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การวิจยัในครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพื่อ เพื่อวิเคราะห์วฒันธรรมโรงเรียนของโรงเรียนที่ได้ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกระดบัดีมากทัง้ 3 รอบการประเมิน ของสถานศึกษาในสงักดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 3 โรงเรียน ประเด็นที่ศกึษา คือ วฒันธรรมโรงเรียนใน 4 องค์ประกอบ ได้แกค่วามมุง่ประสงค์ของ
โรงเรียน ความมีคุณภาพ การให้การยอมรับ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรียน ผู้ ให้ข้อมลูในการ
วิจยัในครัง้นีไ้ด้แก ่ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียน จ านวน 22 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก ่
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และแนวทางการเก็บข้อมูลของผู้ วิจัย  โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
ออกแบบแนวระบบ และรายงานผลการวิจยัแบบพรรณาและพรรณาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจยัได้ดงันี  ้
โรงเรียนที่ได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมาก  3 รอบการประเมิน มีลักษณะร่วมกนัคือ 1) 
ด้านความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน ทกุโรงเรียนจะการประชมุกนัอยา่งสม ่าเสมอ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังาน การชีแ้จงข้อมลูข่าวสารมีความชดัเจน 2) ความมี
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ซึง่แสดงถงึคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและการเอาใจใส่ในการดแูลนกัเรียน 3) การให้การยอมรับ 
โรงเรียนกรณีศกึษาจะมีการที่ผู้บริหารและครูตา่งยอมรับซึง่กนัและกนั  และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้
แสดงความสามารถอย่างยติุธรรมจะส่งเสริมให้ครูมีการยอมรับเพื่อนร่วมงานและผู้ บริหารของโรงเรียน 
4)ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเกิดขึน้จากการท ากิจกรรมร่วมกนัภายในโรงเรียน และความทุม่เท
ต่อโรงเรียน จากการวิจัยได้ค้นพบปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
นอกเหนือจากองค์ประกอบข้างต้น คือ ปัจจยัจากการที่โรงเรียนได้รับการสนบัสนุนจากชุมชนโดยรอบ
โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม และวดั ที่เข้ามามีบทบาทในเร่ืองส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน 
งบประมาณในการจดักิจกรรม และการจดัการเรียนการสอน 
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This research study aims to analyze the school culture of three accredited schools 

that received an excellent level of external quality assessment results for all three assessment 
cycles. The four elements of school culture examined were (1) the purpose of the school, (2) 
the school quality; (3) accepting one another, and (4) the feeling of being an important 
stakeholder. The sources of data were six school administrators, fifteen teachers and one 
member of the support staff. The research instruments consisted of interview notes and 
guidelines for data collection. This systematic design was applied to analyze the data, and the 
researcher utilized the descriptive methods to report the results of this study. It was found that 
the three schools that received an excellent level of quality assessment had the following 
common characteristics; regarding the school purpose of every school: (1) regular meetings; 
(2) school administrators were open-minded and paved the way for teachers and support staff 
to cooperate with one another in strategic planning, and; (3) had clear communication 
throughout. Regarding the school quality, every school had staff who perceived the quality of 
the school through the increasing number of students attending annually, which reflected the 
quality of learning and teaching.The additional findings, apart from the above-mentioned 
elements, was support from stakeholders, including surrounding communities, factories, and 
temples that contributed to the physical environment of the school, and a budget for school 
activities, and learning and teaching. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน  

การรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคณุภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และได้ก าหนดจุดมุง่หมาย หลกัการของการจดัการศกึษา ท่ีมุง่เน้นในเร่ืองคณุภาพ
และมาตรฐานการศกึษา โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพ
การศึกษามาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วยระบบประกันคณุภาพภายใน และระบบการประกัน
คณุภาพภายนอก (พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ. 2547) 

การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) มาตรา 49 ก าหนดให้มี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน 
ท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศกึษา 
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา ให้มี  
การประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปี นับตัง้แต่  
การประเมินครัง้สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ . 2547) การประกันคุณภาพภายนอกท่ีประเมินโดยสมศ. 
เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าการจัดการศึกษาของประเทศจะมีคณุภาพผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยหน่วยงานเฉพาะด้าน เป็นกระจกสะท้อนความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบคณุภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของบคุลากรในสถานศึกษา พร้อมทัง้เสนอแนะในประเด็นท่ี
ต้องได้รับการพัฒนาการประกันคุณภาพจึงเป็นยุทธวิ ธีในการท าให้การจัดระบบการศึกษา 
การบริหารงานให้มีคณุภาพให้เป็นไปตามหลกัการของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ได้ด าเนินการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) ประเมินคณุภาพภายนอก
รอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) 
หลงัจากการประเมินทกุครัง้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต้องจัดท า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขตอ่หน่วยงานต้นสงักดั เพ่ือให้สถานศกึษาปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดหากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คณุภาพการศึกษารายงานตอ่คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข (พระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ, 2547) จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกในช่วงเวลา 15 ปีท่ีผา่นมา พบว่า
มีสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมากทุกรอบท่ีมีการตดัสิน
จ านวน 354 แห่ง จากสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินแล้ว 31,797แห่ง (สถานศกึษาทั่วประเทศมี
ทัง้หมด 32,936 แห่ง ไม่นับรวมศนูย์พัฒนาเดก็) คิดเป็นร้อยละ 1.1 (ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินผลคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2558) สถิติจากผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทัง้ 31,797 แห่ง นัน้ได้รับการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงทุกรอบ 
การประเมิน อีกทัง้มีสถานศึกษาจ านวนมากท่ีต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับการรับรอง
คณุภาพระดบัดีมากในการประเมินครัง้ตอ่ไป  

กรุงเทพมหานครเป็นจังหวดัท่ีมีร้อยละของโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานมากท่ีสดุ 
และเป็นจังหวดัท่ีมีร้อยละของโรงเรียนท่ีได้รับผลประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมาก (ทัง้สาม
รอบการประเมิน) มากท่ีสดุ (ส านกัขา่วอิศรา. 2558) ท าให้สมศ.ได้มีคดัเลือกโรงเรียนในสงักดัของ
ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานครในการวิเคราะห์ข้อมลูผลการประเมิน เพ่ือน าไปเป็นต้นแบบใน
การศกึษาท่ีจะน าไปใช้เป็นต้นแบบในการขบัเคลื่อนคณุภาพการศกึษาชาติตอ่ไป 

ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพภายนอกต่อต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในการศึกษาของ สมศ.มีการเทียบผลการประเมินคณุภาพภายนอกครัง้ท่ี 3 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดต่าง ๆ พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นสังกัดท่ีมีผลการประเมินได้รับรองสงูรองลงมาจาก
สถานศกึษาสงักดัคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึ่งสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมีจ านวน 436 แห่ง 
จากผลการประเมินประสิทธิผลจากการบริหารงานของสถานศกึษาจากส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศึกษาพบว่าประสบความส าเร็จในการบริหารได้รับการรับรองคิดเป็น  
ร้อยละ 89.68 ซึ่งในจ านวนนีม้ีสถานศกึษา จ านวน 31 แห่งท่ีได้รับผลการประเมินในระดบัดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 7.11 ของสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีได้รับการรับรอง อีกทัง้สถานศกึษา
สงักดักรุงเทพมหานครท่ีได้รับผลการประเมินภายนอกระดบัดีมากจ านวน 31 แห่งนี ้เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินย้อนหลงัในครัง้ท่ี 1 และ 2 พบวา่มีจ านวน 11 แห่งท่ีได้ผลประเมินระดบัดีมากทัง้ 3 
รอบการประเมิน ซึ่งรวมระยะเวลา 15 ปี และเมื่อเปรียบเทียบในมิติของขนาดสถานศึกษาพบว่า
สถานศึกษาขนาดเล็กมีผลการประเมินดีมากสงูสดุ (เมื่อเทียบกบัขนาดอ่ืน ๆ)  (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินผลคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2558) สถานศึกษาเป็นองค์การ
ทางการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ ท่ีไม่มีความแตกต่างกันเน่ืองจากสถานศึกษาทุก
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แ ห่ ง ล้ ว น มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ ช่ น เ ดี ย ว กั น คื อ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ  
แตส่ิ่งท่ีส่งผลให้ระดบัผลการประเมินคณุภาพแตกตา่งกนันัน้เกิดจากการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน 
จึงท าให้เกิดความแตกตา่งกนั ดงันัน้ การเข้าใจ การรับรู้ระหวา่งบุคลากรในองค์การเป็นสิ่งส าคญั
ท่ีจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้ดังท่ี ซานูซี  ยีปง (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัย
วฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส พบว่าวฒันธรรมองค์การมี
ความสมัพันธ์กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  
การด าเนินการประกนัคณุภาพเกิดจากผู้บริหารสถานศกึษาและคณะกรรมการสถานศกึษาเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและแนวทางขบัเคลื่อนถือเป็นหัวขบวนของการขบัเคลื่อนคณุภาพและมาตรฐาน
ของสถานศึกษา โดยมีครู คณาจารย์ นักเรียน เป็นฟันเฟืองจกัรส าคญัในการขบัเคลื่อนและช่วย
ผลกัดนัให้เกิดคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา(ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์. 2557) 

การจดัการศกึษาให้มีคณุภาพเป็นสิ่งท่ีทกุประเทศและเขตเศรษฐกิจให้ความสนใจระบบ
การประกนัคณุภาพจึงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีจะน าไปสู่เป้าประสงค์ (ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์. 2558) 
การท าประกนัคณุภาพโดยการร่วมมือร่วมใจกันโดยทกุฝ่ายในสถานศึกษา ผา่นทางการแบ่งปัน
แนวคิด ค่านิยม ผ่านทางการบอกเล่า ธรรมเนียมการปฏิบัติ ท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งเอกลกัษณ์ของสถานศกึษาเป็นผลจากวฒันธรรมองค์การ (Peterson, 
2002) วฒันธรรมองค์การของโรงเรียน หมายถึง วฒันธรรมโรงเรียนแต่ละแห่งโดยวฒันธรรมนัน้
เกิดจากการท่ีคนรวมตวักนัเป็นสงัคม การรวมตวักนัอย่างเป็นระเบียบ ก่อให้เกิดวฒันธรรมเฉพาะ
ตนขึน้มาโดยวฒันธรรมจะเป็นศนูย์รวมพลงัยึดเหน่ียวบคุลากรเข้าด้วยกนัวฒันธรรมองค์การจึงมี
ผลตอ่ความส าเร็จของทกุองค์การ ซึ่งสถานศกึษาในแตล่ะแห่งย่อมมีวฒันธรรมโรงเรียนท่ีแตกตา่ง
กันออกไป และวัฒนธรรมของสถานศึกษาเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีจะท าให้
สถานศกึษาแตล่ะแห่งประสบความส าเร็จแตกตา่งกนั  

วฒันธรรมโรงเรียนมีสว่นเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของบคุลากรทุกระดบั ซึ่งสะท้อนออกมา
ได้หลายทาง วิถีชีวิตการด าเนินงานในสถานศกึษาเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัซึ่งก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่ทิศทางเป้าหมายท่ีมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา หากวฒันธรรมของ
สถานศึกษาแข็งแกร่งจะเป็นศนูย์รวมเหน่ียวบุคลากรในสถานศึกษาเข้าด้วยกัน  ฉะนัน้ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครู จึงเป็นบคุคลท่ีมีความส าคญัในการเสริมสร้างวฒันธรรมโรงเรียน และมีอิทธิผลตอ่
การบริหาร ทัง้นีก้ารบริหารสถานศกึษาจึงควรพิจารณาให้ลกึซึง้ว่าวฒันธรรมใดบ้างท่ีเป็นอปุสรรค 
และวฒันธรรมใดบ้างท่ีช่วยสง่เสริมการบริหารงานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนแนวทางใน
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การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทัง้นีเ้พ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนนัน้
ไมไ่ด้เกิดจากผู้บริการเพียงคนเดียว หรือใครกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง การท่ีโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารท่ี
ชดัเจนมีแบบแผนวฒันธรรมท่ีมีความเข้มแข็งส่งผลให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พิรัส  จ ารัสแนว. 2553) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ภารดี  อนันต์นาวี (2546) ท่ีได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สงักัดคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติคือ สถานการณ์โรงเรียน รองลงมาคือคณุลกัษณะ
ผู้น าของการบริหาร และบรรยากาศของโรงเรียน ซึ่งสถานการณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วยขนาด
ของโรงเรียน การสนับสนุนทางสังคมของครู และสถานะทางเศรษฐกิจสังคมภายนอก เป็น  
การตอกย า้ว่าประสิทธิผลของโรงเรียนนัน้ไม่ได้มาจากเฉพาะผู้น าในการบริหารแต่เป็นปัจจัย
สถานการณ์ของโรงเรียน ท่ีหลอ่หลอมเป็นผลมาจากวฒันธรรมองค์การ เป็นวฒันธรรมเฉพาะของ
สถานศกึษาแตล่ะแห่ง 

วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานและการพัฒนา หากแต่ละ
โรงเรียนขาดวฒันธรรมท่ีเข้มแขง็ก็จะไมเ่กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การขบัเคลื่อนการพฒันา
ก็เตม็ไปด้วยความยากล าบาก หากวฒันธรรมโรงเรียนของสถานศกึษาแตล่ะแห่งมีความเข้มแขง็ก็
จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ง่าย ขบัเคลื่อนไปสู่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีก าหนดไว้อย่างราบร่ืน 
โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งซึ่งต้องมีวฒันธรรม ผู้บริหารท่ีมีความรู้ความเข้าใจวฒันธรรมองค์การใน
หน่วยงานของตนเป็นอย่างดีแล้วจะท าหน้าท่ีเป็นผู้น าในการสร้างวฒันธรรมให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 
วฒันธรรมโรงเรียนเป็นตวัการท่ีช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจลกัษณะการท างานและ
การเลือกแนวประพฤติปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและการท างานร่วมกัน จึงมีความจ าเป็นต้อง
เข้าใจวฒันธรรมโรงเรียน การบริหารงานและการพัฒนาโรงเรียน ถ้าสามารถเข้าใจถึงวฒันธรรม
โรงเรียนและน าไปใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสังคมปัจจุบัน แล้วจะส่งผลให้  
การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จในท่ีสดุ (วิไลวรรณ  มีแหยม. 2551) ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของปีเตอร์สนัและดีล Deal & Peterson (1999 อ้างถึงใน Peterson. 2002) 
ท่ีกล่าวว่า วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีอยู่ลึกท่ีสดุของทุกองค์การโดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงเรียนการท่ีจะ
พัฒนาผลงานท่ีเป็นเชิงประจักษ์ออกมานัน้ต้องอาศยัการแบ่งปันบรรทัดฐาน วิถีชีวิต ค่านิยม 
ประเพณี และเพ่ิมเติมด้วยความรักองค์การ จดุประสงค์ และจิตวิญญาณท่ีมีร่วมกนั ผสมจนเกิด
เป็นวฒันธรรมโรงเรียน หากปราศจากสิ่งเหลา่นีโ้รงเรียนจะไมร่าบร่ืนละต้องจบลงในท่ีสดุ  

โรงเรียนเป็นรูปแบบหนึ่งขององค์การท่ีมีวฒันธรรมเป็นรูปแบบอนัเน่ืองมาจากการท่ี
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีหลายฝ่าย ได้แก่ ครู อาจารย์ บคุลากร ซึ่งบุคคลเหล่านีเ้มื่อมาอยู่รวมกัน
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ในองค์การหรือในโรงเรียนจะหล่อหลอมค่านิยม ความคิด ความเช่ือและพฤติกรรมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติติดต่อกนัมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นวฒันธรรม
ในโรงเรียน (วนิดา  เท่ียงสงค์, 2557) วฒันธรรมโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะสามารถบ่งบอกได้
ถึงความส าเร็จขององค์การท่ีสะท้อนผ่านทางระดบัคณุภาพการประเมินภายนอก ซึ่งเป็นผลของ
การจากการร่วมมือจากทกุฝ่ายในโรงเรียน วฒันธรรมโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีทรงพลงัมากซึ่งเป็นสิ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิด ความรู้สึก และส่งผลออกมาเป็นการกระท า วฒันธรรมจึงเป็น
กุญแจส าคัญท่ีทุกคนในองค์การหรือในโรงเรียนยึดถือร่วมกัน พัฒนาไปพร้อมกันจนน าไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว้ (MacNei; Prater; & Busch. 2009) 

จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกทัง้ 3 รอบ รวมระยะเวลา 15 ปี มีสถานศกึษาบาง
แห่งท่ีได้รับผลการประเมินในระดบัดีมากอย่างตอ่เน่ืองทัง้ 3 รอบการประเมิน เมื่อเทียบกบัจ านวน
สถานศกึษาทัง้หมดสาเหตขุองความแตกตา่งนัน้ เกิดจากวฒันธรรมโรงเรียนท่ีแต่ละสถานศกึษา
แต่ละแห่งบริหารจัดการสืบต่อเน่ืองกันมาบางสถานศึกษาจึงได้รับผลการประเมินระดบัดีมาก 
สถานศึกษามีความก้าวหน้า บุคลากรมีความกระตือรือร้นท างาน มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง แตห่ลายสถานศกึษาพบปัญหาทัง้หลายเกิดจากการบริหารจดัการของผู้น าหรือปัจจยัอื่น
ภายในโรงเรียน ผู้ วิจัยต้องการท่ีจะท าความเข้าใจวฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีความส าคญัต่อผู้บริหาร 
ครู และผู้ นิเทศก์ อย่างลึกซึง้มากขึน้ อีกทัง้การท าความเข้าใจในวัฒนธรรมโรงเรียนเพ่ือท่ีจะ 
น าความรู้ท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานซึ่งจะช่วยในการท างานร่วมกับบคุคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ (ธนภรณ์  เขม็ทอง. 2554) ผู้ วิจยัจึงต้องการศึกษาวา่ผล
การประเมินคณุภาพระดบัดีมากนัน้เกิดจากการท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการบริหารจัดการเป็น
วัฒนธรรมโรงเรียนแบบใด โดยใช้แนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนโดย  
แพตเตอร์สัน (Patterson (1988 อ้างถึงใน  วิไลวรรณ  มีแหยม . 2551) มาเป็นกรอบแนวคิด
ชัว่คราวในการวิจยั โดยผู้ วิจยัศึกษาวฒันธรรมโรงเรียนท่ีได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบั
ดีมาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน (School purpose) ความมีคณุภาพ 
(Quality) การให้การยอมรับ (Recognition) และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (Sense of 
community) เพ่ือให้ได้มาซึ่งต าตอบของวฒันธรรมโรงเรียนอนัเป็นการอธิบายสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 
เป็นปรากฏการณ์ จึงต้องอาศยัการวิจัยเชิงคณุภาพในการเจาะลกึเป็นพหุกรณีศึกษา เพ่ืออธิบาย 
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบวฒันธรรมของสถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานครท่ีได้รับผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกระดับดีมาก ทัง้ 3 รอบการประเมิน ทัง้นีป้ระโยชน์ท่ีได้จะเป็นแนวทาง
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ส าหรับผู้บริหารตอ่การน าไปพฒันาวางแผน และเป็นทางเลือกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วฒันธรรม
โรงเรียน บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ครู อาจารย์ ในสถานศกึษาให้เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน  

ค าถามของการวจิัย 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมาก 

3 รอบการประเมินแต่ละโรงเรียนมีวฒันธรรมโรงเรียนมีลกัษณะอย่างไรภายใน 4 องค์ประกอบ  
1)ด้านการมีสว่นร่วมในการก าหนดความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 2) ด้านการรับรู้ความมีคณุภาพ
ร่วมกนั 3)ด้านการให้การยอมรับแนวคิดหรือความคิดเห็น และ4)ด้านการมีความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่ง
ของโรงเรียนเป็นอย่างไร อีกทัง้โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมาก 3 รอบ 
การประเมิน มีความเหมือนและความตา่งของวฒันธรรมโรงเรียนทัง้ 4 องค์ประกอบอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
เพ่ือวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบวฒันธรรมโรงเรียนของโรงเรียนท่ีได้ผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกระดบัดีมากทัง้ 3 รอบการประเมิน ของสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวจิัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของประเทศ โดยเฉพาะ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา โดยศกึษาจากโรงเรียนประถมศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
โรงเรียนในสงักดัท่ีได้รับผลการประเมินระดบัดีมากตอ่เน่ือง 3 รอบการประเมิน ตามค าแนะน าของ
สมศ. ท่ีควรมีการศึกษาโรงเรียนดังกล่าว  เป็นกรณีศึกษาเพ่ือน าข้อค้นพบ ขยายผลไปยัง
สถานศกึษาทัว่ประเทศ ทัง้นีป้ระโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากงานวิจยัมีดงันี ้

1. ผลท่ีได้รับจากการวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูท่ีเป็นหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ
ส าหรับบคุคลท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจวฒันธรรมโรงเรียนของแตล่ะแห่ง
เพ่ือในเชิงการบริหาร การก าหนดนโยบายทิศทางในการบริหารผ่านทางการถ่ายทอดแนวคิด 
คา่นิยม ประเพณี ให้ครูและบคุลากรในโรงเรียนได้มีความเข้าใจถึงจดุประสงค์ร่วมกนัและถ่ายทอด
เป็นวฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีความมุง่หมายในการได้รับผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมาก 

1.2 ครู มีความรู้ความเข้าใจวฒันธรรมโรงเรียนและทราบจึงจุดแข็งจดุอ่อนของ
วฒันธรรมโรงเรียนท่ีต้องน าไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคณุภาพของการศึกษาให้สามารถรักษาและ
พฒันาระดบัมาตรฐานตอ่ไป 
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1.3 บุคลากรในสถานศึกษา มีการรับรู้มีความเข้าใจร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม
ปัจจัยท่ีจะช่วยในการประกันคณุภาพ และการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมโรงเรียนเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน  

2. ผลการวิจัยนีจ้ะเป็นข้อมลูท่ีเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสงักัดสงักดัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ผา่นทางการท าความเข้าใจวฒันธรรมโรงเรียนของตน และปรับใช้วฒันธรรมโรงเรียนท่ีดี
และเหมาะสมกบัโรงเรียนของตน  

ขอบเขตของการวจิัย 
กรณีศึกษา คือ สถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกระดบัดีมากต่อเน่ือง 3 รอบการประเมิน จ านวน 3 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพตะวันออก
ประกอบด้วย โรงเรียนวดัพลมานีย์ โรงเรียนล าพะอง (ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) และ โรงเรียนวดับึงบัว 
โดยมีกลุ่มให้ข้อมลูหลกัในครัง้นี ้คือ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบังานประกันคณุภาพ 
และอาจเก็บข้อมลูอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

ประเดน็ท่ีศกึษา คือ วฒันธรรมโรงเรียน ตามแนวคิดของแพตเตอร์สนั (Patterson. 1988 
อ้างถึงใน  วิไลวรรณ  มีแหยม, 2551) ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
(School purpose) ความมีคุณภาพ (Quality) การให้การยอมรับ (Recognition) และความรู้สึก
เป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน (Sense of community) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. วฒันธรรมโรงเรียน หมายถึง ระเบียบแบบแผนความเช่ือ ความคิด คา่นิยม ท่ีสง่ผลต่อ

การประพฤติ การแสดงออกของคนในโรงเรียนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัเกิดจากการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่ รุ่นซึ่ง เ ป็นการยอมรับและยึดถือปฏิบัติ ร่วมกันของบุคลากรทุกคนในโรงเ รียน  
โดยแบ่งออกเป็นวฒันธรรมโรงเรียนท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ สญัลกัษณ์ วิธีการท างาน 
โครงสร้างองค์การ ประเพณี พฤติกรรม และวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ ค่านิยม 
ความคิด ความเช่ือ ความเข้าใจ ความรู้สึก ระบบการท างานร่วมกนั วฒันธรรมโรงเรียนทัง้ท่ีเป็น
รูปธรรมและเป็นนามธรรมล้วนส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในโรงเรียน
ของทุกคน เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถก าหนดความส าเร็จขององค์การหรือโรงเ รียน โดยมี  
องค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบคือ  
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1.1 ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน หมายถึง การท่ีผู้บริหารและครูได้ก าหนดความมุ่ง
ประสงค์ ผ่านทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการในปัจจุบันหรือความคาดหวงัในอนาคต และมีการประชาสมัพันธ์ ชีแ้จงให้ครูและ
บคุลากรในโรงเรียนเกิดความเข้าใจร่วมกนัในหน่วยงาน  

1.2 ความมีคณุภาพ หมายถึง การมีความคาดหวงัให้เกิดคณุค่า มาตรฐาน และมี
คณุภาพในการปฏิบัติงานและสะท้อนออกมาเป็นผลงานเชิงประจักษ์ ของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ทัง้ผู้บริหาร ครู และ บคุลากร  

1.3 การให้การยอมรับ หมายถึง การท่ีผู้บริหาร ครู และบคุลากรในโรงเรียน ยอมรับ
เห็นคณุคา่ และ สนบัสนนุแนวคิดท่ีดี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซึ่งอาจสง่ผลถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ใหม่ ๆ โดยเกิดจากทัศนคติ แนวคิด ค่านิยมอาจจะของปัจเจกชนหรือของกลุ่มคน เมื่อมี  
ความคิดเห็นท่ีแตกตา่งมีการยอมรับฟัง การเชิดชบูคุคลท่ีสร้างช่ือเสียง 

1.4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน หมายถึง การท่ีผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ยึดถือโรงเรียนเป็นหลกั ในการด าเนินงานใด ๆ ทกุคนในโรงเรียนมีสว่นร่วมในงานท่ีโรงเรียนจดัขึน้ 
การให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการเข้าร่วมงาน การปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ ยึดถือการด าเนินงานด้วยจิตส านึกของการเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน พร้อม
แบ่งปันความรู้แนวปฏิบตัิช่วยเหลือพฒันาเพ่ือนร่วมงาน และมีใจรักการท างานเป็นหมูค่ณะ 

