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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูของสถานศึกษา สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 242 คนก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยเทียบจากตาราง
ส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งชั้ น (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา และท าการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลาก เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ 0.98 ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
วฒันธรรมองค์การกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวก ในระดบัสูง (r = 77**) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .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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บทน า 
 ประเทศชาติจะไดรั้บการพฒันาเพื่อใหเ้กิดความเจริญ รุ่งเรือง มีความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืส่งผลใหเ้กิดความ

สงบสุข ทุกส่ิงทุกอยา่งนั้นเกิดจากการศึกษา การบ่มเพาะและพฒันาอนาคตของชาติ เป็นส าคญั ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
และบุคลากรการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีคุณค่าและ
ประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงในปัจจุบนัหน่วยงานและองคก์รทั้งในระดบัชาติและนานาชาติไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของสถานศึกษา ควรเป็นแหล่งผลิตผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ เพราะครูเป็นผูส้ร้างศิษยท่ี์มีคุณภาพ ดัง่ค  าว่า คุณภาพศิษย ์ 
สะทอ้นคุณภาพครู ในสังคมปัจจุบนัทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ร่วมกบัหน่วยงานตน้สังกดั 
การท่ีศิษยจ์ะมีคุณภาพไดน้ั้นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีครู เป็นตน้แบบท่ีดีในการปฏิบติัตนในองค์การ ซ่ึงวฒันธรรมองค์เป็นส่ิง
ส าคญัในการด าเนินงานร่วมกันในองค์การ ท าให้เกิดจิตส านึก เป็นแรงผลกัดันหรือแรงจูงใจท่ีส าคญั เพื่อพฒันา
การศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน เกิดไดจ้ากการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเป็น
ผูด้  าเนินการอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพราะหน่วยงานตน้สังกดัเป็นผูท่ี้คอยให้การควบคุมและให้การสนับสนุนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558) โดยสถานศึกษาจะตอ้งจดั
ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2553 มาตรา 48 ไดก้  าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการกระกนัคุณภาพภายนอก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

 การจดัการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสงขลา จากรายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบักลุ่มจงัหวดัการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 8  (ภาคใตช้ายแดน) ประจ าปี
การศึกษา 2560 ปรากฏว่า ผลรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ต ่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
ซ่ึงสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งศึกษาประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนของแต่
ละสถานศึกษาพร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอย่างจริงจงั รวมทั้งหาแนวทางในการแกปั้ญหาต่างๆ  
ให้เกิดประสิทธิภาพ ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษาตอ้งพฒันา
กระบวนการบริหารงานวิชาการ เทคนิคกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัใหมี้การ
พฒันาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจและเอาใจใส่การจดัการเรียนรู้อยา่งจริงจงั 
รวมทั้งมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ประเด็นท่ีส าคญัคือ ครูผูส้อนขาดขวญัและก าลงัใจ 
ในการท างาน บุคลากรขาดความร่วมมือท่ีดีในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผลท่ีไดอ้อกมาใน
รายงานยงัพฒันาในมาตรฐานทุกดา้นยงัไม่ดีเท่าท่ีควร (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2560)  การสร้างวฒันธรรม
องคก์ารในการด าเนินการระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี้ความเขม้แขง็ บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้ง
ร่วมมือ สร้างแรงกระตุน้และขบัเคล่ือนให้บุคลากรตระหนกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีจนเป็นวฒันธรรมคุณภาพ  เพื่อให้ได้
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะการท างานให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรในองค์การตอ้งมีความสามคัคี 
ท างานร่วมกนัเป็นทีม พฒันาตนเองอยู่เสมอ และสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้งานส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงวฒันธรรมองค์การเป็นส่ิงส าคญัท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้บุคลากร และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในองค์การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีความ
ตระหนกัถึงปัญหาและความส าคญัท่ีจะด าเนินการศึกษา การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลส าเร็จ
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ตามมาตรฐานการศึกษาผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา เพื่อผลวิจยัท่ีไดจ้ะเป็น
ขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา น าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง พฒันา หรือปรับเปล่ียนวฒันธรรมในการ
บริหารและปฏิบติังานของสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษายิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา 
 
