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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเสริมสร้างวฒันธรรม

องค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือ โรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีตั้งในจงัหวดันนทบุรี จ  านวน 76 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในโรงเรียนประถมศึกษา 

จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมและรายดา้นมีการเสริมสร้างอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงล าดบั
จากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นนโยบายองค์การ ดา้นกลยุทธ์องค์การ ดา้นโครงสร้างองค์การ และดา้น
กระบวนการท างานภายในองคก์าร 

2. ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้นมีการ
เสริมสร้างแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาความแตกต่างรายคู่ของ
ขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีการเสริมสร้างท่ีแตกต่างจาก
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนโรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดเล็กไม่พบความแตกต่าง เม่ือ
เปรียบเทียบการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิจ าแนกตามผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) พบวา่ ดา้นนโยบายองคก์ารและดา้นกลยทุธ์องคก์ารมีการ
เสริมสร้างแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ค าส าคญั : วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ, การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
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Abstract 
This research aimed to examine and compare organizational culture focused on 

enhancing academic achievement in primary school classified by school location,  size and 
national educational test results (O-NET). The samples were 76 primary school schools located in 
Nonthaburi province. The data were collected through questionnaires.  

The findings from the study found that: 
1.  To Enhancing The Achievement Organizational Culture of Primary Schools in 

Nonthaburi Province was at a high level overall and in aspect.  The average order descending 

started from Organization Policy, followed by Organization Strategy, Organization Structure, and 
work processes within the organization respectively. 

2. In the comparison on enhancing organization culture with oriented achievement by 
school size, the enhancement was different overall and in aspect with statistically significant 
figure at 0.05 level. Considering the different pairs of school sizes, large schools and extra-large 
schools had different enhancement from medium and small size schools.  From the test results of 
the basic educational level (O-NET) , it was found that organizational policy and organization 
strategy for enhancement were different.  
 

Keyword : Achievement Organizational Culture, Primary Education Management. 
 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

กล่าวว่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ 
และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ การศึกษามีความส าคญัต่อ
การพฒันาประชากรของชาติ และเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงการพฒันาประเทศเช่นกนั การจดัการ
ศึกษาจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งมีองคก์ารทางการศึกษา หรือสถานศึกษาขบัเคล่ือน สนารัตน์ (2556, น.7) 
องค์การทางการศึกษาตอ้งมีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการท างานของบุคลากรรวมทั้ง
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะองค์การ แบบแผน ความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกของ
สมาชิกในองค์การท่ีได้รับการก าหนดให้กระท าร่วมกนัวิเชียร วิทยอุดม (2551, น.398) กล่าวว่า 
วฒันธรรมองค์การเป็นตวัสะทอ้นถึง วิถีการด ารงชีวิต ในองค์การและวิถีชีวิตโดยรวมของคนใน
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องคก์าร พฤติกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นมาตรฐานส าหรับใหพ้นกังานยึดเป็นหลกัในการท างานและการใช้
ชีวิตอยู่ในองค์การ ดังนั้น วฒันธรรมการบริหารจดัการเห็นได้จากการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารจึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการบริหารจดัการ และเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพของ
วฒันธรรมภายในองคก์ารทางการศึกษานั้น  

การจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี แบ่ง
ออกเป็น 2 เขตคือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โรงเรียนของ 2 เขต มีลกัษณะต่างกัน กล่าวคือ ของแต่ละ
โรงเรียนใน 2 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  มีลกัษณะแตกต่างกนักล่าวคือประการแรก
จากจ านวนประชากรของแต่ละอ าเภอ โดยเฉล่ียจ านวนประชากรของ 2 เขตพื้นท่ีให้มีจ  านวน
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดจึงท าให้การบริหารจดัการของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกนั ดงันั้นโรงเรียนจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัหน่วยงานตน้สังกดัท่ีรับผดิชอบ นัน่คือ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ประการท่ีสอง โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กอาจจะมีการบริหารจดัการ
ท่ีง่ายกว่าโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ ประการท่ีสามวฒันธรรมองค์การ และการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน การท่ีโรงเรียนจะประสบความส าเร็จหรือมีคุณภาพนั้ นข้ึนอยู่กับผู ้บริหาร
สถานศึกษา และครู เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนด หรือเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดั
การศึกษา ซ่ึงข้ึนอยู่ความตระหนัก ปรัชญา ความเช่ือ ค่านิยมในการปฏิบติังาน หรือวฒันธรรม
องคก์ารของโรงเรียนของโรงเรียนนั้น ๆ และผูบ้ริหารสถานศึกษาถือวา่เป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่งใน
การส่งเสริมวฒันธรรมโรงเรียนท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบติังานภายในโรงเรียน การปฏิบติังานภายใน
โรงเรียนของตนให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว้ ประการท่ีส่ีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการทดสอบเพื่อ
วดัระดบัความรู้ของนกัเรียนท่ีไดศึ้กษามาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็น
ตวัช้ีวดัคุณภาพตวัหน่ึงของการจดัการศึกษาของโรงเรียนแห่งนั้น ถา้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษามีคะแนนเฉล่ียท่ีดี แสดงใหเ้ห็นวา่สถานศึกษานั้นมี
การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพถือวา่สถานศึกษานั้นมีคุณภาพไดร้ะดบัหน่ึง 