2.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก หมายถึง ระดับคุณภาพจ าก 
การประเมิน ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ระดบัดีมาก 
(90.01 – 100 คะแนน)  

กรอบแนวคดิชั่วคราวในการวจิยั 
จากแนวคิดองค์ประกอบของวฒันธรรมโรงเรียนของ แพตเตอร์สนั (Patterson. 1988 

อ้างถึงใน  วิไลวรรณ  มีแหยม, 2551) ได้ศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การพบว่ามีองค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมองค์การท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน 10 ด้าน ได้แก่ 
ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน (School purpose) การมอบอ านาจ (Empowerment) การตดัสินใจ 
(Decision making) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (Sense of community) ความไว้วางใจ 
(Trust) ความมีคณุภาพ (Quality) การให้การยอมรับ (Recognition) ความเอือ้อาทร (Caring) 
ความเท่ียงธรรม (Integrity) และความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) ซึ่งเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละด้าน ประกอบกับการศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมจากงานวิจัยของ สมัฤทธ์ิ  ทองทับ 
(2557); วรรณธนา  หงสกล (2556); กาญจนา  เกสร (2555); สุภาวดี  ล าเจียกมงคล (2558); 
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ดวงดาว  บญุกอง (2553) และ ศรีวิไล  ยลสริุยนัวงศ์ (2552) พบว่า วฒันธรรมโรงเรียนท่ีสง่ผลใน
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ของงานวิจัยข้างต้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ผู้ วิจัยจึงน าข้อค้นพบ
ของการศกึษางานวิจัยท่ีท าตามแนวคิดของ แพตเตอร์สนั มาเป็นกรอบแนวคิดชัว่คราวในการวิจัย 
โดยมีการศึกษาใน 4 องค์ประกอบ คือ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ความมีคณุภาพ การให้ 
การยอมรับ และความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน อนัเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสง่ผลในระดบัมาก
ของงานวิจยัดงักลา่ว ทัง้นีผู้้ วิจยัจะน าข้อค้นพบจากแนวคิดดงักลา่วมาใช้ในการอธิบายวฒันธรรม
โรงเรียน ดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดชัว่คราวในการวิจยั 
  

ความมุง่ประสงค์

ของโรงเรียน
ความมีคณุภาพ

การให้การยอมรับ
ความรู้สกึ

เป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน

วัฒนธรรมโรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
กทม. ท่ีมีผลการประเมินระดับดีมาก
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้̀  

1. การประเมินคณุภาพภายนอก 
2. วฒันธรรมโรงเรียน 

2.1 ความหมายของวฒันธรรมโรงเรียน 
2.2 ลกัษณะของวฒันธรรมโรงเรียน 
2.3 องค์ประกอบของวฒันธรรมโรงเรียน 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
3.1 งานวิจยัในประเทศ 
3.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

1. การประเมินคุณภาพภายนอก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้ก าหนดสิทธิและเสรีภาพของ

ปวงชนชาวไทยเก่ียวกบัการศกึษา ให้บคุคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่
น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยจัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมคือ มีการประกาศใช้ พระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับดงักล่าว ได้ก าหนดอย่างชัดเจนถึงความมุ่งหมายและหลกัการของการจัดการศึกษาท่ีต้อง
มุ่งเน้นคณุภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คณุภาพการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  
โดยจดัท ารายงานเสนอตอ่ต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจ า
ทกุปี เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพ
ภายนอกจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชน 
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา โดยสถานศึกษาทกุแห่งจะต้องได้นบัการประเมิน
อย่างน้อย 1 ครัง้ในทกุระยะ 5 ปี ทัง้นี ้การประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรกส าหรับสถานศึกษา



  11 

ทกุแห่งจะต้องด าเนินการภายใน 6 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มีผลบงัคบัใช้ คือ พ.ศ. 2548 (พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ. 2547) 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดย
ย่อวา่ สมศ. เป็นหน่วยงานท่ีจดัตัง้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาเกณฑ์และวิธีการประเมินคณุภาพ
ภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศกึษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา 
โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในพระราช
บญัญัติการศกึษาแห่งชาติ ซึ่งการประเมินคณุภาพภายนอกเป็นการประเมินการจดัการศกึษาเพ่ือ
ตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษาโดยหน่วยงานหรือบคุคลภายนอกสถานศกึษา เพ่ือมุง่ให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดี ย่ิงขึน้ ซึ่งต้องเร่ิมจากการท่ี
สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายใน เพ่ือวางแผนปรับปรุงคณุภาพของตนเอง ด าเนินการ
ปรับปรุงคณุภาพ มีการก ากับติดตามคณุภาพ และมีระบบประเมินตนเองก่อน ต่อจากนัน้จึงรับ
การประเมินภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะด าเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมิน
คุณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  ดั ง นั ้น  ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุณ ภ า พ ภ า ย ใ น แ ล ะ 
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน เพราะต่างก็มุ่งสู่
มาตรฐานหรือคณุภาพท่ีคาดหวงัให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา, 2547) 

ด้วยเหตนีุ ้จึงได้มีการวางกรอบแนวทางและวิธีการในการประเมินภายนอก โดยมี
กิจกรรมหลกัท่ีควรด าเนินการอย่างต่อเน่ืองประกอบด้วยการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 
(การพัฒนาคณุภาพ การตรวจติดตามคณุภาพ และการประเมินภายใน) การประเมินคณุภาพ
ภายนอกและการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการประเมิน
คณุภาพภายนอก จะเป็นการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิ
คณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โดยผู้ประเมินคณุภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.จะเป็นผู้ประเมินภายนอก
หรือคุณหมอโรงเรียนจะต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย่งกับการ
ประเมินคณุภาพภายนอก อนัจะน าไปสู่การเข้าถึงคณุภาพการศึกษาด้วยความเป็นกลาง และ
สร้างสรรค์พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างจริงจัง  การประเมินคณุภาพภายนอก
สถานศกึษา เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการยกระดบัคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศอย่างต่อเน่ือง อนัจะน าไปสูค่วามมีมาตรฐานทางการศึกษาและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล
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ต่อไป ซึ่งรูปแบบและวิธีการด าเนินการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา. 2547) 

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ของการประเมินคณุภาพภายนอก ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 – 2558 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายนอกมีเกณฑ์ในการประเมินเปลี่ยนไป ตามแต่ละรอบของ  
การประเมินคณุภาพ โดยการประเมินในรอบท่ี 1 และ 2 แบ่งการประเมินเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านครูผู้สอน และมาตรฐานด้านผู้บริหาร โดยรายละเอียดในแต่
ละมาตรฐานยังคงใกล้เคียงกัน โดยจ านวนมาตรฐานในครัง้ท่ี 2 ได้รับการปรับแก้ไขให้มีจ านวน
ประเด็นการประเมินในแต่ละมาตรฐานน้อยลงกว่าครัง้แรก และในการประเมินรอบท่ี 3 ได้มี 
การเปลี่ยนช่ือมาตรฐานเป็น ตัวบ่งชี  ้ซึ่งประกอบด้วย  ตัวบ่งชีพื้น้ฐาน ตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์  
และตวับ่งชีม้าตรฐานสง่เสริม ซึ่งเป็นการประเมินผลในภาพรวมในการด าเนินงานของโรงเรียน โดย
กลุ่มตัวบ่งชีพื้น้ฐาน ประเด็นการประเมินจะมีทัง้ผู้ เรียน ผู้ สอน และการบริหารสถานศึกษา  
โดยผู้ วิจัยสรุปจากข้อมลูว่าเป็นการรวมมาตรฐานทัง้ 3 ด้านของการประเมินครัง้ท่ี 1 และ 2 เข้า
ด้วยกนั และเพ่ิมการประเมินท่ีส่งเสริมให้สถานศกึษาแตล่ะแห่งมีจดุเด่นหรืออตัลกัษณ์ของตวัเอง 
และเพ่ือประเมินสิ่งท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องพัฒนาเพ่ิมเติม อันเป็นจุดเร่ิมต้นของการให้
สถานศกึษาแตล่ะแห่งได้เร่ิมส ารวจจุดเด่น จดุเน้นของตวัเอง และหาจุดท่ีต้องปรับปรุงโดยต้องมี
การบันทึกไว้ และเก็บรวบรวมหลักฐานเหมือนท่ีเคยได้รับการประเมินใน ครัง้ท่ีผ่านมา ทัง้นี  ้
การประเมินครัง้ท่ี 3 มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือให้โรงเรียนแตล่ะแห่งได้น าไปปรับปรุง 
หรือพัฒนาต่อยอด ในการเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามนโยบายการศึกษาของชาติ โดยมี
รายละเอียดการเปรียบเทียบดงัตาราง 1 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบการประเมินคณุภาพภายนอก 

 

รอบท่ี 1 
พ.ศ. 2544 - 2548 

รอบท่ี 2 
พ.ศ.2549 - 2553 

รอบท่ี 3 
พ.ศ. 2554 – 2558 

มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านผู้เรียน กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 

1. ผู้ เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม  และคา่นิยมท่ีพึง
ประสงค ์

1. ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  
และคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์

1. ผู้ เรียนมีสขุภาพกายและ
สขุภาพจิตท่ีด ี
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

รอบท่ี 1 
พ.ศ. 2544 - 2548 

รอบท่ี 2 
พ.ศ.2549 - 2553 

รอบท่ี 3 
พ.ศ. 2554 – 2558 

มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านผู้เรียน กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 

4. ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ 

2. ผู้ เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพ
กาย และสขุภาพจิตท่ีด ี

2. ผู้ เรียนมีคณุธรรมจริยธรรม
และคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์

5. ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะ
ท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 

3. ผู้ เรียนมีสนุทรียภาพและ
ลกัษณะนิสยัด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 

3. ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 

6. ผู้ เรียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

4. ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ 

4. ผู้ เรียนคิดเป็น ท าเป็น 

9. ผู้ เรียนมีทกัษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้ และมีเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพ
สจุริต 

5. ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะ
ท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 

5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียน 

10. ผู้ เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพ
กาย และสขุภาพจิตท่ีด ี

6. ผู้ เรียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

6. ประสิทธิผลของการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

รอบท่ี 1 
พ.ศ. 2544 - 2548 

รอบท่ี 2 
พ.ศ.2549 - 2553 

รอบท่ี 3 
พ.ศ. 2554 – 2558 

มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านผู้เรียน กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 

12. ผู้ เรียนมีสนุทรียภาพและ
ลกัษณะนิสยัด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 

7. ผู้ เรียนมีทกัษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้ และมีเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพ
สจุริต 

7. ประสิทธิภาพของการ
บริหารจดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 

  8. พฒันาการของการประกนั
คณุภาพภายในโดย
สถานศกึษาและต้นสงักดั 

มาตรฐานด้านครูผู้สอน มาตรฐานด้านครูผู้สอน กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ 

22. ครูมีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั 

8. ครูมีคณุวฒุิ/ความรู้
ความสามารถตรงกบังาน 
ท่ีรับผิดชอบและมคีรูเพียงพอ 

9. ผลการพฒันาให้บรรลตุาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์       
พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของ
การจดัตัง้สถานศกึษา 

24. ครูมีคณุวฒุิ/ความรู้
ความสามารถตรงกบังานท่ี
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

9. ครูมีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั 

10. ผลการพฒันาตาม
จดุเน้นและจดุเดน่ท่ีสง่ผล
สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร มาตรฐานด้านผู้บริหาร กลุม่ตวับ่งชีม้าตรการสง่เสริม 

13. สถานศกึษามีการจดั
องค์กร/ โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรให้บรรลเุป้าหมาย
การศกึษา 

10. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและ
มีความสามารถในการบริหาร
จดัการ 

11. ผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริม
บทบาทของสถานศกึษา 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

รอบท่ี 1 
พ.ศ. 2544 - 2548 

รอบท่ี 2 
พ.ศ.2549 - 2553 

รอบท่ี 3 
พ.ศ. 2554 – 2558 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร มาตรฐานด้านผู้บริหาร กลุม่ตวับ่งชีม้าตรการสง่เสริม 

14. สถานศกึษาสง่เสริม
ความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัชมุชนในการ
พฒันาการศกึษา 

11. สถานศกึษามีการจดั
องค์กรโครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรให้บรรลเุป้าหมาย
การศกึษา 

12. ผลการสง่เสริมพฒันา
สถานศกึษาเพ่ือยกระดบั
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิท่ี
สอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศกึษา 

18. สถานศกึษามีการจดั
กิจกรรมและการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

12. สถานศกึษามีการจดั
กิจกรรมและการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 

20. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและ
มีความสามารถในการบริหาร
จดัการ 

13. สถานศกึษามีหลกัสตูรท่ี
เหมาะสมกบัผู้ เรียนและ
ท้องถ่ินมีส่ือการเรียนการสอน
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

25. สถานศกึษามีหลกัสตูรท่ี
เหมาะสมกบัผู้ เรียนและ
ท้องถ่ินมีส่ือการเรียนการสอน
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

14. สถานศกึษาสง่เสริม
ความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัชมุชนในการ
พฒันาการศกึษา 

 

