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงวั ฒนธรรม
โรงเรียนหลายๆ ด้าน ได้แก่ 1. การร่วมมือกันในระหว่าง
สมาชิก 2. ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนมีความสัมพันธ์
กันมากขึ้น 3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกเพิ่มขึ้น 4.
การปรับปรุงชุมชน 5. การปรับปรุงสัจธรรมของตนเอง
3. องค์ประกอบด้านทรัพยากร
3.1 ด้านการระดมทุน ตามความคิดเห็นของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญและตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น องค์ ป ระกอบใน
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สถานศึกษามีค่าน้าหนักมากที่สุดคือ ระดมทุนเพื่อสร้าง
แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษาและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
แหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ มีค่าน้าหนัก 0.87
ผลกาวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ทุนเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ
และจาเป็นต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษา รวมทั้งการ
สร้างแหล่งเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารตารา สื่อและ
วัสดุ-อุปกรณ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรีวรรณ
เกียรติสุรนนท์ วิเชียร ชิวพิมาย สาเริง บุญเรืองรัตน์และ
สุภัทรา เอื้อวงศ์ (2551) [12] ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รเอกชน
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า สถานศึกษาได้รับประโยชน์จาก
การระดมทุ น เพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาและประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการโดยมีการร่วมกัน
กาหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
3.2 ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ มีค่า
น้ าหนั ก มากที่ สุ ด คื อ จั ด ห้ อ งสมุ ด ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสื่ อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และ/หรื อ เรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม มี ค่ า น้ าหนั ก 0.91
ผลการวิจั ยสะท้ อนให้ เห็ นว่ า การบริห ารจัด การแหล่ ง
เรียนรู้มีความสาคัญต่อผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Davidson (2003 : 206-213) [13] ได้
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศองค์การ
ของธุรกิจโรงแรม พบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Casual
Link) ระหว่างบรรยากาศที่ดีที่มีต่อระดับคุณภาพของการ
ให้บริการในโรงแรม ได้มีการนาเสนอรูปแบบเชิงมโนทัศน์
ของบรรยากาศองค์การ คุณภาพการให้บริการและผล
การปฏิบัติงาน เพื่อแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
วั ฒ นธรรมองค์ ก าร บรรยากาศองค์ ก าร คุ ณ ภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้าและผลประกอบการ
ของโรงแรม
3.3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร มีค่า
น้าหนักมากที่สุดคื อ บริหารทรัพยากรตามความรู้ ความ
เชี่ ยวชาญของบุ ค ลากรในองค์ ก าร มี ค่ า น้ าหนั ก 0.92
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การบริหารจัดการทรัพยากร
ให้ตรงกับคน ตรงกับงาน ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้
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งาน จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้
งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญาภา ยืนยาว (2552)
[14] ได้ศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สถาบั นอุ ดมศึ กษา พบว่ า ปั จจั ยที่ จ าเป็ นต่ อการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1.การจั ดการองค์ การ 2.การติ ดต่ อสื่ อสาร 3.ความ
เชี่ ยวชาญในวิชีพ 4.การมุ่ งผลสั มฤทธิ์ 5.การบริ หารความ
เปลี่ยนแปลง 6.จรรยาบรรณในวิชาชีพ 7.การบริการที่ดี
4. องค์ประกอบด้านองค์การ
4.1 ด้านโครงสร้างองค์การ ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบเพื่อยืนยันองค์ประกอบใน
สถานศึกษามีค่าน้าหนักมากที่สุดคือ จัดโครงสร้างองค์การ
ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการของสถานศึกษา มีค่าน้าหนัก
0.89 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การจัดโครงสร้าง
องค์การให้เหมาะสมต่อการบริหารจัดการมีความสาคัญ
ต่ อ การสร้ า งองค์ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้
เกิดการกระจายอานาจหน้าที่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา สอดคล้องกับผล การวิจัย