จากส าคัญความแตกต่างของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดันนทบุรีในเร่ือง ท่ีตั้ง ขนาดของโรงเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประกอบกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษา 
จากปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีพึง
ประสงคใ์นโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดันนทบุรี  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่ อศึกษาการเสริมสร้างว ัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียน

ประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จ  าแนก               

ตามขนาดของโรงเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

3. ขอบเขตการวจิัย 
3.1 เน้ือหาท่ีศึกษา 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4 เร่ือง คือ โครงสร้างองค์การ 
กระบวนการท างานภายในองคก์าร นโยบายองคก์าร และกลยทุธ์องคก์าร 

3.2 ประชากรและตวัอยา่ง 
ประชากรในงานวิจยั คือ โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 96 โรงเรียน  
ตวัอยา่งในงานวิจยั คือ โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 76 โรงเรียน โดย

มีผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญั ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี  

3.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรต้น คือ ขนาดของโรงเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET)  
ตวัแปรตาม คือ การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
 

4. วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนประถมศึกษา จังหวดันนทบุรี จ านวน 96 

โรงเรียน ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเคร็จซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 76 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งไดม้า
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้ นตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 13 โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดกลาง 48 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 15 โรงเรียน รวม ทั้งส้ิน 
76 โรงเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน มีค่าความตรงเชิงเน้ือหาซ่ึงค านวณจากผลการประเมินความสอดคล้องของผูท้รงคุณวุฒิ 
ระหวา่ง 0.5-1 และมีค่าความเช่ือมนัของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.97 
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การเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัติดต่อขอความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั
นนทบุรี และท าการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ในระหวา่งวนัท่ี 6 มิถุนายน – วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2560  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
ค านวณหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Scheffe 

 

5. ผลการวจิัย 
ก. ผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การ

แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี (n = 76) 
การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ในโรงเรียนประถมศึกษา  S.D. 

ระดบัการ
ปฏิบติั 

1. โครงสร้างองคก์าร 4.32 .60 มาก 

2. กระบวนการท างานภายในองคก์าร 4.29 .60 มาก 

3. นโยบายองคก์าร 4.37 .61 มาก 

4. กลยทุธ์องคก์าร 4.36 .63 มาก 

รวม 4.33 .55 มาก 
 
จากตารางท่ี 1 การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในโรงเรียน

ประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี พบว่า ภาพรวมมีการเสริมสร้างอยู่ในระดับมาก (  = 4.33 ) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีการเสริมสร้างอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี  ด้านนโยบายองค์การ (  = 4.37) ด้านกลยุทธ์องค์การ (  = 4.36) ด้าน
โครงสร้างองคก์าร  (  = 4.32) และดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์าร (  = 4.29)  ตามล าดบั 

ข. ผลการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การ
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน (n = 76) 

การเสริมสร้าง 
วฒันธรรมองคก์าร 

แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา 

เล็ก 
(n = 13) 

กลาง 
(n = 48) 

ใหญ่และ 
ใหญ่พิเศษ 
(n = 15) 

F Sig 

 S.D.  S.D.  S.D.   
1. โครงสร้างองคก์าร 4.24 .71 4.25 .59 4.62 .39 12.11 .00 
2. กระบวนการท างานภายใน
องคก์าร 