ท่ีมา: ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (2547) 
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จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ของสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการประเมิน 2 ระดับคือการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมีผลการประเมินดังนี  ้(ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา & ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2560) 

1. ผลการประเมินระดบัการศกึษาปฐมวยั  
มีสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวัยเข้ารับการประเมินจ านวนทัง้หมด 430  

แห่งได้รับการรับรอง 427 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.30 และไม่ได้รับการรับรอง 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
0.70 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก 253 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.84 รองลงมาอยู่ในระดับดี 174  
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.46 สถานศึกษาท่ีไม่ได้รับการรับรอง เน่ืองจากมีตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์และ 
กลุม่ตวับ่งชีม้าตรการสง่เสริมท่ีอยู่ในระดบัควรปรับปรุง  

2. ผลการประเมินระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ประถม-มธัยมศกึษา) 
มีสถานศกึษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เข้ารับการประเมินจ านวนทัง้หมด 437 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.48 และไม่ได้รับการรับรอง 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.52 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัดี 394 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.16 รองลงมาอยู่ในระดบัดีมาด 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.32 
สถานศึกษาท่ีไมไ่ด้รับการรับรอง เน่ืองจากมีผลการประเมินตวับ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนอยู่ในระดบัพอใช้  

โดยข้อมลูของการประเมินรอบท่ี 3 ท าให้เห็นได้วา่สถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร
มีโรงเรียนท่ีไมผ่่านการรับรองในระดบัปฐมวยัร้อยละ 0.70 และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ร้อยละ 
7.32 ซึ่งสามารถเป็นตวัอย่างและเป็นแนวปฏิบตัิให้กบัสถานศึกษาในสงักดัอ่ืนได้หากมีการถอด
บทเรียน ทัง้นีส้อดคล้องกบัส านกังานรับรองคณุภาพมาตรฐานการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 
สถานศึกษาขนาดเล็กของมีการประเมินดีมากสูงสุดควรน าไปสู่การน าเสนอข้อมูลในเชิง
กรณีศกึษาเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพฒันาสถานศกึษาขนาดเลก็ท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ (ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) . 2558) ซึ่งการศึกษา
แนวทางหรือแบบอย่างท่ีดีนัน้เกิดจากวฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีความแตกตา่งกนั 

2. วัฒนธรรมโรงเรียน 
วฒันธรรมโรงเรียน ในภาษาองักฤษใช้ว่า “School Culture” มีผู้ ให้ความหมายเก่ียวกับ

วฒันธรรมองค์การไว้ ดงันี ้

ค าว่า “Culture” มาจากภาษาละตินว่า Culture หมายถึงการหว่านหรือไถใน
ภาษาไทยใช้ค าว่า “วัฒนธรรม” และแปลตามความหมายเดิมว่าความเจริญงอกงาม ค าว่า 
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“วัฒนธรรม” มาจากค าว่า วัฒนา + ธรรมะ วัฒนา หมายถึงความเจริญงอกงาม ส่วน ธรรมะ 
หมายถึงคณุความดี ดงันัน้ วฒันธรรมจึงหมายถึงสิ่งท่ีท าให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะหรือวิถีของ
หมู่คณะ เหตท่ีุกล่าวว่าวฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตของหมู่คณะ เพราะวัฒนธรรมได้แทรกซึมไปทั่ว 
ทกุกิจกรรมของการด าเนินชีวิต นับตัง้แต่ภาษาพดู ภาษาเขียน การแตง่กาย การกินอยู่หลบันอน 
ทกุอิริยาบถของมนุษย์ได้รับอิทธิพลของวฒันธรรมอยู่ตลอดเวลาการเป็นคนไทยในยุคโลกาภิวตัน์
จึงมิได้หมายถึงการมีเชือ้ชาติไทยโดยสายเลือด หากแต่เป็นคนไทยเพราะอยู่ภายใต้กรอบของ
วฒันธรรม มีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย วัฒนธรรมของโรงเรียนก็เช่นกัน  
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่ีบุคคลในโรงเรียนสร้างขึน้ เสมือนเป็นกรอบเค้าโครงความคิดอยู่ในใจของ
บคุลากร ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงให้เกิดความผสมผสานกนัระหวา่งเจตคติของบคุคล คา่นิยม ความเช่ือ 
ปทสัถานของบคุคลของกลุม่และองค์การ นโยบายและวตัถปุระสงค์องค์การ เทคโนโลยีสภาวะของ
กลุ่ม ความส าเร็จขององค์การจนเกิดการยอมรับของบุคลากรในองค์การ (Werther & Davis. 
(1996 อ้างถึงใน พิภพ  ชวงัเงิน. 2547) 

2.1 ความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียน 
สลุาวลัย์  ธนปราชญ์เปร่ือง (2557) ได้สรุปความหมายของวฒันธรรมโรงเรียนวา่เป็น 

ระเบียบแบบแผนความประพฤติปฏิบตัิยึดถือร่วมกันของบคุลากรในโรงเรียน โดยมีรูปแบบเฉพาะ
ในโรงเรียนนัน้ ๆ  

รัชพร  สระสม (2554) ได้สรุปความหมายของวฒันธรรมโรงเรียนว่าเป็น สิ่งต่าง ๆ  
ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนท่ีประกอบด้วย 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะรูปธรรม ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ สญัลกัษณ์ 
สภาพแวดล้อม วิธีการท างาน โครงสร้างองค์กร ขนบธรรมเนียมประเพณี พฤติกรรม และลกัษณะ
นามธรรม ได้แก่ คา่นิยม ความเช่ือ ข้อสมมติ ความเข้าใจ ความรู้สกึ ระบบการด าเนินการร่วมกัน
ภายในโรงเรียน ท่ียึดถือโดยสมาชิกของโรงเรียน วฒันธรรมโรงเรียนเป็นการรับรู้ร่วมกนัของสมาชิก 
วฒันธรรมโรงเรียนมีไว้ให้สมาชิกทุกคนประพฤติปฏิบัติ และบุคลากรในโรงเรียนควรยึดถือเป็น
แนวทางหรือบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ และมีการถ่ายทอดให้สมาชิก
ใหม่ได้เรียนรู้ และยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง ทุกองค์กรจะมีระบบหรือมีแบบแผนของค่านิยม
สญัลกัษณ์ ความเช่ือ และการปฏิบัติท่ีมีวิวฒันาการตลอดเวลา เมื่อเผชิญกับปัญหา วฒันธรรม
องค์การจะเป็นตวัช่วยให้บุคลากรได้ร่วมคิดพิจารณาวิเคราะห์และแก้ปัญหาในแนวทางท่ีถกูต้อง 
ซึ่งแตล่ะโรงเรียนก็จะมีความแตกตา่งกนัตามลกัษณะของวฒันธรรมของโรงเรียนนัน้ ๆ 
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สวุะนิต  สรุะสงัข์ (2554) ได้สรุปความหมายของวฒันธรรมโรงเรียนวา่เป็น ระเบียบ
แบบแผนกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมท่ีบคุคลในโรงเรียนนัน้ ๆ ยึดถือปฏิบตัิเป็นรูปเฉพาะ เป็นรากฐาน
ของความรู้ ความเช่ือ คติฐาน และคา่นิยม ซึ่งเกิดขึน้ร่วมกนัในหมูส่มาชิกของโรงเรียน 

รักษ์ศักดิ์   บุญสิทธ์ิ (2553) ได้สรุปความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียนว่าเป็น  
ความเช่ือ ค่านิยม รวมถึงสภาพการปฏิบัติติดต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสืบทอดตอ่ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจน
กลายเป็นแบบแผนแนวปฏิบัติ ท่ีทุกฝ่ายให้การยอมรับและยึดถือเป็นกลุ่มหรือสมาชิกองค์กร
เดียวกนั และพร้อมท่ีจะมีการ เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตา่ง ๆ  ในลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปตาม
ความมุ่งหวังของสังคม ทัง้ นี เ้ พ่ือความสมานฉันท์ในหมู่คณะ และการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง 

พิรัส  จ ารัสแนว (2553) ได้สรุปความหมายของวฒันธรรมโรงเรียนวา่เป็น แบบแผน
พฤติกรรม คา่นิยม ความคิด ความเช่ือ ความคาดหวงั ของบคุลากรในโรงเรียนยึดถือปฏิบตัิร่วมกนั
มีความสมัพันธ์กัน อนัส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกเพ่ือการด าเนินชีวิตในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สมเกียรติ  มะโนวงศ์ (2553) ได้สรุปความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียนว่าเป็น 
ระเบียบแบบแผนท่ีเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติ ค่านิยม ความเช่ือท่ีมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติ
ของบคุลากรในโรงเรียนนัน้ ๆ 

วิไลวรรณ  มีแหยม (2551)  ได้สรุปความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียนว่าเป็น 
สิ่งทัง้หลายท่ีเกิดจากการบูรณาการ รูปแบบ ความคิด โครงสร้างและประสบการณ์ ของบคุลากร
ในโรงเรียนท่ีเป็นสิ่งท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีด าเนินการอยู่ในโรงเรียนวัฒนธรรมโรงเรียนเป็นวิธี  
การและกระบวนการทกุอย่างท่ีด าเนินการอยู่ในโรงเรียน โดยมีรูปแบบคณุลกัษณะของพฤติกรรม 
คา่นิยม ความเช่ือ และสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแตกตา่งกนัในแตล่ะโรงเรียน 

จากความหมายท่ีกลา่วมา สรุปได้วา่ วฒันธรรมโรงเรียน หมายถึง ระเบียบแบบแผน
ความเช่ือ ความคิด ค่านิยม ท่ีส่งผลในการประพฤติการแสดงของของคนในโรงเรียนท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อนัเกิดจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่  
สิ่งประดิษฐ์ สญัลักษณ์ วิธีการท างาน โครงสร้างองค์การ ประเพณี พฤติกรรม และวัฒนธรรม
โรงเรียนท่ีเป็นนามธรรมได้แก่ ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ ความเข้าใจ ความรู้สึก ระบบ  
การท างานร่วมกัน วัฒนธรรมโรงเ รียนทัง้ ท่ีเ ป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมล้วนส่งผลต่อ  
การแสดงออกทางพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในโรงเรียนของทกุคน เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถก าหนด
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ความส าเร็จขององค์การหรือโรงเรียน ซึ่งวฒันธรรมโรงเรียนจะแตกตา่งกนัไปซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของแตล่ะแห่ง  

2.2 ลักษณะของวัฒนธรรมโรงเรียน 
สุวะนิต  สุระสังข์ (2554)  ได้สรุปลักษณะของวัฒนธรรมโรงเรียนว่าวัฒนธรรม

โรงเรียนเป็นวิถีแห่งการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีมีลกัษณะการถ่ายทอดให้สมาชิก แบ่งได้เป็น
หลายลักษณะ ได้แก่ วัฒนธรรมท่ีสามารถสัมผัสและสังเกตเห็นได้ประกอบด้วยวัฒนธรรม  
ด้านวตัถ ุค าพดู ระเบียบปฏิบตัิ พิธีการและสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ และวฒันธรรมท่ีมาสามารถสมัผสัได้ 
ได้แก่ คา่นิยม ความเช่ือ บรรทดัฐาน และทศันคติท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้ 

มานพ  โคตรโสภา (2553) ได้สรุปลักษณะของวัฒนธรรมโรงเรียนว่า วฒันธรรม
โรงเรียนถ่ายทอดให้สมาชิกตลอดเวลา แบ่งได้เป็นหลายลกัษณะได้แก่ วฒันธรรมท่ีสามารถสมัผสั
และสงัเกตเห็นได้ ประกอบด้วยค าพดู ระเบียบปฏิบตัิ พิธีการ สญัลกัษณ์อ่ืน ๆ และวฒันธรรมท่ีไม่
สามารถสมัผสัได้ ได้แก่ คา่นิยม ความเช่ือและบรรทดัฐาน 

รักษ์ศกัดิ์  บุญสิทธ์ิ (2553) ได้สรุปลกัษณะของวัฒนธรรมโรงเรียนว่า วฒันธรรม
โรงเรียนเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
โรงเรียนท่ีสามารถถ่ายทอดกนัต่อ ๆ ไปได้ แบ่งเป็นหลายลกัษณะได้แก่วฒันธรรมท่ีสามารถสมัผสั
และสงัเกตเห็นได้ ได้แก่ ค าพูด ระเบียบปฏิบัติ พิธีการและสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ และวฒันธรรมท่ีไม่
สามารถสมัผสัได้ ได้แก่ คา่นิยม ความเช่ือ และบรรทดัฐาน 

พิรัส  จ ารัสแนว (2553) และวิไลวรรณ  มีแหยม (2551)  ได้สรุปลักษณะของ
วฒันธรรมโรงเรียนไว้ตรงกนัวา่ วฒันธรรมโรงเรียนถ่ายทอดให้สมาชิกตลอดเวลา แบ่งได้เป็นหลาย
ลกัษณะได้แก่ วฒันธรรมท่ีสามารถสมัผสัและสงัเกตเห็นได้ ประกอบด้วยค าพูด ระเบียบปฏิบัติ 
พิธีการ สญัลกัษณ์อ่ืน ๆ และวฒันธรรมท่ีไมส่ามารถสมัผสัได้ ได้แก่ คา่นิยม ความเช่ือและบรรทัด
ฐาน 

