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ความผูกพันทีส่ งผลต่ อวัฒนธรรมองค์ กรของโรงเรียนเอกชนสั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน (ภาษีเจริญ) สํ านักงานเขตพืน3 ทีการศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
Engagement affecting organizational culture of private schools under the Office of the Private
Education Commission in Phasi Charoen district
อมรรัตน์ ศรี คาํ 1, ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ 2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์วิจยั (1) เพือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของโรงเรี ยนเอกชนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน(ภาษีเจริ ญ) (2) เพือศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน(ภาษีเจริ ญ) (3)เพือศึกษาความสัมพันธ์ทีส่ งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร
ของโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน(ภาษีเจริ ญ) โดยเก็บรวมรวมจากแบบสอบถาม
จํา นวนทังสิ น 198 ชุ ด และได้รั บ แบบสอบถามที สมบู ร ณ์ คื น ทังสิ น 198 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อยละ100 ผู ้วิ จัยนําข้อมู ลจาก
แบบสอบถามทีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ความถี ค่าร้อยละค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบเป็ นขันตอน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของครู สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1.1 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของครู ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม ด้านบรรทัดฐาน
ของสังคมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก
2. วัฒนธรรมองค์กรของครู สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
2.1 วัฒนธรรมองค์กรของครู ลักษณะสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก
2.2 วัฒนธรรมองค์กรของครู ลักษณะเฉื อยชา ลักษณะเชิงรุ กอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ปั จจัยทีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
(ภาษี เ จริ ญ) สํา นัก งานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานครโดยภาพรวมเรี ยงลําดับจากค่ าสัม ประสิ ท ธิD
สหสัมพันธ์พหุคูณจากมากไปหาน้อยคือ ด้านทัศนคติ (X1)ด้านพฤติกรรม (X2)
สมการถดถอยพหุคูณหรื อสมการในรู ปคะแนนดิบ
Y = 1.984 + 0.196 + 0.147
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
= 0.361( ) + 0.240( )
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คําสําคัญ: ความผูกพัน / วัฒนธรรมองค์ กร / โรงเรียนเอกชน

Abstract
The objectives of this research were (1) to determine the level of organizational engagement of private
schools under the Office of the Private Education Commission(OPEC) (Phasi Charoen), (2) to study the organizational
culture of private schools under the OPEC (Phasi Charoen), (3) to study the relationships affecting the organizational
culture of private schools under the OPEC(Phasi Charoen). Data collection was conducted by a total of 198
questionnaires. The response rate was 100%. Data collected were then analyzed through frequency, percentage, mean,
standard deviation and stepwise multiple regression analysis.
The results of this research showed that:
1. The results of organizational engagement factors were as below.
1.1 The sample had high level of attitude, behavior, and social norm.
2. The results of organizational culture were as below.
1.2 The sample had high level of constructive style of organizational culture.
Based on considering multiple correlation coefficients, overall the sample viewed that the most important
factor affecting organizational culture was Attitude(X1). It was followed by Behavior (X2).
The multiple regression or raw score equation was shown as below.
Y = 1.984 + 0.196 + 0.147
Predictive regression equation in form of standardized score was shown as below.
