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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ของสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2561 จานวน 242 คนกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตาราง
ส าเร็ จ รู ป ของ เครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan, 1970) แล้ว ท าการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้น (Stratified Random
Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา และทาการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก เครื่ องมือที่
ใช้ใ นการวิ จัย เป็ นแบบสอบถามมี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ทั้ง ฉบับ เท่ า กับ 0.98 ผลการวิ จัย พบว่า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
วัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสู ง (r = 77**) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ABSTRACT
The objectives of this research were to study the relationship between the Organizational culture and
Performance of School Educational Quality Assurance under Songkhla Local Administration. The sample were the 242
teachers in schools under the office of Education under Songkhla Local Administration, academic year 2518,
determined by using Krejcie and Morgan, They were drawn using the stratified random sampling from variable school
size then using simple random sampling by lottery method. The reliability of a questionnaire was 0.98 The results were
as follows The relationship between the organizational culture and Performance of School Educational Quality
Assurance under Songkhla Local Administration had a positively relationship at high level as a whole with the statistical
significance at .01 level.
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บทนา
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริ ญ รุ่ งเรื อง มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนส่ งผลให้เกิดความ
สงบสุ ข ทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นเกิดจากการศึกษา การบ่มเพาะและพัฒนาอนาคตของชาติ เป็ นสาคัญ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
และบุคลากรการศึกษาที่ มีคุณภาพ มี คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี คุณค่าและ
ประเทศชาติอย่างแท้จริ ง ซึ่ งในปั จจุบนั หน่วยงานและองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสถานศึ กษา ควรเป็ นแหล่งผลิ ตผูเ้ รี ย นที่ มีคุ ณภาพ เพราะครู เป็ นผูส้ ร้ างศิ ษย์ที่มีคุ ณภาพ ดัง่ คาว่า คุ ณภาพศิ ษ ย์
สะท้อนคุณภาพครู ในสังคมปั จจุบนั ทุกภาคส่ วนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ร่ วมกับหน่ วยงานต้นสังกัด
การที่ ศิษย์จะมี คุณภาพได้น้ ันต้องเริ่ มต้นที่ ครู เป็ นต้นแบบที่ดีในการปฏิบตั ิตนในองค์การ ซึ่ ง วัฒนธรรมองค์เป็ นสิ่ ง
ส าคัญ ในการดาเนิ นงานร่ วมกันในองค์การ ท าให้เกิ ด จิ ตสานึ ก เป็ นแรงผลักดันหรื อแรงจู งใจที่ สาคัญ เพื่อพัฒนา
การศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น เกิดได้จากการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเป็ น
ผูด้ าเนิ นการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง เพราะหน่ วยงานต้นสังกัดเป็ นผูท้ ี่ คอยให้การควบคุมและให้การสนับสนุ นการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558) โดยสถานศึกษาจะต้องจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 ได้กาหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึ กษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
ที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิ ดเผยต่ อ สาธารณชนเพื่ อ นาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพ มาตรฐานการศึ กษา และเพื่อรองรั บการกระกันคุ ณภาพภายนอก
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553)
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จากรายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 8 (ภาคใต้ชายแดน) ประจาปี
การศึ ก ษา 2560 ปรากฏว่ า ผลรวมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ต่ า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด
ซึ่ งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องศึกษาประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นของแต่
ละสถานศึ กษาพร้ อมทั้งดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขและพัฒนาอย่างจริ งจัง รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่ างๆ
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ปั ญหาส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาซึ่ งสถานศึกษาต้องพัฒนา
กระบวนการบริ หารงานวิชาการ เทคนิคกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครู ซึ่ งมีความจาเป็ นที่จะต้องจัดให้มีการ
พัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ การจัดการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจัง
รวมทั้งมีการนิ เทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ ประเด็นที่สาคัญคือ ครู ผูส้ อนขาดขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน บุคลากรขาดความร่ วมมื อที่ ดีในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลที่ ได้ออกมาใน
รายงานยังพัฒนาในมาตรฐานทุกด้านยังไม่ดีเท่าที่ควร (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2560) การสร้างวัฒนธรรม
องค์การในการดาเนิ นการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง บุคลากรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้อง
ร่ วมมือ สร้างแรงกระตุน้ และขับเคลื่อนให้บุคลากรตระหนักในการปฏิบตั ิหน้าที่จนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพ เพื่อให้ได้
ผลงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะการทางานให้ได้ผลงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพนั้น บุคลากรในองค์การต้องมี ความสามัคคี
ทางานร่ วมกันเป็ นที ม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถปรั บตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้งานสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งวัฒนธรรมองค์การเป็ นสิ่ งสาคัญที่ เป็ นแรงผลักดันให้บุคลากร และผูท้ ี่
