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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 2) ศึกษาคุณภาพผู้เรียน และ     
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 127 แห่ง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการ
จับสลากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 127 คน และครู จ านวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัฒนธรรมองค์การแบบสัมพันธ์เกื้อกูล รองลงมา คือ วัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ และวัฒนธรรมองค์การที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 2) คุณภาพผู้เรียน อยู่
ในระดับดีเยี่ยม โดยมาตรฐานท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานท่ี 2 รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 1 และมาตรฐานท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 5 3) วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ทางบวก กับคุณภาพผู้เรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับต่ า และวัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ และวัฒนธรรมแบบสัมพันธ์เกื้อกูล ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยรวม  
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา, คุณภาพผู้เรียน      
 

Abstract 
               The purposes of this research were: 1) to study the schools’ organizational culture; 2) to study 
the quality of learners; and 3) to study the relationship between the organizational culture and the 
quality of learners. The samples were selected from 127 school administrators and 127 teachers from 127 
schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 by simple random 
sampling via drawing method. The research instrument was 5-scale questionnaire with the reliability at 
.96. The statisticsused for data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s correlation 
coefficient. The results indicated that: 1) the clan culture had the highest average of an organizational 
culture, followed by achievement culture, whereas the adaptability culture had the lowest average ; 2) 
the quality of learners was found to be in excellent level, of which the standard 2 had the highest 
average, followed by the standard 1, but the standard 5 had the lowest average ; and 3) the hierarchy 
culture and the quality of learners had low positive relationship, and the adaptability culture, 
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achievement culture and clan culture were shown to have no relationship with the overall results of 
quality assurance in education in term of the quality of learners.  
Keywords : organizational culture, quality of learners   
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกจิ
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสังคม
ว่า การด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและ
สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ  หรือมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด [1] ซึ่งการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน
ที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย 
ดังนั้นถ้าสถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมจะ
สามารถสนับสนุนผลการท างานขององค์การได้ [2] 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตย์  เมธานุภาพ [3] 
พบ ว่ า  วั ฒน ธ ร ร ม อ งค์ ก า ร ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละคร  เขียนชานาจ [4] 
พบว่า วัฒนธรรมองค์การกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 วัฒนธรรมองค์การเป็นแนวทางที่ได้ยึดถือปฏิบัติกัน
ในองค์การตามความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ที่บุคคลหรือ
สมาชิกในองค์การมีร่วมกัน เป็นการก าหนดพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การ และมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่
อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่ งวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษามี
อิทธิพลโดยท าให้ครู นักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา 
เกิดแนวคิดความรู้สึก  และแนวทางการปฏิบัติ ใน
สถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
องค์การ ผู้ วิ จั ยจึ งท าการสัง เคราะห์ ประเภทของ
วัฒนธรรมองค์การที่ส าคัญจากแนวคิดของ นาตยา     
เกตุสมบูรณ์ [5]; ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ [6] ; คาเมรอน 
และควิน (Cameron & Quinn) [7] และ ดาฟท์ (Daft) 
[8] ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) วัฒนธรรมแบบสายการ
บังคับบัญชา (Hierarchy culture) 2) วัฒนธรรมแบบ
ปรับตัว (Adaptability culture) 3) วัฒนธรรมแบบมุ่ง
ผลส าเร็จ (Achievement culture) และ 4) วัฒนธรรม

แบบสัมพันธ์เกื้อกูล หรือนักวิชาการบางท่านอาจใช้
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan culture)    
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
องค์การดังจะเห็นได้จากการก าหนดเป้าประสงค์ประการ
หนึ่งให้ “ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” ส่วนการประกันคุณภาพภายในนั้น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง แต่จากผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนเป็นด้าน
ที่มีปัญหามากท่ีสุด [9]  
 จากความส าคัญและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กับคุณภาพผู้เรียนที่เป็น ผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เนื่องจากมีปัญหามากกว่าด้านอื่น ๆ เพื่อน า
ผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร ในการปรับปรุง หรือพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การที่บุคลากรมีร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การ
บริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน 
เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง 
ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น 
และเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
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     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับคุณภาพผู้ เรียนของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 แห่ง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 127 แห่ง โดยผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งละ 1 คน จ านวน 
127 คน และครูวิชาการสถานศึกษาละ 1 แห่ง จ านวน 
127 คน รวมทั้งสิ้น 254 คน 
3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
     3 . 2 . 1  วัฒนธ ร ร มอ งค์ ก า ร ขอ ง สถ าน ศึ ก ษ า
ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับ
บัญชา 2) วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 3) วัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ และ 4) วัฒนธรรมองค์การ
แบบสัมพันธ์เกื้อกูล   
     3.2.2 คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 6 ตัวแปร คือ  1) 
ผู้ เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2) ผู้ เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 5) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร และ 6) ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต    