= 0.361( ) + 0.240( )
Keywords: Engagement / organizational culture / private schools
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บทนํา
การศึก ษาเป็ นกระบวนการสร้า งและพัฒ นาประชากรของประเทศให้มีพ ลัง มีค วามสามารถที จะพัฒ นา
ประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างมีสันติสุข การศึ กษาจึ งเป็ นเครื องมื อพัฒนาประชากรและประเทศชาติ และการที จะ
ดําเนิ นไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพจะต้องอาศัยกระบวนการศึกษาทีได้รับการพัฒนาและจําเป็ นในการพัฒนา
ประเทศให้ รุ่ งเรื องทั งทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การปกครอง และวัฒ นธรรม เพราะการศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรม และสร้างภูมิปัญญาให้แก่สงั คม (อําพร เรื องศรี )
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทีดีของครู ทําให้เกิดการยึดเหนี ยวกัน เป็ นขวัญกําลังใจในการ
ทํางานทําให้บุคคลทุ่มเทพลังกาย ใจ ให้ความจงรักภักดี ต่อองค์การ มีเป้ าหมายเดี ยวกับองค์การ ปฏิ บตั ิงานด้วยความเต็มใจมี
ความผูกพันและความเสี ยสละให้กับองค์การ ดังนันวัฒนธรรมโรงเรี ยนเป็ นตัวแปรที สําคัญที ทําให้โรงเรี ยน อยู่รอดได้
อย่างมี เสถี ยรภาพ เพราะวัฒนธรรมโรงเรี ยนเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบผูน้ าํ ความพึงพอใจงาน การปรับตัว
การพัฒนางานของบุคคลกรและโรงเรี ยน ทําให้สมาชิกภายในองค์การทําอย่างมีความสุ ข ผูกพันต่อองค์การ และช่วยลด
ปั ญหาการ โอน ย้าย การลาออกได้
ปั จ จุบ นั การศึ กษาในประเทศไทยจัดโดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของประเทศไทยโดยภาครัฐจะเข้ามาดูแ ล
โดยตรงและเปิ ดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่ วมในการศึ กษาโดยภาคเอกชนอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนมีอาํ นาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที๒)
พ.ศ. 2545 จึงกําหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษาอัน
นําไปสู่การกําหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานขึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน.2545)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ได้กาํ หนดให้การจัด
การศึ กษาของเอกชนมี อิ สระในการบริ หารจัดการ โดยมี ก ารกํากับ ติ ดตาม ประเมิ น คุ ณภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ และให้รัฐกําหนดนโยบายและมาตรการทีชัดเจนในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษา การกําหนดนโยบายและแผนการจัด การศึ ก ษาของรั ฐ ให้คาํ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่อ การจัด การศึ ก ษา
ของเอกชน รวมทังได้กาํ หนดให้รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีและสิ ทธิ ประโยชน์อย่าง
อืนทีเป็ นประโยชน์ทางการศึกษาตามความเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริ มและสนับสนุนด้านวิชาการ เพือให้สถานศึกษาของเอกชน
มีมาตรฐานและสามารถพึงพาตนเองได้
จากหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึ กษาข้อที 8 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา
อย่า งต่อเนื องจนเป็ นวัฒ นธรรมขององค์ก ร โดยปั จจัยที มีผ ลต่อวัฒนธรรมขององค์กร คือผูกพันต่อองค์กรเพราะจะ
ส่ ง ผลต่อ ความจงรักภักดี และเต็มใจทีจะอุทิศตนให้กบั องค์กร ซึ งเป็ นผลมาจากบรรทัดฐานทางสังคม 1)ความผูกพันต่อ
องค์กรด้านทัศนคติ ความผูกพันต่อองค์กรทีเกิดขึนจากการทีบุคคลรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ งขององค์กร บุคคลมีความ
ต้องการทีจะเกียวข้องกับองค์กร และเต็มใจทีจะทุ่มเทและอุทิศตนให้กบั องค์กร 2) ความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรม
เมือบุคคลมีความผูกพันต่อองค์กร บุ คคลจะมี พฤติ กรรมการแสดงออกที ต่อเนื องหรื อมี ความคงเส้นคงวาในการทํางาน