เกี่ ย วข้อ งในองค์การปฏิ บ ัติงานประกันคุ ณภาพการศึ กษาประสบผลสาเร็ จตามจุ ดมุ่ งหมาย ดังนั้นผูว้ ิจัย จึ งมี ความ
ตระหนักถึงปั ญหาและความสาคัญที่จะดาเนิ นการศึกษา การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสาเร็ จ
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ตามมาตรฐานการศึกษาผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา เพื่อผลวิจยั ที่ ได้จะเป็ น
ข้อมูลสาหรั บผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา นาไปเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ าง พัฒนา หรื อปรั บเปลี่ยนวัฒนธรรมในการ
บริ หารและปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็ จในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษายิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
วิธีการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรี ยน สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2561 จานวน 666 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรี ยน สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2561 จานวน 242 คน
โดยใช้สู ตรของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) จากนั้นสุ่ ม แบบแบ่ งชั้น (Stratified Random
Sampling) ตามขนาดโรงเรี ยน แล้วทาการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจบั สลาก
เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจรายการ Check
List) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ขนาดของสถานศึกษา และระดับช่วงชั้นที่เปิ ดทาการเรี ยน
การสอน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึ กษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา มี ลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิ ดของลิ เคิ ร์ท (Likert)
จานวน 22 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา มี ลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิ ดของลิ เคิ ร์ท (Likert)
จานวน 36 ข้อ
การสร้ างเครื่ องมือการวิจัย
ผูว้ ิจัยได้นาแบบสอบถามที่ ได้พฒ
ั นาขึ้ นให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ 3 ท่ าน เป็ นผูพ้ ิ จ ารณาตรวจสอบความเที่ ยงตรง
(Content Validity) ด้านเนื้อหาและความเหมาะสมความถูกต้องของภาษา โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่ งทุกข้อคาถามมีดชั นีความสอดคล้องสู งกว่า 0.67 ขึ้นไป
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และนาไปปรับปรุ งตามข้อแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วจึงนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครู ในสถานศึกษา
สั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด สงขลา ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 30 คน น ามาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 :
204) ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองค์การ มี ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ .94 และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .98 และค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .98
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการชี้แจงรายละเอียดของการทาวิจยั วัตถุประสงค์ และขอความยินยอมจากครู ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั เพื่อ
ขอความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนที่มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด 237 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 97.93
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ทัว่ ไปเกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ระดับวัฒนธรรมองค์การ และการ
ประกันคุ ณภาพ ของสถานศึ กษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัดสงขลา โดยใช้ สถิ ติ ได้แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
สั ญลักษณ์ ทางสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
X
แทน ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
r
แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
X
แทน วัฒนธรรมองค์การ
X1
แทน วัฒนธรรมแบบเครื อญาติ
X2
แทน วัฒนธรรมแบบปรับตัว
X3
แทน วัฒนธรรมแบบราชการ
X4
แทน วัฒนธรรมแบบมุ่งสาเร็ จ
Y
แทน การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
Y1
แทน การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
Y2
แทน การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
Y3
แทน การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
Y4
แทน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
Y5
แทน การติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
Y6
แทน การจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเอง
**
แทน นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลการวิจัย
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยมีสมมุติฐานการวิจยั ว่า วัฒนธรรม
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปี การศึกษา 2561 จานวน
242 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเที ยบจากตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน แล้วทาการสุ่ มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึ กษา และทาการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ
สลากเครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม จานวน 58 ข้อ ชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98 มี ค่าความเชื่ อมัน่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ เท่ากับ 0.94 และมี ค่าความเชื่ อมัน่ ด้านการดาเนิ นการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา เท่ากับ 0.98 ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจานวน 237 ฉบับ จากจานวน 242
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 97.93 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์วฒั นธรรมองค์การของสถานศึกษาใน สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัด
สงขลา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาใน สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัด
สงขลา โดยภาพรวมและรายด้าน
n = 237
ระดับ
ที่
วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา
S.D.