   

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย วัฒนธรรม
องค์การ ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์การแบบสาย
การบังคับบัญชา 2) วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว      
3 )  วั ฒน ธ ร ร ม อ งค์ ก า ร แ บ บ มุ่ ง ผ ล ส า เ ร็ จ  แ ล ะ              
4) วัฒนธรรมองค์การแบบสัมพันธ์เกื้อกูล จากการ
สังเคราะห์แนวคิดของ นาตยา  เกตุสมบูรณ์ [5] ;     
ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ [6] ; คาเมรอน และควิน 
(Cameron & Quinn) [7] และ ดาฟท์ (Daft) [8] และ 
กรอบแนวคิดคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2) ผู้ เ รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุสมผล 5) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร และ 6) ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต [10] แสดงดังรูปที่ 1  
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      ตัวแปรที่ศึกษา                             ตัวแปรที่ศึกษา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
     วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 แห่ง โดยผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ     
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
          ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 127 คน 
ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี ่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) [11] ใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่าง แบบง่าย (Simple random sampling) ด้วย
วิธีการจับสลากจากลุ่มตัวอย่าง (Lottery method) โดย
การสุ่มแบบไม่แทนที่ เมื่อสุ่มหยิบสลากใบใดได้ไม่ต้องใส่
กลับลงไปท่ีเดิม จนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งละ 1 คน จ านวน 
127 คน และครูวิชาการสถานศึกษาละ 1 แห่ง จ านวน 
127 คน รวมทั้งสิ้น 254 คน  
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 42 ข้อ 
ได้แก่ วัฒนธรรมแบบสายการบังคับบัญชา จ านวน 12 
ข้อ วัฒนธรรมแบบปรับตัว จ านวน 12 ข้อ วัฒนธรรม
แบบมุ่งผลส าเร็จ จ านวน 9 ข้อ และวัฒนธรรมแบบ
สัมพันธ์ เ กื้ อกู ล  จ านวน 9  ข้ อ  ซึ่ ง มี ลั กษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item objective congruence : 

วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
1.  วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับบัญชา 
2.  วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 
3.  วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ 
4.  วัฒนธรรมองค์การแบบสัมพันธ์เกื้อกูล   

 

คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน  

1.  ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ  
2.  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที ่

พึงประสงค ์ 
3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสต ิ
สมเหตุสมผล  

5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร  
6.  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน  

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดตีอ่ 
อาชีพสุจริต 
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IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.96 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
     แบบบันทึกผลการประกันคุณภาพภายใน ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 จ านวน 6 
ตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ 2 จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ 3 
จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่  4 จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 5 จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี และ มาตรฐานที่ 6 
จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี ซึ่งมีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 5 = 
ดีเยี่ยม 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ และ 1 = ปรับปรุง  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ย
ตนเอง และ ข้อมูลผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้วิจัยได้ขอข้อมูล
จากส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1    

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
และคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
     วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
7.1 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที่ 1  
 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา   S.D. ความหมาย อันดับ 

1.  วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับบัญชา   4.34 0.32 มาก 3 
2.  วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตวั 4.31 0.37 มาก 4 
3.  วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเรจ็ 4.45 0.31 มาก 2 
4.  วัฒนธรรมองค์การแบบสมัพันธ์เกื้อกูล 4.59 0.35 มากที่สุด 1 

 
     จากตารางที่  1 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ วัฒนธรรมองค์การแบบสัมพันธ์เกื้อกูล มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์การแบบ
มุ่งผลส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และวัฒนธรรม

องค์การที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วัฒนธรรมองค์การแบบ
ปรับตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
7.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดง
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกเป็นรายมาตรฐาน  
  

คุณภาพผู้เรยีนที่เป็นผลการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา    S.D. ความหมาย ล าดับ 

มาตรฐาน 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ 4.81 0.29 ดีเยี่ยม 2 
มาตรฐาน 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิมที ่
พึงประสงค ์ 4.86 0.28 

 
ดีเยี่ยม 

 
1 

มาตรฐาน 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.43 0.57 

 
ดีมาก 

 
4 

มาตรฐาน 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตสุมผล 4.39 0.54 

 
ดีมาก 

 
5 

มาตรฐาน 5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 4.00 0.65 ดีมาก 6 
มาตรฐาน 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ  4.68 0.40 