และไม่โยกย้ายเปลี ยนแปลงที ทํางาน 3)ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานของสังคมบุคคลรู ้สึกว่าเมือเข้าเป็ นสมาชิก
องค์กรแล้ว จะต้องมีความผูกพันต่อองค์กรเพราะนันคือความถูกต้องและความเหมาะสมทีควรจะทํา (Allen และ Meyer
(1990 : 1-18)

834

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

และการศึ กษาค้นคว้าวัฒนธรรมองค์กรพบว่าองค์ประกอบสําคัญของวัฒนธรรมองค์กรคื อพฤติ กรรมธรรมดา
บรรทัดฐาน ค่านิยมทีเด่นชัดปรัชญากฎเกณฑ์ต่างๆความรู ้สึกหรื อบรรยากาศเทคโนโลยีประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กรซึ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน คือ
ด้านที 1 ลักษณะสร้างสรรค์หมายถึงองค์กรทีให้ความสําคัญของค่านิ ยมในการทํางานโดยมุ่งเน้นทีความพอใจ
ของบุ ค ลากรในองค์ก รความต้อ งการความสํา เร็ จ ต้อ งการไมตรี สัม พัน ธ์ร วมทังส่ ง เสริ ม ให้บุ ค ลากรมี ค วามสัม พัน ธ์
และสนับสนุ นซึงกันและกัน
ด้า นที 2 ลัก ษณะเฉื อยชาองค์ก รที มี ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมการแสดงออกที มุ่ ง เน้น ความต้อ งการความ
มันคงของพนักงานและมีผนู ้ าํ ทีมุ่งเน้นบุคคลเน้นการคล้อยตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารยึดถือกฎระเบียบแบบแผนพึงพา
ผูบ้ ริ หารและพยายามหลีกเลียงการกระทําทีต้องรับผิดชอบยอมรับการมอบหมายงานจากผูบ้ ริ หารเน้นถึงสัมพันธภาพกับ
บุคคลในลักษณะปกป้ องตนเองและตังรับเพราะเป็ นแนวทางทําให้มนคงและปลอดภั
ั
ยและก้าวหน้าในการทํางาน
ด้านที 3 ลักษณะเชิงรุ กองค์กรที มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออกในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กลักษณะมุ่งเน้น
งานและเน้นความต้องการทางด้านความมันคงของพนักงานเป็ นสําคัญโดยลักษณะการทํางานจะมุ่งเน้นอํานาจการมีความ
คิดเห็นตรงกันข้ามแข่งขันชิงดีชิงเด่นต่อต้านและมุ่งเจ้าระเบียบ
จากสภาพความเป็ นมาและความสําคัญของวัฒนธรรมองค์กรผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที จะศึ กษาความผูกพันที
ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (ภาษีเจริ ญ)สํานักงานเขต
พืนที การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เพือนําข้อมูลที ได้จากการวิจยั ไปใช้ปรับปรุ ง พัฒนา แก้ไขปั ญหา และและเป็ น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนางานในโรงเรี ยนให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับหน่วยงานและองค์กรอืนๆต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน(ภาษีเจริ ญ) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึ กษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษา
เอกชน(ภาษีเจริ ญ) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ทีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน (ภาษีเจริ ญ) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตประชากร
1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่โรงเรี ยนเอกชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน(ภาษีเจริ ญ)กรุ งเทพมหานครปี การศึกษา 2557 จํานวน 15โรงเรี ยน มีจาํ นวนครู ผสู ้ อนทังหมด 386 คน
1.2 กลุ่ม ตัว อย่า งผูว้ ิจยั ดํา เนิ น การสุ่ ม ตัว อย่า งจากโรงเรี ย นเอกชนที อยู่ใ นเขตภาษีเ จริ ญ15 โรงเรี ย นโดย
กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie& Morgan (สุ วิมล ติรกานันท์,2551 หน้า
178 – 179)โดยได้กลุ่มตัวอย่าง198คน
2. ขอบเขตตัวแปร
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2.1 ตัวแปรอิสระคือความผูก พัน ต่อ องค์ก รจะประกอบด้ว ยด้า นทัศ นคติ ด ้า นพฤติ ก รรมด้านบรรทัดฐาน
ทางสังคม
2.2 ตัว แปรตาม คื อ วัฒ นธรรมองค์ ก รประกอบด้ ว ย ลัก ษณะสร้ า งสรรค์ ลัก ษณะเฉื อยชา ลักษณะ
เชิงรุ ก
3. ขอบเขตเวลา
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปี การศึกษา 2557-2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
- แนวคิดพืนฐานเกียวกับการบริ หารการศึกษา
- แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับวัฒนธรรมองค์กร
- ปั จจัยทีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ
- การจัดการการศึกษาเอกชน
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
- งานวิจยั ในประเทศไทย
- งานวิจยั ในต่างประเทศ
วิธีการดําเนินการวิจยั
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดังนี
1.1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เกียวกับลักษณะส่วนบุคคล
1.2 ความผูก พัน ต่อ องค์ก รโดยมี ข อ้ คํา ถามมี ล กั ษณะเป็ นมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท(Likert) จําแนกเป็ น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านบรรทัดฐาน
ของสังคม
1.3 วัฒนธรรมองค์กรโดยมีขอ้ คําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วยหลักการและขันตอนของลักษณะวัฒนธรรมองค์กรได้แยกเป็ น 3 ด้านดังนี ด้านที
1 ลักษณะสร้างสรรค์ดา้ นที 2 ลักษณะเฉื อยชาด้านที 3 ลักษณะเชิงรุ ก
2. ขันตอนการวิจยั
แบบสอบถามโดยตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่านแล้วทําการ
วิเคราะห์หาค่า IOC โดยมีค่า IOC เป็ นรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 แล้วนําไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่
ประชากรจํานวน 27 คนแล้ววิเคราะห์ความเชือมันด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยมีค่าแอลฟ่ า (α)ทังฉบับ 0.89
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสื อแนะนําตัวเพือขอความร่ วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทาถึงผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา เพือขอความอนุเคราะห์
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ในการจัดเก็บข้อมูลงานวิจยั แล้วส่งหนังสื อและแบบสอบถามถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโรงเรี ยนสังกัดคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชนเขตพืนทีการศึกษาเขตภาษีเจริ ญกรุ งเทพมหานคร โดยแนบซองเปล่าติดตราไปรษณี ยากรเพือขอให้ทาง
โรงเรี ยนส่ งกลับคืนมา แล้วรวบรวมและติดตามข้อมูลทางไปรษณี ยแ์ ละทางโรงเรี ยนทีส่ งไปทังหมดมาทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามโดยมีแบบสอบถามที มีความสมบูรณ์จาํ นวน 198 ชุดคิดเป็ น
ร้อยละ 100 ก่อนทีจะนํามาประมวลผลเพือทําการวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามทีได้คืนมาทังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ จัดเป็ นหมวดหมู่ ลงรหัสและวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของครู ใ นโรงเรี ย นสัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (ภาษี เ จริ ญ )
สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี และค่า
ร้อยละ ความผูกพันต่อองค์กรของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน (ภาษีเจริ ญ)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร 1.ด้านทัศนคติหรื อความรู ้สึก 2.ด้านพฤติกรรมหรื อความต่อเนื อง
3.ด้านความถูกต้อง หรื อบรรทัดฐานของสังคม และวัฒนธรรมองค์กรของครู ใ นโรงเรี ย นสัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (ภาษี เ จริ ญ ) สํานักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร มี ดงั นี 1.ลักษณะ
สร้ างสรรค์2.ลัก ษณะเฉื อยชา 3.ลักษณะเชิ งรุ ก วิเ คราะห์โ ดยการหาค่า เฉลี ย (Mean) และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ปั จจัยที ส่ งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของครู ใ นโรงเรี ย นสัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึ กษาเอกชน (ภาษี เจริ ญ) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณแบบเป็ นขันตอน (Stepwise multiple regression analysis)
ผลการวิจยั
1. ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของครู อนั ประกอบด้วยด้านทัศนคติดา้ นพฤติกรรม และด้านบรรทัดฐานของ