X
1 วัฒนธรรมแบบเครื อญาติ
4.13 0.59
มาก
2 วัฒนธรรมแบบปรับตัว
4.05 0.58
มาก
3 วัฒนธรรมแบบราชการ
4.19 0.57
มาก
4 วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสาเร็ จ
4.09 0.63
มาก
รวม
4.11 0.53
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ครู ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.11) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัฒนธรรมแบบราชการ ( X = 4.19 ) รองลงมา
คือ วัฒนธรรมแบบเครื อญาติ ( X = 4.13) และวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสาเร็ จ ( X = 4.09) ตามลาดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ วัฒนธรรมแบบปรับตัว ( X = 4.05)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้าน
n = 309
ระดับ
ที่
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา
S.D.
X
1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.29
0.48
มาก
2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4.33
0.54
มาก
3 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4.26
0.52
มาก
4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 4.30
0.52
มาก
5 การติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
4.23
0.55
มาก
6 การจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเอง
4.27
0.55
มาก
รวม
4.28
0.47
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ครู ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นต่อ
การดาเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ของสถานศึ กษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดสงขลา ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ( X = 4.33) รองลงมา คือ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ( X = 4.30)
และการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ( X = 4.29) ตามล าดับ และด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด คื อ
การติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ( X = 4.23)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมจาแนกตามรายด้าน
วัฒนธรรมองค์การของ
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ภาพรวม
สถานศึกษา
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
X1
.61**
.60**
.55**
.60**
.57**
.61**
.66**
X2
.61**
.59**
.54**
.67**
.65**
.64**
.68**
X3
.71**
.69**
.62**
.72**
.62**
.66**
.74**
X4
.64**
.64**
.59**
.66**
.61**
.66**
.70**
ภาพรวม
.71**
.70**
.64**
.73**
.68**
.71**
.77**
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ กษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมมี ความสัม พันธ์ ท างบวกในระดับ สู ง
(r = .77**) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายคู่ พบว่า คู่ ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ม ากที่ สุ ด คื อ วัฒนธรรมองค์การของสถานศึ กษา ด้าน
วัฒนธรรมแบบราชการกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
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คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง (r =.72**) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และคู่ที่มีความสัมพันธ์นอ้ ยที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ด้านวัฒนธรรมแบบปรับตัวกับการดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลาง (r = .54**) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา อภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านวัฒนธรรมแบบราชการ ด้านวัฒนธรรมแบบเครื อญาติ ด้าน
วัฒนธรรมแบบมุ่งสาเร็ จ และด้านวัฒนธรรมแบบปรับตัว ตามลาดับ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า ครู ของสถานศึกษาในการวิจยั นี้
ส่ วนมากมีแบบแผนทางความคิด ค่านิยม ความเชื่อ การรับรู ้ ที่ทุกคนในองค์การร่ วมกันยืดถือ มีความเป็ นระเบียบแบบแผน
ดาเนิ นงานตามลาดับสายบังคับบัญชา จึงมีวฒั นธรรมแบบราชการมาก โดยจะมีการถ่ายทอดต่อให้กบั สมาชิ กใหม่ภายใน
องค์การ ยึดถือเป็ นธรรมเนี ยมในการปฏิบตั ิ เพื่อมุ่งความสาเร็ จของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัด
สงขลา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เกตุสุรินทร์ (2556 ) ได้ศึกษารู ปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบวัฒนธรรมองค์การ
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กัญญ์ภคั ญา (2557) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เกษร (2558) ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อโรงเรี ยนของครู ในศูนย์ประสานงานเครื อข่ายสอยดาวบูรพา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์วฒั นธรรมองค์การของครู ในศูนย์ประสานงานเครื อข่ายสอย
ดาวบูรพา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2.2 การศึกษาการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านการ