4.34 .51 4.17 .63 4.64 .40 18.96 .00 

3. นโยบายองคก์าร 4.23 .60 4.29 .63 4.72 .38 17.34 .00 
4. กลยทุธ์องคก์าร 4.52 .53 4.24 .68 4.59 .44 12.44 .00 

รวม 4.33 .50 4.24 .58 4.64 .34 16.48 .00 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ภาพรวมโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีการเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นกนั 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่  จ  าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน (n = 76) 

*p< .05 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ จ  าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า  โรงเรียนขนาดเล็ก มีค่าเฉล่ียของการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวม สูงกวา่ โรงเรียนขนาดกลาง 

 
 
 
 
 
 

 

การเสริมสร้าง 
วฒันธรรมองค์การ ฯ 

ขนาดของโรงเรียน เลก็ กลาง ใหญ่และใหญ่พเิศษ 

       
โครงสร้างองคก์าร เลก็ 4.24   -.00998  -.37832* 

 กลาง   4.25   -.36833* 

 ใหญ่และใหญ่พิเศษ     4.62  

กระบวนการท างาน
ภายในองคก์าร 

เลก็ 4.34   .16488  -.30476* 

 กลาง   4.17   -.46964* 

 ใหญ่และใหญ่พิเศษ     4.64  

นโยบายองคก์าร เลก็ 4.23   -.06199  -.49149* 

 กลาง   4.29   -.42950* 

 ใหญ่และใหญ่พิเศษ     4.72  

กลยทุธ์องคก์าร เลก็ 4.52   .28723*  -.069567 

 กลาง   4.24   -.35681* 

 ใหญ่และใหญ่พิเศษ     4.59  
รวม  4.33  4.24  4.64  
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) (n = 76) 

 
การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์าร 
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

ผลการทดสอบ 
O-NET สูงกวา่
ระดบัประเทศ 
 (n = 28) 

ผลการทดสอบ 
O-NET ต  ่ากวา่
ระดบัประเทศ 
 (n = 48) 

t p-value 

 S.D.  S.D. 
1. โครงสร้างองคก์าร 4.41 .62 4.26 .57 2.472 .14 

2. กระบวนการท างานภายใน
องคก์าร 

4.38 .58 4.23 .61 2.379 .18 

3. นโยบายองคก์าร 4.46 .58 4.29 .62 2.595    .01* 

4. กลยทุธ์องคก์าร 4.46 .66 4.27 .59 2.987    .00* 

รวม 4.43 .53 4.26 .56 2.891 .00 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) พบวา่ ภาพรวมโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศกับโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต ่ากวา่ระดบัประเทศ มีการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์าร
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ดา้นนโยบายองคก์ารและดา้นกลยทุธ์องคก์าร มีการเสริมสร้างแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
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6. สรุปและอภิปรายผล 
(1) การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในโรงเรียนประถมศึกษา 

จงัหวดันนทบุรี ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นนโยบายองค์การ มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้น
อ่ืนๆ ขอ้คน้พบน้ีแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาให้ความส าคญัเก่ียวกบันโยบาย
ขององค์การ การก าหนดหลกัปรัชญา วิสัยทศัน์และพนัธกิจ ของโรงเรียน โดยค านึงถึงเป้าหมาย
ของโรงเรียน การก าหนดแนวทางการปฏิบติังานตามนโยบายของโรงเรียนชัดเจน นโยบายของ
โรงเรียนชดัเจน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะขององคก์าร เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายของโรงเรียน และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบติังานตามนโยบายของโรงเรียน ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบส าคญัของการบริหารจดัการองค์การท่ีท าให้องค์การปฏิบติังานไดบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายของโรงเรียน นอกจากน้ีผลการวิจยัดงักล่าวยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ รุ่งนภา 
รุ่งเรืองศิลป์ (2557) พบว่า องค์ประกอบของนโยบายประกอบด้วย การระบุปัญหา ก าหนด
วตัถุประสงคข์ององคก์าร แนวทางการปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน เป็นการตดัสินใจเพื่อผลประโยชน์
ขององค์กร มิใช่การตดัสินใจเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคล และเป็นการตดัสินใจท่ีเป็นระบบ และ
ตอ้งมีการประกาศนโยบายให้สาธารณะทราบอย่างทัว่ถึง ดงัท่ี Anderson (1994) กล่าววา่ นโยบาย
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 