สังคม สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1.1 ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของครู ด้านทัศนคติ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก และรายข้ออยูใ่ นระดับมาก มีความ
ห่วงใยต่อความอยูร่ อดของโรงเรี ยน รู ้สึกเป็ นส่วนหนึงขององค์กร รู ้สึกว่าโรงเรี ยนนีเป็ นโรงเรี ยนทีดีสาํ หรับการทํางาน และ
รู ้สึกว่าโรงเรี ยนนีมีการบริ หารจัดการทีดี
1.2 ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของครู ด้านพฤติกรรมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก และรายข้ออยูใ่ นระดับมากทีสุด
เต็มใจทีจะใช้ความรู ้ความสามารถและทักษะการทํางานให้โรงเรี ยนของท่านประสบความสําเร็ จและมีชือเสี ยง และรายข้ออยู่
ในระดับมาก ประกอบด้วย ปรับปรุ งงานทีได้รับผิดชอบเมือเห็นจุดบกพร่ องในงานให้ดีขึน เต็มใจทีจะทํางานให้กบั โรงเรี ยน
แม้ค่าตอบแทนทีได้รับจะไม่คุม้ ค่า และโรงเรี ยนของท่านให้ความมันคงในการทํางานแก่ท่าน
1.3 ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของครู ด้านบรรทัดฐานของสังคมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก และรายข้ออยู่
ในระดับมากทีสุดพร้อมทีจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนที และรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ประกอบด้วย เต็มใจทีจะ
ปฏิบตั ิงานทุกอย่างทีได้รับมอบหมายเพือให้ได้ทาํ งานกับโรงเรี ยนนี ต่อไป ทุ่มเทปฏิบตั ิงานให้กบั โรงเรี ยนนีโดยไม่คิด
ลาออก และอยากชักชวนเพือนมาทํางานในโรงเรี ยนนีด้วย
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2. วัฒนธรรมองค์กรของครู อันประกอบด้วย ลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะเฉื อยชา และลักษณะเชิงรุ กสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี
2.1 วัฒนธรรมองค์กรของครู ลักษณะสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาการจัดอันดับในแต่ละข้อ
พบว่า การปฏิบตั ิงานจะสําเร็จได้ดว้ ยความร่ วมมือของคนในหน่วยงาน โดยอยูใ่ นระดับมากทีสุด ส่วนรองลงมาอยูใ่ น
ระดับมากทีสุดพร้อมทีจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนทีกําหนด
2.2 วัฒนธรรมองค์กรของครู ลักษณะเฉื อยชาอยูใ่ นระดับปานกลางเมือพิจารณาการจัดอันดับ 1 ในแต่ละข้อ
พบว่ายอมรับและเคารพในระบบอาวุโส โดยอยูใ่ นระดับมาก ส่วนรองลงมาอยูใ่ นระดับมาก ควรปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ
ขององค์กรอย่างเคร่ งครัด
2.3 วัฒนธรรมองค์กรของครู ลักษณะเชิงรุ กอยูใ่ นระดับปานกลางเมือพิจารณาการจัดอันดับในแต่ละข้อ
พบว่า การปฏิ บัติงานทุ ก ครั งของท่ านจะต้องตรวจสอบทุ กขันตอนเพือป้ องกันข้อผิด พลาดโดยอยู่ในระดับ มาก ส่ ว น
รองลงมาอยูใ่ นระดับปานกลาง ปฏิบตั ิงานทีหนักและใช้เวลานานทําให้บรรลุเป้ าหมายงาน
3. ปั จจัยทีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (ภาษี
เจริ ญ) สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมเรี ยงลําดับจากค่าสัมประสิ ทธิD สหสัมพันธ์
พหุคูณจากมากไปหาน้อยคือด้านทัศนคติ (X1) ด้านพฤติกรรม (X2)
สมการถดถอยพหุคูณหรื อสมการในรู ปคะแนนดิบ ได้แก่
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Y = 1.984 + 0.196 + 0.147
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
= 0.361( ) + 0.240( )
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ทําให้ทราบข้อมูลเกียวกับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนสังกัดคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน (ภาษี
เจริ ญ)สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ซึงสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. จากข้อค้นพบปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษา
เอกชน (ภาษีเจริ ญ) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ด้านทัศนคติ โดยมีการให้คะแนนสูงสุด คือ