ประเมิ นผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเอง ด้านการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และด้านการติดตามผล
การดาเนิ นการเพื่อพัฒนาสถานศึ กษา ตามลาดับ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า ครู ของสถานศึ กษาในการวิจัยนี้ ส่ วนมากมี
แนวทางที่ชดั เจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ดี เป็ นกระบวนการพัฒนา
ปรั บปรุ งการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาทั้งระบบทัว่ องค์กร โดยการศึ กษาปั ญหา ความต้องการของสถานศึ กษา
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายด้านต่างๆ กาหนดวิธีการดาเนิ นงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ก าหนดแหล่ ง การเรี ย นรู ้ และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ก าหนดบทบาทหน้า ที่ บุ ค ลากรของ
สถานศึ กษา ผูเ้ รี ยนและการมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง องค์กร หน่ วยงานท้องถิ่ น กาหนดงบประมาณ การนาเสนอ
แผนพัฒ นาการศึ ก ษาต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของอรพรรณ (2559)
ได้ศึกษา การปฏิบตั ิงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ระดับการปฏิบตั ิงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสมุ ทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภิญโญ
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(2558) ได้ศึกษา การพัฒ นารู ปแบบการดาเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในของสถานศึ กษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พบว่า ครู ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่พบว่า ข้อที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมากที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
คือ วัฒนธรรมแบบราชการกับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า
การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานจะมีระเบียบแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนตามระบบราชการ มีหลักเกณฑ์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อให้
มี การประเมิ นผลและตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาอย่างต่อ เนื่ อ งตามมาตรฐานการศึ กษาที่ ก รม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกาหนด ส่ วนข้อที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับน้อยที่สุดของของความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดสงขลา คือ ด้านวัฒนธรรมแบบปรับตัวกับการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่ งอาจเป็ น
เพราะว่าระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง และบุคลากรภายในสถานศึกษา
ไม่สามารถปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขปั ญหาได้ตลอดเวลาอย่างทันท่วงทีส่งผลให้การดาเนิ นงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของมานิ ตย์ (2551) ได้ศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบตั ิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตาก เขต 2 พบว่า วัฒ นธรรมองค์ก ารทุ ก แบบมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ การ
ปฏิ บ ัติ ง านด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยภาพรวมและรายด้า นอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ กาหนดไว้ แสดงให้เห็ นว่าวัฒนธรรมองค์การในการปฏิ บตั ิ งานของสถานศึ กษามี ความ
เกี่ ยวข้อง และหรื อมี ผลต่อการปฏิ บตั ิ งานด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษาที่ จะทาให้การขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ละคร (2557) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่
ส่ งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกด้านมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิส ระฉบับ นี้ ลุล่ว งได้ด ว้ ยความช่ว ยเหลือ และได้คาปรึ ก ษาอย่า งดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.สุ นทรี
วรรณไพเราะ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ แนวคิด วิธีการ คาแนะนา ด้วยความเอาใจใส่
เป็ นอย่า งดี และขอขอบคุณ คณาจารย์ป ระจาสาขาวิช าการบริ ห ารการศึก ษามหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ ทุก ท่า น รวมถึง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ได้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องและให้คาแนะนาในการสร้ างเครื่ องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลที่
ผูว้ ิจยั ได้อ า้ งอิงทางวิช าการตามที่ปรากฏ ในบรรณานุ กรม ตลอดจนขอบคุณผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและคณะครู ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการทดลองเครื่ องมื อการ
วิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
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