 
ดีเยี่ยม 

 
3 

 
     จากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
7.3 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที่ 3 

 
 ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

วัฒนธรรมองค์การ 

คุณภาพผู้เรยีนที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 1 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 2 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 3 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 4 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 5 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 6 
  

รว
ม 

1.  วัฒนธรรมแบบสายการบังคับบัญชา   .09 .02 .21* .16* .05 .07 .16* 
2.  วัฒนธรรมแบบปรับตัว .06 -.03 .22* .07 .01 .09 .12 
3.  วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ .05 -.03 .21* .11 -.04 .10 .11 
4.  วัฒนธรรมแบบสัมพันธเ์กื้อกูล .05 -.09 .14 .07 .08 .06 .10 

  
จากตารางที่ 3 พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบสายการ
บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ทางบวก กับคุณภาพผู้เรียน

ที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับต่ า และวัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรม
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แบบมุ่งผลส าเร็จ และวัฒนธรรมแบบสัมพันธ์เกื้อกูล ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวม 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประเภทวัฒนธรรมองค์การ
แบบสัมพันธ์เกื้อกูล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจ
เนื่องมาจาก บุคลากรในสถานศึกษามีการท างานร่วมกัน
อย่างใกล้ ชิด ดั งนั้นองค์การลักษณะนี้จึ งคล้ ายกับ
ครอบครัวขยายมากกว่าหน่วยทางธุรกิจ ลักษณะทั่วไป
ขององค์การที่มีวัฒนธรรมมุ่งสัมพันธ์เกื้อกูลคือ การ
ท างานเป็นทีม การมีแผนงานการมีส่วนร่วมให้กับ
บุคลากร ความผูกพันร่วมมือของบุคลากร ในองค์การที่มี
วัฒนธรรมองค์การแบบนี้ มักจะมีกระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคมมาก รวมทั้งมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ท าให้
พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและจงรักภักดีต่อ
องค์การตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของ
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมาพร  ภูวิจิตร [12] 
กล่าวว่า วัฒนธรรมสัมพันธ์เกื้อกูลหรือวัฒนธรรมเครือ
ญาติเป็นวัฒนธรรมที่ท างานแบบยืดหยุ่นและอุปถัมภ์ 
เอื้ออาทรต่อกันภายในองค์กรมีความรัก ความผูกพัน ท า
ให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานแบบเครือญาติ   
     8.2  คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยู่ในระดับดี
เยี่ยม โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 2 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่วนใหญ่มีโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่มุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มี โอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 
12 ประการ โดยใช้หลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต และเป็นโครงการที่ตอบสนอง
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มฐ. 2 : ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 - 2.4 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการท าความดี ประพฤติดี 
เป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความหวัง 

และก าลังใจในการด ารงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ 
และ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมหวัง  อาลัยญาติ [13] เรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
กับผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าผล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายการจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหา
น้อย คือ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
     8.3 วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับบัญชา    
มีความสัมพันธ์ทางบวก กับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
ต่ า อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมแบบ
สายการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมระบบราชการ 
วัฒนธรรมการท างานของระบบราชการมีสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความมั่นคง
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
การท างานและความมั่นคงในการท างาน ซึ่งอาจมีผลต่อ
การปฏิบัติงานบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนา
ผู้เรียนได้ แต่ก็อยู่ในระดับต่ า เนื่องจากผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน อาจมี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ตัวผู้เรียนเอง ผู้ปกครอง 
ทรัพยากรในการบริหารอื่น ๆ งบประมาณ อาคาร
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ชุมชน ฯลฯ ดังนั้นใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควรบริหารงานแบบบูรณาการ
คือทุกภาคส่วนควรพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน        
     ส่วนวัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรมแบบมุ่ ง
ผลส าเร็จ และวัฒนธรรมแบบสัมพันธ์ เกื้อกูล ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อาจเป็นเพราะ ตัวแปร
วัฒนธรรมองค์การมีลักษณะเป็นตัวแปรภายนอกที่ส่งผล
ทางอ้อมต่อคุณภาพผู้เรียนผ่านตัวแปรทางตรงอื่น ๆ เช่น 
การจัดการการเรียนรู้ของครู ความใส่ใจของนักเรียน   
เป็นต้น  
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9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เป็น
ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สั งกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา    เขต 1 
     9.2 ควรศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผล
ผ่านตัวแปรอื่น ๆ ไปยังคุณภาพผู้เรียน 
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