มีความห่วงใยต่อความอยูร่ อดของโรงเรี ยน เพราะเนืองจากสภาวะปั จจุบนั มีธุรกิจโรงเรี ยนมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนันทาง
ครู จึงเน้นความอยูร่ อดขององค์กรองค์กรจะทํางานทีท้ายทายและอาจมีการเปลียนแปลงได้ง่ายองค์กร เพือทําให้องค์การอยู่
รอดได้ จึงต้องมีการพัฒนาสมรรถนะให้มีขีดความสามารถเพิมขึนมีการปรับเปลียนกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์การ
ดังนัน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในปั จจุบนั จึงให้ความสําคัญกับการเพิมขีด
ความสามารถหรื อสมรรถนะของบุคคลให้โยงกับกลยุทธ์ขององค์การโดยกลยุทธ์และเป้ าหมายขององค์การจะเป็ นตัวกําหนด
ศักยภาพและความสามารถทีต้องการขององค์การ และองค์การจะพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตรงตามทีต้องการ
ส่วนในกรณี ทีครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน มีความรู ้สึกว่าไม่มีอิสระ
ในการทํางาน ซึ งเป็ น เพราะงานในองค์เอกชน ทีไม่มีอิสรเสรี เหมือนประกอบธุรกิจเป็ นของตนเอง เพราะในการบริ หาร
การศึกษามักเป็ นเรื องของการควบคุมงานโดยเฉพาะการควบคุมครู มีในการเลือกใช้ตาํ รา วิธีการสอน และกําหนดหลักสู ตร
ดังนันควรทําให้สถานศึ กษา มีความเป็ นอิสระมากขึนการบริ หารและการจัดการโรงเรี ยนทังหมด จึงดําเนิ นการในระดับ
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สถานศึกษาโดยมีการมอบอํานาจในการจัดการและบริ หารสถานศึกษาไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู ใหญ่ รวมทังคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาจะทําหน้าที ตัดสิ นใจว่าจะใช้งบประมาณอย่างไร และให้สิทธิD ครู เป็ น
ผูอ้ อกแบบหลักสูตรเองเพือให้เหมาะสมกับนักเรี ยน โรงเรี ยนมีอิสระในการเลือกเนือหาทีจะบรรจุในหลักสูตร
2. จากข้อค้นพบปั จจัยความผูกพันด้านพฤติกรรมมีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน (ภาษีเจริ ญ)ในทิศทางบวก เนื องมาจากพฤติกรรมของสมาชิก เป็ นตัวการกําหนด
มาตรฐานเพื อเป็ นหลัก ประกัน ของการทํา งานให้เ ป็ นระบบเดี ย วกัน ซึ งก่ อ ให้เ กิ ด เป็ นวัฒ นธรรมองค์ ดัง นันความ
ผูก พัน ด้า นพฤติ ก รรมมี ผ ลต่อ วัฒ นธรรมองค์ก รในทิ ศ ทางบวก ซึ งสอดคล้อ งการงานวิจ ัย ของ คุ๊ก และซู ม ลั (Cooke
and Szumal) ได้ทาํ การศึกษาแล้วพบว่ารู ปแบบของวัฒนธรรมองค์การสร้างสรรค์ มีความเชิงบวกกับระดับความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงาน และความตังใจในการคงอยู่ข องบริ ษทั และสอดคล้องกับ สํา เนี ย ง วิลามาศ ศึ ก ษาพบว่า
พฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทีให้การสนับสนุ น เป็ นห่ วงเป็ นใย รับฟังและเปิ ดโอกาสให้พ นักงานแสดงความ
คิดเห็ น ชมเชย ยกย่อง สรรเสริ ญ พฤติกรรมต่างๆ เหล่า นี จะทําให้ความผูกพันของพนักงานมีมากขึนเช่นเดียวกับ ไฟ
แลนเดอร์ และ กรี นเบอร์ ก(Friedlander and Greenberg) รัชาร์ ดและสโลคัม (Richard and Slocum) ได้ศึกษาพบว่า
บรรยากาศซึงมุ่งบุคคลในองค์การ มีการติดต่อสื อสาร แบบเปิ ด สนับสนุนซึงกันและกัน การกระจายอํานาจในการตัดสิ นใจ
มักนําไปสู่การปฏิบตั ิงานทีให้ผลเพิมขึน
3. จากข้อค้นพบว่า ปั จจัยความผูกพันด้านทัศนคติมีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (ภาษีเจริ ญ) ความมีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรในทิศทางบวก เพราะทัศนคติ คือ
ความรู ้สึกในการประเมินว่าชอบ หรื อไม่ชอบสิ งใดสิ งหนึ ง หรื อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ ง ซึ งทัศนคตินันจะเป็ น
ส่วนสําคัญทีจะกําหนด หรื อผลักดันในแต่ละบุคคลนันเกิดพฤติกรรม หรื อการกระทําทีสอดคล้องกับทัศนคติทีแต่บุคคลนัน
มีอยู่ ทัศนคตินนมี
ั ทงที
ั เป็ นบวก และทัศนคติทีเป็ นลบ ซึงจะมีผลต่อองค์การเป็ นอย่างมาก เพราะทัศนคตินนมี
ั อิทธิ พลต่อ
การกระทําต่าง ๆ ของบุคคลในองค์การ ถ้าครู ในองค์การนันมีทศั นคติทีเป็ นบวกในการทํางานนัน ครู จะเกิดความพอใจใน