(2) การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในโรงเรียนประถมศึกษา 
จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยค่าเฉล่ียของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สูงกว่าค่าเฉล่ียของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลาง และโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  นอกจากน้ีค่าเฉล่ียของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กยงัสูงกว่าค่าค่าเฉล่ียของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางอีกด้วย การท่ี
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีค่าเฉล่ียของการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การ
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ สูงกว่าโรงเรียนขนาดอ่ืน ๆ อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงถือ
เป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญในการบริหารจดัการโรงเรียน ตามท่ี พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ท่ีบญัญติัไวว้า่ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
มุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกับริหาร
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 
มีประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูทั้งหมด 643 คน และนกัเรียน ทั้งหมด 
1,357 คน มีการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านกลยุทธ์ิองค์การและด้าน
กระบวนการท างานในองค์การสูงกว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางซ่ึงมีครูจ านวน 3,580 คน 
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นักเรียนจ านวน 17,989 คน ผูว้ิจยัขออภิปรายว่า เน่ืองจากโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีขนาดเล็กมี
จ านวนครู จ านวนบุคลากรและจ านวนนกัเรียนท่ีนอ้ย ดงันั้น ตวัแปรในการก าหนดกลยุทธ์ิองคก์าร
ก็จะมีความซบัซ้อนท่ีนอ้ยกวา่ จึงท าให้กระบวนการท างานในองคก์ารและการด าเนินงานเกิดความ
คล่องตวักวา่  

 (3) โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดบัประเทศ กบัโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรีท่ีมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต ่ากว่าระดับประเทศ มีการเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ค่าเฉล่ียของการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
ด้านนโยบายองค์การและด้านกลยุทธ์องค์การของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต ่ากวา่ระดบัประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การท่ีโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดบัประเทศ กบัโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ต ่ากว่า
ระดบัประเทศ มีค่าเฉล่ียดา้นนโยบายองค์การและดา้นกลยุทธ์องคก์ารแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูง
กวา่ระดบัประเทศให้ความส าคญัเก่ียวกบันโยบายองค์การ ซ่ึงมีการก าหนดหลกัปรัชญา วิสัยทศัน์
และพนัธกิจของโรงเรียน มีแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโรงเรียน และเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน ท าให้การปฏิบติังานประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน สอดคลอ้งกบั รุ่งนภา  รุ่งเรืองศิลป์ (2557 , น. 19-20) กล่าว
วา่ นโยบายมีความส าคญัต่อผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกระดบัชั้น ช่วยให้มีกรอบความคิดท่ีชดัเจน 
สามารถท าภารกิจ กิจกรรมไดอ้ยา่งแม่นย  า ช่วยให้ท ากิจกรรมไดอ้ยา่งมีทิศทางร่วมกนัท างานเป็น
หมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับดา้นกลยุทธ์องคก์าร  มีการเสริมสร้างท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 อาจเป็นเพราะว่า ผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวา่ระดบัประเทศให้ความส าคญัเก่ียวกบัการจดัท าแผนกลยุทธ์
โรงเรียน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน ก าหนดเป็นตัวช้ีวดัความส าเร็จของโรงเรียน 
สนบัสนุนใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามกลยทุธ์ของโรงเรียน มีการปรับปรุง แผนกลยทุธ์ให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพปัจจุบนัและปัญหาของโรงเรียน และประเมินผลของแผนกลยุทธ์อยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้ง
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กบั ปุณยวีร์ ฐิติธญัวรัตม ์(2557 , น. 143-147) กล่าววา่ ขั้นตอนการจดัการกลยุทธ์ิประกอบดว้ย ขั้น
การก าหนดกลยทุธ์ิ ขั้นการน ากลยทุธ์ิไปปฏิบติั และขั้นการประเมินผลกลยทุธ์ิ  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่า ด้านกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงมี

ขอ้เสนอแนะแนะ ดงัน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี ควรให้ความส าคญัในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนกลยุทธ์และปฏิบติังานตามกล
ยทุธ์ของโรงเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยุทธ์ มีการประเมินผลของ
แผนกลยทุธ์ตามองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีต่าง ๆ ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาในเชิงลึกเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพในเร่ืองปัญหาในการเสริมสร้าง

วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2)  ควรศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ขั้นนฐาน (O-NET) สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ 
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