วธีิการวจิัย 

 รูปแบบการวจิัย  
 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อนระดบัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 666 คน  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนระดบัการศึกษาปฐมวยัและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 242 คน
โดยใช้สูตรของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดโรงเรียน แลว้ท าการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิจบัสลาก  
 เคร่ืองมือการวจิัย  
 เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีแบ่งออกเป็น  3  ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ Check 
List) ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของสถานศึกษา และระดบัช่วงชั้นท่ีเปิดท าการเรียน
การสอน  
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จังหวดัสงขลา มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  
จ านวน 22 ขอ้  
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จังหวดัสงขลา มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 
จ านวน 36 ขอ้ 
 การสร้างเคร่ืองมือการวจิัย 
 ผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้พฒันาข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Content Validity) ดา้นเน้ือหาและความเหมาะสมความถูกตอ้งของภาษา โดยหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบั
จุดประสงค ์(Index of  Item Objective Congruence : IOC)  ซ่ึงทุกขอ้ค าถามมีดชันีความสอดคลอ้งสูงกวา่ 0.67  ข้ึนไป 
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และน าไปปรับปรุงตามขอ้แนะน าของผูท้รงคุณวฒิุ แลว้จึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัครูในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัสงขลา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น ามาหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 
204) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .94 และแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .98 และค่าความเช่ือมัน่ ของ
แบบสอบถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .98 
 วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดของการท าวิจยั วตัถุประสงค ์และขอความยินยอมจากครูผูเ้ขา้ร่วมวิจยั เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด 237 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 97.93 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัวฒันธรรมองค์การ และการ
ประกนัคุณภาพ ของสถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสงขลา โดยใช ้สถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 สัญลกัษณ์ทางสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n แทน  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) 
 X  แทน  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 
 S.D. แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 r แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 X แทน  วฒันธรรมองคก์าร 
 X1 แทน  วฒันธรรมแบบเครือญาติ 
 X2 แทน  วฒันธรรมแบบปรับตวั 
 X3 แทน  วฒันธรรมแบบราชการ 
 X4 แทน  วฒันธรรมแบบมุ่งส าเร็จ 
 Y แทน  การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 Y1 แทน  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 Y2 แทน  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
 Y3 แทน  การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
 Y4 แทน  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 Y5 แทน  การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษา 
 Y6 แทน  การจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
 ** แทน  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

1961



              HMP10-5 

ผลการวิจัย 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา โดยมีสมมุติฐานการวิจยัว่า วฒันธรรม
องคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
242 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน แลว้ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบั
สลากเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 58 ขอ้ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.98 มีค่าความเช่ือมัน่ดา้นวฒันธรรมองค์การ เท่ากบั 0.94 และมีค่าความเช่ือมัน่ดา้นการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เท่ากบั 0.98 ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนจ านวน  237 ฉบบั จากจ านวน 242 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 97.93 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาใน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
สงขลา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

  
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาใน สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

สงขลา โดยภาพรวมและรายดา้น 

ท่ี วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
n  = 237 ระดบั 

X  S.D. 
1 
2 
3 
4 

วฒันธรรมแบบเครือญาติ 4.13 0.59 มาก 
วฒันธรรมแบบปรับตวั 4.05 0.58 มาก 
วฒันธรรมแบบราชการ 4.19 0.57 มาก 
วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ 4.09 0.63 มาก 

รวม 4.11 0.53 มาก 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ครูในสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นต่อ 

วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
(X = 4.11) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ วฒันธรรมแบบราชการ (X =  4.19 ) รองลงมา 
คือ วฒันธรรมแบบเครือญาติ ( X = 4.13)  และวฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ (X = 4.09) ตามล าดบั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ วฒันธรรมแบบปรับตวั (X = 4.05) 

 
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา ดงัแสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมและรายดา้น 

ท่ี การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
n  = 309 ระดบั 

X  S.D. 
1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  4.29 0.48 มาก 
2 การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 4.33 0.54 มาก 
3 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 4.26 0.52 มาก 
4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 4.30 0.52 มาก 
5 การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษา 4.23 0.55 มาก 
6 การจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 4.27 0.55 มาก 

รวม 4.28 0.47 มาก 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ครูในสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นต่อ 
การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จังหวดัสงขลา ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.28) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด การจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษา ( X =  4.33) รองลงมา คือ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ( X =  4.30) 
และการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X =  4.29) ตามล าดับ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ  
การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษา (X = 4.23) 
 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมจ าแนกตามรายดา้น 