ของอุทัย บุญประเสริฐ (2543) [15] ได้ศึกษารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SchoolBased Management) พบว่า มีหลักการพื้นฐานในการ
กาหนดรูปแบบการบริหารจั ดการ คือ (1) หลักการ
กระจายอานาจ (2) หลักการมีส่วนร่วม (3) หลักการคืน
อานาจการจัดการศึกษาสู่ประชาชน (4) หลักการบริหาร
ตนเอง และ (5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
4.2 ด้านเป้าหมายองค์การ มีค่าน้าหนักมาก
ที่สุดคือ มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้
มีส่ วนเกี่ ย วข้ อ ง (Stakeholders) มี ค่ า น้ าหนั ก 0.85
ผลการวิ จั ย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า เป้ า หมายหลั ก ของ
สถานศึกษานั้นให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในชุมชนและสังคมนั้น โดยเน้นด้านคุณภาพทาง
วิชาการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุทัย บุญประเสริฐ
(2543) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) พบว่า
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รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก แนวคิดสาคัญคือ การ
จัดการศึกษาควรตอบสนองความต้องการและค่านิยมของ
ผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด ธงชัย ชิวปรีชา (2551) ได้
ศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกากับของ
รัฐของต่างประเทศ พบว่า โดยทั่วไปแล้ว โรงเรียนใน
ลักษณะนี้ มีอานาจในการบริหารวิชาการโดยเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตร
เป็นของตนเอง สามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอนได้
ตรงตามความต้ องการของผู้เ รีย น ออกแบบร่ว มกั น
ระหว่างครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.3 ด้านระเบียบ กฎเกณฑ์ขององค์การ มีค่า
น้าหนักมากที่สุดคือ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ทาให้
บุคลากรในองค์การสามารถดาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
มีค่าน้าหนัก 0.80 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ ของสถานศึก ษามีค วามสาคัญ ต่อ การน า
องค์การมุ่งสู้เป้าหมายแห่งความสาเร็จเพราะถ้าบุคลากร
ยึดหลักการ กติก าของสังคม ย่อ มส่งผลให้บุค ลากรใน
องค์การเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ กติกาของสังคมองค์การ
นั้นก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Hair (1998 : 24) [16] พบว่าปทัสถานของกลุ่ม (Group
Norms) ส่งผลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลที่จะปฏิบัติ
ตามพฤติกรรมที่กลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกยอมรับและกาหนด
ไว้ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์
กันเหนียวแน่นจะยิ่งมีอิทธิพลสูงต่อการรับรู้ ค่านิยมและ
ทัศนคติของปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิก โดยมีแนวโน้มที่
จะคล้อยตามสิ่งที่กลุ่มคาดหวังให้เป็น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความ
อนุเคราะห์จากบุคคลที่มีพระคุณหลายกลุ่มดังต่อไปนี้
ขอกราบขอบคุ ณ กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ใ ห้ การ
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟายใน
กระบวน การวิ จั ย และเทคนิ ค สโนว์ บ อลในการสื บ ค้ น
ผู้เชี่ยวชาญ
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กราบขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและครู ใ นสถานศึ ก ษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยัน
ผลของการวิจัยในครั้งนี้
กราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ที่อานวย
ความสะดวกในการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้
กราบขอบคุณ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน คณะ กรรมการ
สอบวิ ทยานิ พนธ์ ที่ กรุ ณาให้ ความอนุ เคราะห์ และดู แล
กระบวนการดาเนินงานของนักศึกษาด้วยดีมาตลอด
กราบขอบคุ ณ ผู้ ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
งานวิจัยครั้งนี้คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติ
สุ ก านต์ ประธานกรรมการที่ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ให้คาปรึกษา กากับดูแลให้วิทยานิพนธ์มี
ความถูกต้อง ชัดเจน มีความสมบูรณ์และห่วงใยในภารกิจ
ของศิษย์เป็นอย่างดียิ่ง
คุณูปการที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จงบังเกิด
แก่ บู ร พคณาจารย์ ที่ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ชาให้ แ ก่ ผู้ วิ จั ย
รวมทั้ง ภรรยาและบุตรสาวที่ช่วยเหลือและให้กาลังใจ
ด้วยดีตลอดมา
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