ลกัษณะของวฒันธรรมท่ีมีผู้กล่าวไว้ข้างต้นนัน้ได้รับมาจากแนวคิดของ เซอร์จิโอ
แวนนี Sergiovanni (1988 อ้างถึงใน วนัเพ็ญ  บรีุสงูเนิน. 2552) ซึ่งได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะ
ของวฒันธรรมโรงเรียนวา่ประกอบด้วยลกัษณะดงันี ้

1. สามารถสมัผสัและสงัเกตเห็นได้ เช่น ค าพดู วิธีการประพฤติปฏิบัติและสิ่งท่ี
ปรากฏแก่สายตา พฤติกรรมดงักล่าวจะปรากฏให้เห็นได้แก่ รูปแบบ ระเบียบแบบแผน พิธีการ 
และสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีปฏิบตัิกนัในโรงเรียน 
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2. ทศันะของบคุลากร เป็นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบการปฏิบัติงานร่วมกันและ
บรรทดัฐานท่ีบคุลากรยอมรับ 

3. คา่นิยม เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นข้อตกลงร่วมของครูปรากฏให้เห็นอยู่ในลกัษณะ
ท่ีเป็นนโยบายหรือปรัชญาโรงเรียน 

4. สมมติฐานมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่าระดบัอ่ืน ๆ เพราะเป็นลกัษณะ
เฉพาะท่ีแอบแฝงหรือปรากฏให้เห็นก็ได้ 

เซอร์จิโอแวนนี (Sergiovanni. 1988 อ้างถึงใน วนัเพ็ญ  บรีุสงูเนิน. 2552) ยงัได้กลา่ว
อีกวา่ วฒันธรรมโรงเรียนได้ก่อตวัมาจากสิ่งตอ่ไปนี ้

1. ประวตัิความเป็นมาของโรงเรียน ได้แก่ อดีตของโรงเรียนท่ีสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบนั เช่นรูปแบบของพฤติกรรมท่ีปฏิบตัิต่อ ๆ กันมา การกลา่วถึงพฤติกรรมของผู้ ท่ีเป็นวีรบรุุษ 
วีรสตรีของครูและนกัเรียน 

2. ความเช่ือ เป็นสมมติฐานและความเข้าใจท่ีครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ได้กระท า
ร่วมกันและมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงสร้างของโรงเรียน การเรียนการสอน บทบาทของครู และ
นกัเรียน ระเบียบวินยั ความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและบางครัง้สมมติฐานแลความตัง้ใจอยู่ในรูป
ของปรัชญาและข้อก าหนดอ่ืน ๆ 

3. ค่านิยม คือ สิ่งท่ีโรงเรียนให้ความส าคัญเก่ียวกับการประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ  
ท่ีปรากฏ 

4. บรรทัดฐานและมาตรฐาน ได้แก่สิ่งท่ีควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติส าหรับ
ควบคมุพฤติกรรมของครูอาจารย์ในโรงเรียนจะก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีควรชมเชยยกย่องหรือลงโทษ 

5. รูปแบบของพฤติกรรม คือสิ่งท่ียอมรับและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี
สม ่าเสมอภายในโรงเรียน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ความเช่ือมีอิทธิพลต่อค่านิยม ค่านิยมมี
อิทธิพลตอ่บรรทดัฐานและมาตรฐาน บรรทดัฐานและมาตรฐานมีอิทธิพลตอ่รูปแบบของพฤติกรรม 

จากนิยามท่ีบุคคลต่าง ๆ ได้ให้ความหมายไว้นัน้ผู้ วิจัยสรุปได้ว่าลักษณะของ
วฒันธรรมโรงเรียน เป็นการถ่ายทอดวิถีแห่งการด าเนินงาน อนัเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนแต่ละ
แห่งให้กับสมาชิกใหม่และถ่ายทอดต่อ ๆ กันไป ซึ่งวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดไปยังสมาชิกนัน้มีทัง้
วฒันธรรมท่ีสมัผสัและสงัเกตเห็นได้ เช่น ค าพูด ระเบียบปฏิบัติพิธีการ และสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ และ
วฒันธรรมท่ีไมส่ามารุสมัผสัได้ เช่น คา่นิยม ความเช่ือ และบรรทดัฐาน  
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2.3 องค์ประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียน 
แพตเตอร์สนั Patterson (1988 อ้างถึงใน  วิไลวรรณ  มีแหยม (2551) ท่ีได้กล่าวถึง

วฒันธรรมองค์การท่ีเป็นโรงเรียนวา่มีประเดน็ต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นส าคญัและมีส่วนเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน 10 ประการ คือ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน (School 
purpose) การมอบอ านาจ (Empowerment) การตัดสินใจ (Decision making) ความรู้สึกเป็น
สว่นหนึ่งของโรงเรียน (Sense of community) ความไว้วางใจ (Trust) ความมีคณุภาพ (Quality) 
การให้การยอมรับ (Recognition)  ความเอือ้อาทร (Caring)  ความเ ท่ียงธรรม ( Integrity)  
และความหลากหลายของบคุลากร (Diversity) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน (School purpose) เป็นลักษณะท่ีภายใน
โรงเรียนควรมีการประชาสมัพันธ์ชีแ้จงแถลงนโยบายให้บคุคลเข้าใจเห็นคณุคา่และความส าคญั
เก่ียวกบัจดุประสงค์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการให้บรรลเุป้าหมายของโรงเรียน
ร่วมกนั โดยมีผู้ให้ความหมายเพ่ิมเติมดงันี ้ 

2. การมอบอ านาจ (Empowerment) ในการปฏิบัติงานผู้ บริหารจะต้องเห็น
ความส าคญัของการมอบอ านาจในการตดัสินใจแก่บคุคลในโรงเรียน ในบางสถานการณ์ พร้อมทัง้
โอกาสในการรับรู้ข่าวสาร และการได้รับปัจจยัตา่ง ๆ ในการปฏิบัติงานแก่บคุคลในโรงเรียนอย่าง
เท่าเทียมกนั  

3. การตัดสินใจ (Decision making) เป็นภารกิจท่ีส าคัญย่ิงอย่างหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนท่ีดีจะต้องรู้วา่ เมื่อใดตนเองควรตดัสินใจ และเมื่อใดควรเปิด
โอกาสให้ผู้ ร่วมงานตดัสินใจ การตดัสินใจแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จะเลือกตดัสินใจในสิ่งหรือในทางท่ีจะ
เกิดผลติดตามมาให้มากท่ีสุด การตัดสินใจจะเป็นไปในลักษณะใดขึน้อยู่กับเง่ือนไขและ
สภาพการณ์ของปัญหา ในการตดัสินใจผู้บริหารควรค านึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบท่ี
เกิดขึน้แก่โรงเรียน พร้อมทัง้การมีข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นองค์ประกอบในการตดัสินใจให้มากท่ีสดุ 

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (Sense of community) ผู้บริหารควร
ด าเนินงานโดยยึดถือโรงเรียนเป็นลกั โดยให้ความช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากร ปลกูฝังจิตส านึก
ร่วมกันพร้อมทัง้กระตุ้นให้บุคคลในโรงเรียนเห็นความส าคญัของการเป็นเจ้าของโรงเรียนให้มาก
ท่ีสดุ ให้ความรู้สกึวา่โรงเรียนเป็นของทกุ ๆ คน ทกุคนมีความรู้สึกผกูพนั มีความรู้สกึเป็นหนึ่งเดียว
ในขณะปฏิบตัิงานร่วมกนั 

5. ความไว้วางใจ (Trust) ผู้ บริหารควรให้ความไว้วางใจในการตัดสินใจ
ปฏิบตัิงานตา่ง ๆของบคุลากรในโรงเรียน โดยการท่ีผู้บริหารโรงเรียนไว้เนือ้เช่ือใจ ให้การยอมรับว่า
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ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ ให้โอกาสในการท างานอย่างอิสระ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีการควบคมุจนเกินไป 

6. ความมีคุณภาพ (Quality) โรงเรียนควรค านึงถึงมาตรฐานสูงสุดของงาน  
มีความคาดหวงัในมาตรฐานและคณุภาพในการปฏิบตัิงานของครูและนกัเรียน โดยการสร้างขวญั
และก าลังใจแก่ครูในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาให้ครูในโรงเ รียนมีคุณภาพ ปฏิบัติงานเพ่ิมขึน้  
เป็นการยกระดบัมาตรฐานโรงเรียนให้มีความสามารถในด้านการบริการทางวิชาการแก่นักเรียน
และชมุชนได้ 

7. การให้การยอมรับ (Recognition) การท่ีโรงเรียนเปิดโอกาสและยอมรับ 
ความคิดเห็นท่ีดีของครู รวมทัง้ยอมรับในความรู้ ความสามารถ และความส าเร็จของผลงานของครู
และนกัเรียนเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องให้การยอมรับสนบัสนนุสง่เสริม เพ่ือให้ครูเกิดขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบัติงาน ความต้องการได้รับการยกย่องชมเชย นับถือ เป็นความต้องการด้านสงัคมของ
มนษุย์ เพราะฉะนัน้ผู้บริการโรงเรียนควรให้การยอมรับและเห็นคณุค่าของครู พร้อมทัง้สง่เสริมให้
ครูแสวงหาแนวความคิดท่ีดีและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงาน 

8. ความเอือ้อาทร (Caring) การท่ีผู้บริหารเอาใจใส่ดูแลเร่ืองความเป็นอยู่   
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนและสนับสนุนส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี  
การงาน ผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลส าคัญต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา จะต้องใช่เวลาว่างมาใกล้ชิด
ผู้ ใต้บังคับบัญชา ให้ความเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ และการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการสร้าง 
ความพึงพอใจแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

9. ความเท่ียงธรรม (Integrity) การท่ีโรงเรียนให้ความส าคญัและเห็นคณุคา่ของ
ความเป็นเอกภาพและความซ่ือสตัย์ในความมานะพยายามของบคุคลท่ีปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ 
และก าหนดแนวทางให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม โดยยึดมั่นใจเร่ืองคุณธรรมเป็นหลัก  
ความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นวฒันธรรมโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ คา่นิยม ความประพฤติปฏิบตัิของ
บคุลากร การท่ีผู้บริหารโรงเรียนให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ 
จะเป็นการเสริมขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรได้ 

10. ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) การท่ีโรงเรียนเห็นความส าคญั
ของความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านทักษะและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
พร้อมทัง้มีการยืดหยุ่นและผสมผสานความแตกตา่งในรูปแบบและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกนัของแต่
ละบคุคลให้เข้ากบัความมุง่ประสงค์ และคา่นิยมของโรงเรียน 
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จากองค์ประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนข้างต้นสรุปได้ว่า วัฒนธรรมโรงเรียนมี
องค์ประกอบตา่ง ๆ 10 องค์ประกอบท่ีท าให้แตล่ะโรงเรียนมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไป ท่ีจะเป็น
สาเหตปัุจจัยท่ีจะน าไปก าหนดทิศทางในการบริหารงาน การด าเนินงานภายใน และการประกัน
คุณภาพอันเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงผลการด าเนินงาน ความร่วมมือร่วมใจ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน 

จากแนวคิดองค์ประกอบของวฒันธรรมโรงเรียนของ แพตเตอร์สนั (Patterson. 1988 
อ้างถึงใน  วิไลวรรณ  มีแหยม, 2551) ได้ศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การพบว่ามีองค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมองค์การท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน 10 ด้าน ได้แก่ 
ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน (School purpose) การมอบอ านาจ (Empowerment) การตดัสินใจ 
(Decision making) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (Sense of community) ความไว้วางใจ 
(Trust) ความมีคณุภาพ (Quality) การให้การยอมรับ (Recognition) ความเอือ้อาทร (Caring) 
ความเท่ียงธรรม (Integrity) และความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) ซึ่งเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละด้าน ประกอบกับการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากงานวิจัยของ สมัฤทธ์ิ  ทองทับ 
(2557); วรรณธนา  หงสกล (2556); กาญจนา  เกสร (2555); สุภาวดี  ล าเจียกมงคล (2558); 
ดวงดาว  บุญกอง (2553) และ ศรีวิไล  ยลสริุยนัวงศ์ (2552) พบว่าวฒันธรรมโรงเรียนท่ีสง่ผลใน
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ของงานวิจัยข้างต้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ผู้ วิจัยพบว่าจึงน าข้อ
ค้นพบของการศึกษางานวิจัยท่ีท าตามแนวคิดของ แพตเตอร์สนั มาเป็นกรอบแนวคิดชั่วคราวใน
การวิจัย โดยมีการศึกษาใน 4 องค์ประกอบ คือ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ความมีคณุภาพ 
การให้การยอมรับ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน อนัเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส่งผลใน
ระดับมากของงานวิจัยดังกล่าว ทัง้นีผู้้ วิจัยจะน าข้อค้นพบจากการศึกษาดังกล่าวมาใช้ใน  
การอธิบายวัฒนธรรมโรงเรียนประกอบกับศึกษานิยามขององค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน ท่ีมีผู้ ให้
ความหมายเพ่ิมเติมคือ สมเกียรติ  มะโนวงศ์ (2553) และสุวะนิต  สุระสังข์ (2554) ท่ีได้ให้
ความหมายของ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ความมีคณุภาพ การให้การยอมรับ และความรู้สึก
เป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน ไว้ดงันี ้ 

1. ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะของการก าหนดขัน้ตอน
ตอ่เน่ืองจากการก าหนดสภาพปัจจบุนั ปัญหา หากไม่ทราบปัญหาปัจจบุนัและปัญหาก่อนย่อมไม่
สามารถก าหนดความมุง่ประสงค์ท่ีดีได้ การก าหนดความมุง่ประสงค์ของโรงเรียนจะต้องสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงและต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนในการ
ก าหนดความมุ่งประสงค์ด้วย อีกทัง้เป็นการประชาสมัพันธ์ชีแ้จงแถลงนโยบายของโรงเรียนให้
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บุคลากรเข้าใจเห็นคุณค่าและความส าคัญเก่ียวกับจุดประสงค์ของโรงเรียนในการก าหนด  
ความมุง่ประสงค์ต้องก าหนดให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุันปัญหาคือความต้องการของโรงเรียน
ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดความมุ่งประสงค์และรับรู้ด้วย  
ในการก าหนดความมุง่ประสงค์ควรให้มีความสมเหตสุมผลในลกัษณะท่ียากพอสมควร เพ่ือให้เป็น
ท่ีท้าทายจงูใจผู้ปฏิบตัิงาน และเพ่ือเป็นการกระตุ้นในการปฏิบตัิงานของบคุลากรในโรงเรียน 

2. ความมีคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนค านึงถึงคุณภาพของครู ให้คุณค่าและ
ความเช่ือกับมาตรฐานขัน้สงูท่ีครูและนักเรียนคาดหวังและลงมือกระท า ตลอดจนสร้างขวัญ
ก าลงัใจให้กับครู โดยสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้มีการแบ่งปัน ให้ก าลงัใจซึ่งกันและกัน
ภายในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีคณุภาพ และการท่ีโรงเรียนเช่ือมัน่ในความสามารถ
ของครูว่าจะสามารถท างานอย่างดีท่ีสุดเพ่ือโรงเรียน เช่ือว่าครูมีโอกาสเลือกท างานตาม  
ความต้องการแล้วผลงานจะออกมาดี และท าให้โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้ จนบรรลุ
วตัถปุระสงค์ 

3. การให้การยอมรับ หมายถึง การท่ีโรงเรียนยอมรับและเห็นคณุคา่ในแนวคิดท่ี
ดีของครูและนกัเรียน พร้อมทัง้สง่เสริมให้มีโอกาสแสวงหาแนวคิดท่ีดี และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าย่ิงขึน้ รวมทัง้มีการประกาศเกียรติคณุและ
ให้รางวลัแก่บคุลากรท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนด้วย การท่ีโรงเรียนเอาใจใสด่แูลครู ต้องเข้าใจถึง
จิตใจซึ่งกันและกัน ประคับประคอง สนับสนุน แก้ไขสิ่งแวดล้อม ทัง้ด้านกายภาพ จิตสังคม  
นและจิตวิญญาณตอบแทน โดยมีการจัดสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมทัง้ส่งเสริมความก้าวหน้าให้
บคุลากรในโรงเรียนมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน  หมายถึง การท่ีผู้ บริหารส่งเสริม 
ความสามคัคีในหมู่คณะมีการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างสมาชิกในโรงเรียน มีการให้
รางวลัและการลงโทษตอ่สมาชิกทุกคนอย่างถูกต้องและยตุิธรรม โรงเรียนเห็นความแตกต่างกัน
ระหวา่งบคุคลในทกัษะ และวิธีการปฏิบตัิงานพร้อมทัง้มีการยืดหยุ่นและผสมผสานความแตกตา่ง
ในรูปแบบและวิธีการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันของบุคคลให้เข้ากับความมุ่งประสงค์และค่านิยมของ
โรงเรียน 

ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัย ได้สรุปว่า วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง ระเบียบแบบแผน 
ความเช่ือ ความคิด ค่านิยม ท่ีส่งผลในการประพฤติ การแสดงออกของคนในโรงเรียนท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อนัเกิดจากการถ่ายทอดจากรุ่น สู่รุ่นซึ่งเป็นการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่  
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สิ่งประดิษฐ์ สญัลักษณ์ วิธีการท างาน โครงสร้างองค์การ ประเพณี พฤติกรรม และวัฒนธรรม
โรงเรียนท่ีเป็นนามธรรมได้แก่ ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ ความเข้าใจ ความรู้สึก ระบบ  
การท างานร่วมกัน วัฒนธรรมโรงเ รียนทัง้ ท่ีเ ป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมล้วนส่งผลต่อ 
การแสดงออกทางพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในโรงเรียนของทกุคน เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถก าหนด
ความส าเร็จขององค์การหรือโรงเรียน ซึ่งวฒันธรรมโรงเรียนจะแตกตา่งกนัไปซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของแตล่ะแห่ง โดยมีองค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบคือ  

1. ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หมายถึง การท่ีผู้บริหารได้ก าหนดความมุ่ง
ประสงค์ ผ่านทางวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน และประชาสมัพันธ์ ชีแ้จงให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนเกิดความเข้าใจร่วมกันในหน่วยงาน เกิดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ทัง้นี  ้
การก าหนดความมุ่งประสงค์อาจเป็นการก าหนดจากกระทรวง หรือการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ร่วมในองค์การหรือในโรงเรียน ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการในปัจจุบันหรือ  
ความคาดหวงัในอนาคต ซึ่งความมุ่งประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตัง้ขึน้ต้องมีความชัดเจน ท้าทาย 
และเป็นไปได้ในทางการปฏิบตัิ 

2. ความมีคณุภาพ หมายถึง การมีความคาดหวงัให้เกิดคณุค่า มาตรฐาน และมี
คณุภาพในการปฏิบัติงานและสะท้อนออกมาเป็นผลงานเชิงประจักษ์ ของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ทัง้ผู้บริหาร ครู และ บคุลากร มีความเช่ือมัน่ใจการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้เช่ือ
วา่สามารถพฒันาตนเองได้ ผู้บริหารมีการส่งเสริมขวญัและก าลงัใจสร้างบรรยากาศของการอยู่
ร่วมกนัให้เกิดเป็นเร่ืองการแบ่งปัน และการยอมรับความสามารถในการท างาน 

3. การให้การยอมรับ หมายถึง การท่ีผู้ บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
ยอมรับเห็นคุณค่า และ สนับสนุนแนวคิดท่ีดี  ความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์  ซึ่งอาจส่ งผลถึง 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ่ๆ โดยเกิดจากทศันคติ แนวคิด คา่นิยมอาจจะของปัจเจกชนหรือของกลุ่ม
คน เมื่อมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างมีการยอมรับฟัง ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น การเชิดชู
บคุคลท่ีสร้างช่ือเสียง 

4. ความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน หมายถึง การท่ีผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ยึดถือโรงเรียนเป็นหลกั ในการด าเนินงานใด ๆ ทกุคนในโรงเรียนมีสว่นร่วมในงานท่ีโรงเรียนจดัขึน้ 
การให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการเข้าร่วมงาน การปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ อีกทัง้ทกุคนยึดถือการด าเนินงานด้วยจิตส านึกของการเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน 
พร้อมแบ่งปันความรู้แนวปฏิบตัิช่วยเหลือพฒันาเพ่ือนร่วมงาน และมีใจรักการท างานเป็นหมูค่ณะ 
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3. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง 
3.1 งานวจิัยในประเทศ 

จันทร์เพ็ญ  กลบัดี (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับอิทธิผลของภาวะผู้น าและวัฒนธรรม
โรงเรียนแบบร่วมคิดร่วมท าท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานของครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตตรวจ
ราชการท่ี 2 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัภาวะผู้น าร่วมในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานในเขตตรวจราชการท่ี 2 2) ศึกษาระดบัวฒันธรรมโรงเรียนแบบร่วมคิดร่วมท าของครูใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในเขตตรวจราชการท่ี 2 3) สร้างรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหต ุระหว่าง
ภาวะผู้น าร่วม วฒันธรรมโรงเรียนแบบร่วมคิดร่วมท า และตวัแปรท่ีมาก่อนผลการปฏิบตัิงานของ
ครูท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานของครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตตรวจราชการท่ี 2 จ านนวน 320 
คน ในปีการศึกษา 2556 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ สถิติท่ีใช่ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และการวิเคราะห์โมเดลเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดบัภาวะผู้น าร่วมใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในเขตตรวจราชการท่ี 2 อยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนแบบ
ร่วมคิดร่วมท าของครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในเขตตรวจราชการท่ี 2 ได้รับอธิพลทางตรงจาก
ภาวะผู้น าร่วมและวฒันธรรมโรงเรียนแบบร่วมคิดร่วมท า และได้รับอธิพลทางอ้อมจากภาวะผู้น า
ร่วม และวัฒนธรรมโรงเรียนแบบร่วมคิดร่วมท าโดยผ่านสิ่งท่ีมาก่อนผลการปฏิบัติงานของครู  
มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  

มกุดา  ค าอานา (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์ 
การเชิงสร้างสรรค์กบัการพัฒนาตนเองของครูในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือผู้ บริหาร
สถานศกึษาปีการศกึษา 2557 จ านวน 144 คน ท่ีได้จากการสุม่อย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่ 1)วฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของสถานศกึษา ภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยพบวา่ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกเรียงล าดบั คือ ด้านมุง่เน้น
ความส าเร็จ ด้านมุ่งเน้น สจัการแห่งตน และด้านมุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน 2)การพัฒนา
ตนเองของครูในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านท่ีมี
คา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ 3 ดบัแรกเรียงล าดบั คือ ด้านการศกึษาตอ่ ด้านการอบรมและด้านเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และ 3)วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กันทางบวก ระดับสูงกับ  
การพัฒนาตนเองของครูในทัศนะของของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  
ระดบั 0.1 
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วนิดา  เท่ียงสงค์ (2557) ได้ศกึษาเก่ียวกบัวฒันธรรมโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต24 จ านวน 330 คน ได้มากจากการสุ่มแบบ
หลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ผลการวิจัยพบว่า  
1) วฒันธรรมโรงเรียนในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้บริหารมีระดบัการปฏิบัติมากท่ีสดุคือ ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ครูผู้สอนมี
ระดบัปฏิบัติการมากท่ีสดุคือด้านการตดัสินใจ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่มีระดบั
การปฏิบัติมากท่ีสดุคือด้านความมีคณุภาพ โรงเรียนขนาดกลางมีระดบัการปฏิบัติมากท่ีสดุคือ
ด้านความไว้วางใจ และโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดบัการปฏิบัติมากท่ีสุดคือด้านความเอือ้อาทร  
2)ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดบัการปฏิบตัิวฒันธรรมโรงเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ทุกด้าน โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลางมีระดบัการปฏิบัติท่ีแตกตา่งกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  .05 ในด้านความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ และด้าน 
ความซ่ือสตัย์สจุริต 

สมัฤทธ์ิ  ทองทบั (2557)ได้ศกึษาเก่ียวกบั การพฒันาวฒันธรรมโรงเรียนเพ่ือสง่เสริม
คณุภาพการศกึษา ประชากรได้แก่โรงเรียนระดบัประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือโรงเ รียนระดับ
ประถมศกึษา 370 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมลูคือผู้บริหารโรงเรียน ครูหวัหน้าวิชาการและครูผู้สอนจ านวน 
1,130 คน เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมัน่ ทัง้ฉบับ 
.84การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คา่เฉล่ีย การวิเคราะห์เนือ้หา Multiple regression analysis และ Path analysis ผลการวิจยัพบวา่ 
1)สภาพการณ์วัฒนธรรมโรงเ รียนเ พ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษามีสามองค์ประกอบคือ  
1)วฒันธรรมโรงเรียน 2)คณุภาพการศกึษาและ 3)ประสิทธิผลของโรงเรียน มีคา่องค์ประกอบย่อย
คือ 1)วฒันธรรมการบริหารโรงเรียน 2)วฒันธรรมของคณะกรรมการสถานศกึษา 3)วฒันธรรมของ
ครู 4)คณุภาพของหลกัสตูร 5)คณุภาพของผู้เรียน 6)คณุภาพของสิ่งแวดล้อม 7)ประสิทธิผลการวดั
และประเมินผลและ 8)ประสิทธิผลการบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีระดับ  
การด าเนินการในระดบัมาก ทัง้ 3 ด้านท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.30 2)ความสมัพันธ์ขององค์ประกอบ
วฒันธรรมโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยวัฒนธรรมโรงเรียน คุณภาพ
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การศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสมัพันธ์กนัในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 3)การพัฒนารูปแบบวฒันธรรมโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา ด้านวฒันธรรมโรงเรียนและคณุภาพการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยเก่ียวกบัรูปแบบ
การพฒันาร้อยละ 100และเห็นวา่มีความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบตัิจริงจงัในโรงเรียนร้อย
ละ 94.53 