การทํางาน เกิ ดความกระตือรื อร้นในการทํางาน ซึ งครู จะสร้างสรรค์สิงที ดี ๆ ให้กบั องค์การ และจะพยายามทีจะแสดง
ศักยภาพภายในตัวเองออกมา ซึ งสอดคล้องการงานวิจยั ของเรบิเนี ยกและอลัทโท (Hrebiniak and Alutto) ทีพบว่าความ
ไว้ใจระหว่างบุคคลจะมีความสําคัญต่อทัศนคติและพฤติกรรมการอยูร่ ่ วมกันในสังคม การทีบุคคลเห็นว่าสภาพแวดลอมทาง
สังคมในองค์การมีลกั ษณะความร่ วมมือช่วยเหลือ เป็ นมิตร จะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี บู
คานันเชลดอน (Eucan and Sheldon) ก็ได้คน้ พบจากการวิจยั ตรงกันว่า ปฏิสงั สรรค์ในทางสนับสนุนช่วยเหลือของเพือน
ร่ วมงานทําให้ทุกคนเกิดความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การ ในขณะเดียวกัน ลินคอล์น และคัลเลเบอร์ (Lincoln and Kalleberg) ก็
พบว่า คนงานที รับรู ้ว่าได้รับการช่วยเหลือ เอาใจใส่ ซึงกันและกัน การสนับสนุนจากเพือนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาใน
เวลาทํางานจะช่วยทําให้มความผูกพันต่อองค์การสู ง มอริ ส เชอร์ แมน (Moris and Sherman) ก็พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาที มี
พฤติกรรมเอาใจใส่ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้วยการรับฟังข้อเสนอแนะ และให้คาํ อธิบายเกียวกับบทบาทหน้าที ที ต้องปฏิบตั ิมี
ความไว้วางใจในตัวผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นความสัมพันธ์ทีอบอุ่นซึ งจะทําให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความผูกพันต่ อ องค์ก าร
สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ อวยพร ประพฤทธิD ธรรม ที พบว่า การช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น จากเพื อร่ ว มงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ บุคลลากรทีได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพือนร่ วมงานมาก จะมี
ความผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคลลากรทีมีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจาเพือร่ วมงานน้อย
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4. จากข้อค้นพบว่าปั จจัยความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคมมีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสํา นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (ภาษีเ จริ ญ ) ในทิ ศ ทางบวก เนื องมาจากบรรทัด ฐานของ
องค์การและสังคม ทําให้ครู รู้สึกว่าเมือเข้าเป็ นสมาชิกองค์การแล้ว จะต้องมีความผูกพันต่อองค์กรเพราะนันคือความถูกต้องและ
ความเหมาะสมทีควรจะทํา ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็ นพันธะผูกพันทีสมาชิกจะต้องมีหน้าทีทุ่มเทปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร
เพือตอบแทนสิ งทีบุคคลได้รับจากองค์กร และบุคคลจะแสดงออกถึงความผูกพันในรู ปของความจงรักภักดี และความเต็มใจ
ทีจะอุทิศตนให้กบั องค์กร ซึ งสอดคล้องการงานวิจยั ของ คุ๊กและซูมลั (Cooke and zumal) ได้ทาํ การศึกษาแล้วพบว่ารู ปแบบ
ของวัฒนธรรมองค์การสร้างสรรค์ มีความเชิงบวก โดยการบริ การงานจีการวางแผนมีการกําหนดเป้ าหมาย ความสําเร็ จ ไว้อย่าง
ชัดเจน ความเชือทีเป็ นบรรทัดฐานของวัฒนธรรมแบบนี คือการมุ่งเน้นความสําเร็ จ การส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ความผูกพัน
ต่อองค์การในขณะเดี ยวกัน ปาริ ชาต บัวเป็ ง (2554) พบว่าปั จจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคมมีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์ก รงานของพนัก งานบริ ษ ัท ไดกิ นอิ น ดัส ทรี ส์ ประเทศไทย (จํา กัด ) และสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของซัน นิ น เฟลด์
(Sonnenfeld, 1998) ว่าโดยมีค่านิยมการบริ หารทีเน้นการเจรจาต่อรองพนักงานรู ้สึกว่ามีคุณค่าถ้าได้แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ขาดการวางแผนล่วงหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรลักษณะเฉื อยชาในทิศทางลบ ซึงสอดคล้องการ