วฒันธรรมองคก์ารของ
สถานศึกษา 

การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวม 
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** 
  ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จังหวดัสงขลา โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูง                      
( r  =  .77**) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด คือ วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา ด้าน
วฒันธรรมแบบราชการกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการประเมินผลและตรวจสอบ
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คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง (r = .72**) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด คือ วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา ดา้นวฒันธรรมแบบปรับตวักบัการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวก
ในระดบัปานกลาง (r = .54**) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

การวจิยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา อภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 2.1 วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดงัน้ี ดา้นวฒันธรรมแบบราชการ ดา้นวฒันธรรมแบบเครือญาติ ดา้น
วฒันธรรมแบบมุ่งส าเร็จ และดา้นวฒันธรรมแบบปรับตวั ตามล าดบั ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่ ครูของสถานศึกษาในการวจิยัน้ี 
ส่วนมากมีแบบแผนทางความคิด ค่านิยม ความเช่ือ การรับรู้ ท่ีทุกคนในองคก์ารร่วมกนัยดืถือ มีความเป็นระเบียบแบบแผน
ด าเนินงานตามล าดบัสายบงัคบับญัชา จึงมีวฒันธรรมแบบราชการมาก โดยจะมีการถ่ายทอดต่อให้กบัสมาชิกใหม่ภายใน
องคก์าร ยึดถือเป็นธรรมเนียมในการปฏิบติั เพื่อมุ่งความส าเร็จของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
สงขลา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกตุสุรินทร์ (2556 ) ไดศึ้กษารูปแบบวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบวฒันธรรมองค์การ
โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กญัญภ์คัญา (2557) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์รกบัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า วฒันธรรมองคก์รของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกษร (2558) ไดศึ้กษาการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อโรงเรียนของครูในศูนยป์ระสานงานเครือข่ายสอยดาวบูรพา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ ผลการวิเคราะห์วฒันธรรมองคก์ารของครูในศูนยป์ระสานงานเครือข่ายสอย
ดาวบูรพา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.2  การศึกษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา ดา้นการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ดา้นการจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา และดา้นการติดตามผล
การด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษา ตามล าดบั ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า ครูของสถานศึกษาในการวิจัยน้ี ส่วนมากมี
แนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา จึงมีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีดี เป็นกระบวนการพฒันา 
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบทัว่องค์กร โดยการศึกษาปัญหา ความตอ้งการของสถานศึกษา 
ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายดา้นต่างๆ ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดแหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ก าหนดบทบาทหน้าท่ีบุคลากรของ
สถานศึกษา ผูเ้รียนและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง องค์กร หน่วยงานทอ้งถ่ิน ก าหนดงบประมาณ การน าเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรพรรณ (2559)  
ไดศึ้กษา การปฏิบติังานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ระดบัการปฏิบติังานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภิญโญ  
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(2558) ไดศึ้กษา  การพฒันารูปแบบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่  ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.3  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา โดยรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง
เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดของความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม
องคก์ารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา 
คือ วฒันธรรมแบบราชการกบัการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่ 
การปฏิบติังานในหน่วยงานจะมีระเบียบแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนตามระบบราชการ มีหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติัเพื่อให้
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดของของความสัมพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา คือ ดา้นวฒันธรรมแบบปรับตวักบัการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาซ่ึงอาจเป็น
เพราะวา่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง และบุคลากรภายในสถานศึกษา
ไม่สามารถปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง และการแกไ้ขปัญหาไดต้ลอดเวลาอยา่งทนัท่วงทีส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมานิตย ์(2551) ไดศึ้กษา
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัการปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบว่าวฒันธรรมองค์การทุกแบบมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้แสดงให้เห็นว่าวฒันธรรมองค์การในการปฏิบติังานของสถานศึกษามีความ
เก่ียวขอ้ง และหรือมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีจะท าให้การขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
พฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2553 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ละคร  (2557) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01  

 
กติติกรรมประกาศ 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือและไดค้  าปรึกษาอย่างดียิ ่งจาก อาจารย ์ดร.สุนทรี 
วรรณไพเราะ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดถ้่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค  าแนะน า ดว้ยความเอาใจใส่
เป็นอยา่งดี และขอขอบคุณคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณทุกท่าน รวมถึง
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและให้ค  าแนะน าในการสร้างเคร่ืองมือให้ถูกตอ้งสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลท่ี
ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงทางวิชาการตามที่ปรากฏ ในบรรณานุกรม ตลอดจนขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครู ใน
สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสงขลา ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการทดลองเคร่ืองมือการ
วิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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