ซานูซี   ยีปง (2556)  ได้ศึกษาเ ก่ียวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อ 
การด าเนินงานประกันคณุภาพภายในตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาสจ านวน 185 คน  งานวิจยันีพ้บวา่ 1) ผู้บริหาร
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษานราธิวาสรับรู้วฒันธรรมองค์การอยู่
ในระดบัมาก 2) ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาสมี
การด าเนินงานประกันคณุภาพภายในอยู่ในระดบัมาก 3)วฒันธรรมองค์การมีความสมัพันธ์กับ 
การด าเนินงานประกันคณุภาพภายในอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ปัจจยัวฒันธรรม
องค์การท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในได้แก่ความหลากหลายของบุคคล  
ความมุง่ประสงค์ขององค์การและความไว้วางใจสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 40.90 

วรรณธนา  หงสกล (2556) ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับ
ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา
สระแก้วซึ่งกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแก้ว  
เขต 2 จ านวน 306 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชัน้ ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมโรงเรียนใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้วเขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก 2) ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 3) เปรียบเทียบวัฒนธรรม
โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระแก้วเขต 2 จ าแนกตาม ประเภทของ
โรงเรียนคือประถมศกึษาและขยายโอกาสทางการศกึษา โดยรวมแตกตา่งกันอย่างไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติ ยกเว้น ด้านการมอบอ านาจแตกตา่งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

กาญจนา  เกสร (2555)ได้ศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองค์การกบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มตวัอย่างในวิจัย 
ได้แก่ ผู้บริหาร และครู รวมทัง้สิน้ 291คนผลการวิจยัพบวา่ 1)วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนสงักดั
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ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานีเขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากัน 2 ด้านคือ ด้านการมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ด้านความมีคุณภาพ 
รองลงมาคือความซ่ือสตัย์สจุริต และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน 2)ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 
1 โ ดย รวมและราย ด้ านของ โ ร ง เ รี ยนอยู่ ใ น ร ะดับมาก  ด้ าน ท่ี มี ค่ า เ ฉลี่ ย สู ง สุดคื อ  
ด้านความสามารถผลิตนักเ รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมาก รองลงมาคือ 
ด้านความสามารถในการแก้ ปัญหาภายในของโรงเ รียน ด้ าน ท่ีมีค่า เฉลี่ยต ่ าสุด  คื อ  
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่าง
วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันคือในทิศทางบวก และพบว่า
โดยรวมมีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .01 ซึ่งมีคา่ความสมัพันธ์อยู่ในระดบั
ค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงทัง้ 10 ด้าน  
เรียงอันดบัความสมัพันธ์จากมากไปน้อย ได้ดงันี ้ด้านความสามารถหลากหลายของบุคลากร  
ด้านความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ  ด้านความซ่ือสัตย์สุจ ริต  ด้านความเ อื อ้อาทร  
ด้านความไว้วางใจ ด้านการตัดสินใจ ด้านการมอบอ านาจ ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน  
และ ด้านความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน 

สภุาวดี  ล าเจียกมงคล (2558)ได้ศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรมโรงเรียนกับการบริหาร
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 โดยวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือทราบ 
สถานภาพวัฒนธรรมโรงเรียน สถานภาพการบริหารโรงเรียนความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
โรงเรียนกบัการบริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนในสงักดัเทศบาลกลุม่การศกึษาท้องถ่ินท่ี 1จ านวน 
30 โรงเรียน เป็นกลุม่ตวัอย่าง ผู้ให้ข้อมลูได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศกึษาและ
ครู จ านวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพ
วฒันธรรมโรงเรียนตามทฤษฎีของแพตเตอร์สนั เพอร์กี และปาร์คเกอร์ กับสถานภาพวฒันธรรม
โรงเรียนในสงักัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี1 ตามการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 10 เมษายน - 25 กรกฎาคม 2554 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สนั ผลการวิจัย พบว่าสถานภาพวฒันธรรมโรงเรียน และสถานภาพการบริหารโรงเรียนใน
สงักัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ข้อมูลมี 
การกระจายตวัน้อยและทัง้สองด้านมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ดวงดาว  บุญกอง (2553)  ได้ศึกษาเ ก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเ รียนท่ีส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สงักัดส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นครูผู้ สอนในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สงักดัพัฒนาสงัคม จ านวน 207 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัความส าคญัของ
วัฒนธรรมโรงเรียนของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ทัง้โดยภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่  ด้านความรู้สึก เ ป็นส่วนหนึ่ งของโรงเ รียน ด้านความหลากหลายของบุคลากร  
ด้านการตดัสินใจ 2) สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
สงักัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากหลากหลายของบุคลากร ทัง้โดย
ภาพรวมและรายด้าน 3) วฒันธรรมโรงเรียนทกุด้านมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .01 4) วฒันธรรมโรงเรียนท่ี
สง่ผลตอ่สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สงักดัส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร พบว่า 4.1) วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมใน 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเ รียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานครในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 5 ด้าน คือ วัฒนธรรม
โรงเรียนด้านการยอมรับ ด้านความหลากหลายของบุคลากร ด้านมีความมีคุณภาพ ด้าน  
ความซ่ือสัตย์สุจริต และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน สามารถร่วมกันท านาย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สงักดัส านกัพฒันา
สังคม กรุงเทพมหานครในภาพรวม ได้ร้อยละ 81.60  4.2) วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สงักดัส านกัพฒันา
สงัคม กรุงเทพมหานครในด้านการจัดการเรียนการสอน มี 3ด้าน คือ วฒันธรรมโรงเรียนด้าน 
ความหลากหลายของบุคลากร ด้านความไว้วางใน และด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
สามารถร่วมกันท านายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ งานของครูในโรงเ รียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สงักัดส านักพัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานครในด้านการเรียนการสอนได้ร้อยละ 
51.70  4.3) วฒันธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลตอ่สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร สงักัดส านกัพัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานครในด้านเพ่ือนร่วมงาน มี 3 ด้าน 
วฒันธรรมโรงเรียนด้านความหลากหลาย ด้านความซ่ือสตัย์สจุริต และด้านความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่ง
ของโรงเรียน สามารถร่วมกนัท านายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สงักดัส านกัพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานครในด้านเพ่ือนร่วมงาน ได้ร้อยละ 50.00 
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4.4) วฒันธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สงักัดส านักพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานครในด้านผู้บังคบับญัชา มี 4 ด้าน คือ 
วฒันธรรมของโรงเรียนด้านการยอมรับ ความเอือ้อาทร ด้านการตดัสินใจ และด้านความรู้สกึเป็น
สว่นหนึ่งของโรงเรียน สามารถร่วมกันท านายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านการยอมรับ
ผู้ บังคับบัญชา ได้ ร้อยละ 79.00  4.5)  วัฒนธรรมโรงเ รียนท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมใน 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเ รียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานครในด้านความมัน่คงก้าวหน้ามี 4 ด้าน คือ วฒันธรรมโรงเรียนด้านความมีคณุภาพ 
ด้านความไว้วางใจ ด้านความหลากหลายของบุคลากร และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน สามารถร่วมกันท านายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านความมั่นคงก้าวหน้า  
ได้ร้อยละ 50.00 

ศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์ (2552)ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
โรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสงขลา เขต 2 กลุม่ตวัอย่าง
ในการวิจยัเป็นครูผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสอนไมน้่อยกวา่ 2 ปี ในโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอนระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ในอ าเภอหาดใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสงขลา เขต 2 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
จ านวน 351 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 
5 อันดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และทดสอบความแตกตา่งคา่เฉลี่ยโดยใช้ t-test ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี  ้
1) วฒันธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านมีความสมัพันธ์กัน
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01และเมื่อวิเคราะห์เฉพาะโรงเรียนสงักัดภาครัฐและภาคเอกชนพบว่า 
วฒันธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้านมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01  2) ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน ทัง้โรงเรียนภาครัฐ
และภาคเอกชน ในอ าเภอหาดใหญ่ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสงขลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  3) ครูสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับ
วฒันธรรมโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ครูผู้ สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนด้านความมุ่งประสงค์ของ
โรงเรียน ด้านการตดัสินใจ ด้านความมีคณุภาพ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และด้านความไว้วางใจ ท่ีแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ด้านการมอบอ านาจ



  32 

และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนท่ีมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ระหว่างครูผู้ สอนในโรงเรียนภาครัฐและภาคเอกชนมีความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกด้าน ยกเว้นด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในท่ีแตกต่างกัน
อย่างมนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พร  ภิเศก (2546) ได้ศกึษาเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การและปัจจยับางประการท่ีสง่ผล
ตอ่ประสิทธิผลโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่
อาจารย์จ านวน 382 คน ซึ่งผลการวิจยัสรุปได้ดงันี1้)การศึกษาลกัษณะของวฒันธรรมองค์การใน
โรงเรียนเหลา่สายวิทยาการของกองทัพบกพบว่าลกัษณะวฒันธรรมองค์การในโรงเรียนเหลา่สาย
วิทยาการของกองทพับกเป็นวฒันธรรมแบบผสมระหวา่งวฒันธรรมแบบครอบครัววฒันธรรมแบบ
การเปลี่ยนแปลงพฒันาวฒันธรรมแบบราชการและวฒันธรรมแบบการตลาดโดยวฒันธรรมเดน่ท่ี
มีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือวัฒนธรรมแบบราชการส่วนวัฒนธรรมอ่ืนๆท่ีมีการปฏิบัติในระดับ
รองลงมาคือวฒันธรรมแบบการตลาดวฒันธรรมแบบครอบครัวและวฒันธรรมแบบเปลี่ยนแปลง
พฒันา2)การศกึษาผลของวฒันธรรมองค์การแนวปฏิบัติของกองทพับกและความพึงพอใจในงาน
ตอ่ประสิทธิผลโรงเรียนเหลา่สายวิทยาการของกองทัพบกพบว่า 2.1)วฒันธรรมองค์การและแนว
ปฏิบัติของกองทัพบกส่งผลตรงต่อความพึงพอใจในงานโดยประเภทของวฒันธรรมองค์การซึ่ง
ส่งผลตรงต่อความพึงพอใจในงานคือวฒันธรรมแบบครอบครัวและวฒันธรรมแบบราชการและ
วฒันธรรมองค์การสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนในความพึงพอใจในงานได้มากกวา่แนว
ปฏิบัติของกองทพับก 2.2)วฒันธรรมองค์การแนวปฏิบตัิของกองทัพบกและความพึงพอใจในงาน
ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนประเภทของวัฒนธรรมองค์การซึ่งส่งผลตรงต่อประสิทธิผล
โรงเรียนคือวัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนาและวัฒนธรรมแบบการตลาดโดยวัฒนธรรม
องค์การสามารถอธิบายความแปรปรวนในประสิทธิผลโรงเรียนได้มากท่ีสดุรองลงมาคือแนวปฏิบัติ
ของกองทพับกและความพึงพอใจในงานตามล าดบั 2.3) วฒันธรรมองค์การและแนวปฏิบัติของ
กองทัพบกส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนผ่านความพึงพอใจในงานโดยประเภทของวัฒนธรรม
องค์การซึ่งสง่ผลทางอ้อมสงูคือวฒันธรรมแบบครอบครัวและวฒันธรรมแบบราชการ 3)การศกึษา
เพ่ิมเติมพบว่า 3.1)แหล่งท่ีมาของอาจารย์มีความสมัพันธ์กับระยะเวลาการอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีของ
อาจารย์โดยอาจารย์ซึ่งมีแหลง่ท่ีมาจากโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าแม้วา่จะมีความพึงพอใจ
ในงานและเกียรติภมูิทหารไม่ต่างจากอาจารย์ซึ่งมีแหล่งท่ีมาจากท่ีอ่ืนๆอีกหลายกลุม่แต่อาจารย์
กลุม่นีอ้ยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นอาจารย์ในโรงเรียนเหลา่สายวิทยาการของกองทพับกเป็นระยะเวลาสัน้
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กว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 3.2)อาจารย์ซึ่งมีระดบัการศึกษาและระดบัความพึงพอใจในงานตา่งกนัรับรู้การมี
ประสิทธิผลโรงเรียนต่างกันโดยอาจารย์ซึ่งจบการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีรับรู้ประสิทธิผล
โรงเรียนสงูกวา่อาจารย์ซึ่งจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทและในกลุ่มโรงเรียนท่ี
อาจารย์มีความพึงพอใจในงานมากรับรู้การมีประสิทธิผลโรงเรียนสงูกวา่ในกลุม่โรงเรียนท่ีอาจารย์
มีความพึงพอใจในงานปานกลาง 

จากงานวิจยัท่ีศึกษาพบว่าวฒันธรรมโรงเรียนนัน้เกิดจากการท่ีสมาชิกในโรงเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบคุลากรท่ีได้ร่วมกนัสร้างก าหนดขึน้ ซึ่งวฒันธรรมโรงเรียนท่ีเก่ียวกบั
การพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในการท างาน ความกล้าแสดงออก และการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเป็นอิทธิพลท่ีเกิดจากผู้บริหารของโรงเรียน และความมีคณุภาพนัน้เกิดจากอิทธิพลของ
คนในโรงเรียนในการยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหารท่ีมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกนั อีกทัง้วฒันธรรมโรงเรียนสง่ผลตอ่การตดัสินใจร่วมกนัของคนในโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีแสดงออก
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน  