งานวิจยั ของ สุดาวรรณ อ่วมอ่อง(2546) ซึงได้ทาํ การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการลูกจ้างประจําของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แล้วพบว่าข้าราชและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความผูกพันต่อ
องค์การลักษณะเฉื อยชา โดยมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความตังใจทีจะลาออก การขาด หรื อการหยุดงานและความ
เฉื อยชาในการทํางาน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวัฒ นธรรมองค์ก รของโรงเรี ย นสัง กัด คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (ภาษี เ จริ ญ )
สํานักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพือเป็ นแนวทางในการนําไปใช้พฒั นา
องค์การ และเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ครังต่อไป ดังนี
1. จากผลการวิจยั ทีพบว่าวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนสังกัดคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน (ภาษีเจริ ญ)สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร เป็ นวัฒนธรรมองค์ทีมีลกั ษณะแบบพึงพา
อาศัยกัน ดังนัน โรงเรี ยนจึงควรเน้นสร้างสภาพบรรยากาศความเป็ นอยูใ่ ห้ครู มีความรู ้สึกเป็ นกันเองผูบ้ ริ หารสร้างความเป็ น
ธรรมในการบริ หาร และสร้างเสริ มความมีพลังอํานาจให้กับครู ให้มากขึนเพือให้เดความเป็ นนําหนึ งใจเดี ยวกันของครู
ส่งเสริ มให้ครู มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ
2. จากผลการวิจยั พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติโดยภาพรวมระดับการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากแต่
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า รู ้สึกว่าโรงเรี ยนนีมีการบริ หารจัดการทีดี มีค่าเฉลียน้อยทีสุด ดังนันผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรให้
ความสําคัญอย่างยิงให้มีการกําหนดบทบาทภาระหน้าที และสายการบังคับบัญชาให้ชดั เจน มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับงาน
การมอบหมายงานให้ตรงกับความรู ้ความสามารถ
3. จากผลการวิจยั พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานของสังคมโดยภาพรวมระดับการปฏิ บตั ิงานอยู่ใน
ระดับมากแต่เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อท่านอยากชักชวนเพือนมาทํางานในโรงเรี ยนนีด้วย มีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ดังนัน
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ควรสร้ างบรรยากาศของความเป็ นครอบครั ว ให้ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มสร้ า งค่า นิ ย มในการทํา งานเป็ น
ที ม กําหนดเกณฑ์ทีชัดเจนในการวัดประสิ ทธิภาพการทํางาน
4. จากผลการวิจ ยั พบว่าวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์โ ดยภาพรวมระดับการปฏิบตั ิง านอยูใ่ น
ระดับ มากแต่เ มื อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่า นปฏิ บ ตั ิง านเป็ นผู ต้ ามมากกว่า เป็ นผู น้ ํา มีค่า เฉลี ยน้อ ยที สุ ด ดัง นัน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรให้ความสําคัญอย่างยิงในการเปิ ดโอกาสให้ครู ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และการ
ตัดสิ นใจให้มากขึน
ข้ อเสนอแนะของการวิจยั ครั3งต่ อไป
จากการศึกษาผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไปดังนี
1. ควรมีเพิมปั จจัยที มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรให้มากขึน เพือเพิมความสามารถในทํานายค่าสมการของการ
วิเคราะห์
2. ควรมี การศึ กษาวิจัยในเชิ ง เปรี ย บเที ย บความแตกต่างระหว่างสถานศึ กษาที มี ขนาดแตกต่างกันเพื อเป็ น
การศึกษาเชิงลึกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทีชัดเจน
3. ควรมีการศึกษาวิจยั กลุ่มตัวอย่างทีมีขนาดใหญ่ขึน เพือเพิมความถูกต้องแม่นยําและครอบคลุมมากขึน
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