3.2 งานวจิัยต่างประเทศ 
ซูซาน จี. เชอแมน; และคนอ่ืน ๆ (Sherman et al., 2014) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย

ด้านวัฒนธรรมและองค์กรท่ีส่งเสริมและการปฏิบัติงานด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศใน
โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ พิการ (Public Rehabilitation Program) จากกลุ่มตัวอย่างท่ี
หลากหลายใน 4 รัฐระบบการฟืน้ฟสูมรรถนะทางอาชีพของสหพันธรัฐเป็นงานส าคญัท่ีอธิบายถึง
ความรับผิดชอบในผลลพัธ์การจ้างงานกลุม่คนพิการ ซึ่งตวัแทนของระบบการฟื้นฟสูมรรถนะทาง
อาชีพได้พยายามหาหนทางในการประเมินการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ และในพืน้ท่ีปฏิบัติงานอ่ืนๆ
จุดมุ่งหมายของงานวิจัยฉบับนี  ้คือ ระบุปัจจัยด้านวัฒนธรรมและองค์กรท่ีส่งเสริมและ 
การปฏิบตัิงานด้วยความเป็นเลิศ ผลการศกึษาท่ีใช้งานวิจยัเชิงคณุภาพท่ีท าเก่ียวกบัตวัแทนท่ีมผีล
การปฏิบตัิงานดีเย่ียมทัง้ 4 มลรัฐเพ่ือค้นหาการปฏิบตัิงานท่ีน าไปสูก่ารพฒันาผลการจ้างงานกลุ่ม
คนพิการ การสอบความเข้าใจสรุปวา่ตวัแทนโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ พิการทางอาชีพต้อง
พฒันาวฒันธรรมองค์กรท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้โดยน าการปฏิบตัิงานเชิงประจกัษ์ท่ีน าไปสูผ่ลส าเร็จ 

จี ฮนุ ซอง; และคนอ่ืน ๆ (Song, Martens, McCharen, & Ausburn, 2011) ได้ศกึษา
เ ก่ี ยวกับโครงสร้างความสัมพัน ธ์ ระหว่างวัฒนธรรมการเ รียน รู้ ร่วมกัน  บรรยากาศ  
ความสร้างสรรค์ในโรงเรียน งานท่ีก ากับตนเอง อัตราการลาออกของครูและครูวิชาเฉพาะ 
การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการกล่าวถึงรูปแบบองค์การท่ีมีปัญหาหลกัจากการรับรู้ของครูท่ีมีเร่ืองของ
บคุลิกภาพและนโยบายของทางโรงเรียน การตอบแบบสอบถามจากการศกึษาโดยครูและบคุลากร
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ภายในโรงเรียนได้บอกถึงระดับของการวิเคราะห์ โครงสร้างโมเดลของความเท่าเทียมกัน  
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติได้แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมองค์การในแง่มมุท่ีมีนยัส าคญัอย่างมากในแง่
ของอัตราการลาออกของครู ในขณะท่ีโครงสร้างพฤติกรรมอ่ืนไม่มีผล ผู้ วิจัยได้สรุปว่า ครูมี  
ความเข้าใจในการท างานท่ีต้องก ากับตนเองมากกว่าอาชีพอ่ืนซึ่งบรรยากาศการสนับสนุน 
การเรียนรู้ และผู้น าในโรงเรียนซึ่งมีความส าคญัของบรรยากาศความสร้างสรรค์ในโรงเรียนและ
การลดอตัราการลาออก และวิธีการของงานวิจยันีเ้ป็นของการพฒันางานด้านการบริการทรัพยากร
มนษุย์ 

แองกสั เจ. แมคนิล; โดริช แอล. พาร์เตอร์; และ สตีฟ บรูซ (MacNeil et al. 2009) ได้
ศกึษาเก่ียวกับประสิทธิผลของวฒันธรรมโรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการประสบ
ความส าเร็จของนักเรียน โดยวตัถุประสงค์ของการวิจัยครัง้นีเ้พ่ือทดสอบสมติฐาน ในโรงเรียน
ตวัอย่าง โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง และโรงเรียนท่ีเป็นท่ียอมรับ ว่ามีความแตกต่างกนัในแตล่ะโรงเรียน 
ในด้านบรรยากาศของโรงเรียน ซึ่งวัดโดย ตัวแปรทัง้ 10 ของการส ารวจวัฒนธรรมโรงเรียน  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ตวัแปรทัง้ 10 มีนัยส าคญัท่ีแตกต่างกันในการวัดวัฒนธรรมโรงเรียน โดย
โรงเรียนตัวอย่างมีผลงานท่ีโดดเด่นกว่าโรงเรียนท่ีเป็นท่ียอมรับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่าง โรงเรียนตัวอย่างและโรงเรียนท่ีเป็นท่ีมีช่ือเสียง นัยส าคญัทางทางสถิติเกิดขึน้ระหว่าง
โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงด้านผลงานโดดเด่นกว่าโรงเรียนท่ีเป็นท่ียอมรับ ในปัจจัยตวัแปรทางด้าน  
การตัง้เป้าหมาย การปรับตวั ข้อค้นพบจากการวิจยัพบวา่นักเรียนท่ีประสบความส าเร็จสงูกวา่ ซึ่ง
มีคะแนนสอบท่ีเกินมาตรฐาน ในโรงเรียนจะมีบรรยากาศในการเรียนท่ีดี 

มิเชล เจ มิลลิงตัน ; และ จาเร็ด ซี ชอร์ส  (Millington & Schultz. 2009) ได้ศึกษา
เก่ียวกบัความท้าทายของการปรับใช้การประกนัคณุภาพวฒันธรรมองค์กรพบวา่ วฒันธรรมองค์กร
เป็นอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ในการปรับใช้การประกนัคณุภาพในหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐบาลกลาง
ด้านการฟื้นฟูอาชีพโดยงานวิจัยฉบับนีใ้ช้ 2 แบบจ าลอง (โมเดล) เพ่ือท าความเข้าใจวฒันธรรม
องค์กร ได้แก่ 1)แบบจ าลองคา่นิยมเชิงแข่งขนั ประกอบด้วย คา่นิยมเชิงวฒันธรรมขัน้พืน้ฐาน ใช้
ในการพรรณนาช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมแบบชนชัน้ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนใน  
การประกันคุณภาพ 2)แบบจ าลองความเหมาะสมของบุคคลในองค์กร ใช้ในการพรรณนา 
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมองค์กรแบบอุดมคติและวัฒนธรรมองค์กรในทางปฏิบัติ   
ซึ่งยทุธศาสตร์ในการปรับใช้การประกันคณุภาพจ าเป็นต้องเรียนรู้ความขดัแย้งภายในองค์กรด้วย
จุดประสงค์ของการวิจัยฉบับนีค้ือการท าความเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรของการฟื้นฟู  
การประกอบอาชีพ และ 2 แบบจ าลองดงักลา่วส่งผลอย่างไรต่อการปรับใช้การประกนัคณุภาพคือ 
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1. แบบจ าลองคา่นิยมเชิงแข่งขนั ท่ีมีหลกัการเชิงประจักษ์ในการระบวุฒันธรรมองค์กรต่างกนัใน
งาน 2. แบบจ าลองความเหมาะสมของบุคคลในองค์กร ใช้ในการพรรณนาความแตกตา่งระหวา่ง
วฒันธรรมองค์กรแบบอดุมคติและวฒันธรรมองค์กรในทางปฏิบัติท่ีองค์กรประสบมาท่ีมากกว่า
ความกงัวลระดบัโลกในค่านิยมเชิงแขง่ขนัและความเฉ่ือยทางธรรมชาติของกลุม่โดยรวม การปรับ
ใช้การประกนัคณุภาพในแตล่ะกลุม่ตวัอย่างจ าเป็นต้องเผชิญกบัการท างานเฉพาะและการท างาน
ท่ีไมเ่ป็นตามแบบแผนของแตล่ะแห่งด้วย 

ดี. ไนดู (D.  Naidoo. 2002)ได้ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรและ
วฒันธรรมรองต่อการประยกุต์ใช้และผลลพัธ์ในแง่มมุของการริเร่ิมประกันคณุภาพภายในในเวลา 
20ปีท่ีผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาได้ประยุกต์ระบบการจัดการคุณภาพโดยเฉพาะการจัด  
การคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) จากการวิจัยได้มีการระบุถึงความล้มเหลวท่ีจะเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมองค์กรว่าเป็นเพราะตวับั่นทอนพืน้ฐานตวัเดียวในบรรดาความพยายามท่ีมีคณุภาพ  
ท่ีใดก็ตามท่ีวฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจัยความพยายามท่ีมีคณุภาพ แนวโน้มจะถูกมองว่าได้แก่ 
การเป็นเอกเทศ การเป็นเนือ้เดียวกัน และความใหญ่โตของโครงสร้าง อย่างไรก็ตามองค์กรส่วน
ใหญ่มีวฒันธรรมรองท่ีหลากหลายท่ีฝังรากอยู่ในวฒันธรรมองค์กร นอกจากนี ้สมมติฐานท่ีว่า
วฒันธรรมรองและวฒันธรรมองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนความสมัพนัธ์ในพลงัขององค์กรงานวิจัย
ฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศกึษาอิทธิพลของวฒันธรรมองค์กรและวฒันธรรมรองท่ีเป็นปัจจยัของปรัชญา
ท่ีมีเหตุผลและยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้การประกันคุณภาพ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการอภิปราย
เก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้ของการประกนัคณุภาพท่ีมหาวิทยาลยัเทคนิคอน (Technikon) 

 จากงานวิจยัทัง้หมดสรุปได้วา่ วฒันธรรมขององค์การหรือวฒันธรรมของโรงเรียน 
เป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดกนัผ่านการแบ่งปันแนวคิด ค่านิยม คติ ความเช่ือ ท่ีถ่ายทอดกันผ่าน เร่ืองราว 
สญัลกัษณ์ การบอกสอน วีรบุรุษ โดยสมาชิกรุ่นเก่าไปยังสมาชิกใหม่ วฒันธรรมเหล่านีจ้ะเป็น
ปัจจัยในการก าหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ซึ่งสะท้อนผ่านมาตรฐาน  
และความส าเร็จขององค์การหรือโรงเรียน  

 วฒันธรรมโรงเรียน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างกันไปคล้ายกับเอกลกัษณ์
เฉพาะตวับุคคล การด าเนินงานในโรงเรียนเป็นหนึ่งในการสะท้อนวฒันธรรมโรงเรียนออกมา  
โดยผู้บริหาร ครู และบคุลากรในโรงเรียนจะรับรู้ร่วมกัน ซึ่งวฒันธรรมโรงเรียนจะสะท้อนให้เห็นถึง 
ศกัยภาพของผู้น า ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายร่วมกันของ
บคุลากรในโรงเรียน ผลการประเมินคณุภาพ เป็นต้น ทัง้นี ้การศกึษาวฒันธรรมโรงเรียน จะเป็น
การท าความเข้าใจลกัษณะเฉพาะของแต่ละโรงเรียน เพ่ือเสริมจดุแขง็พัฒนาจดุอ่อนตอ่ไป และยัง
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สามารถถ่ายทอดแนวคิดแนวปฏิบัติไปยงัโรงเรียน หรือสถานศึกษาอ่ืนให้มีวฒันธรรมโรงเรียนท่ี
เข้มแข็ง น าไปสูโ่รงเรียนท่ีมีวฒันธรรมเข้มแข็งท่ีมีความเป็นเลิศในการด าเนินงาน ท าให้การศกึษา
ชาติมีความพฒันาย่ิงขึน้ไป  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบวัฒนธรรมโรงเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร วิธีด าเนินการวิจัยของงานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบ  
พหุกรณีศึกษา (Multi-case study research) โดยการศกึษาเชิงคณุภาพจากกรณีศกึษาโรงเรียน
ในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีมีผลการประกันคณุภาพภายนอกระดบัดีมากท่ีรับรองโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยเลือกศกึษาจาก
โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินระดบัดีมาก รอบท่ี 3 เพ่ือศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับวฒันธรรมโรงเรียน
สนับสนุนการประกนัคณุภาพภายนอก การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ีหนึ่ง
เป็นการศึกษาก่อนลงภาคสนาม ระยะท่ีสองเป็นการศึกษาภาคสนาม และระยะท่ีสามการจัด
กระท าข้อมลูเป็นการน าข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ในภาคสนามมาวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดของ  
การด าเนินการวิจยัในแตล่ะระยะดงันี ้

ระยะท่ีหน่ึง: การศกึษาก่อนลงภาคสนาม 
ผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาก่อนลงภาคสนามเพ่ือก าหนดกรอบในการเก็บและรวบรวมข้อมลู

ได้อย่างชดัเจนและสามารถเลือกกรณีศกึษาท่ีเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดงันี  ้
1. การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลการประกันคณุภาพภายนอก
ระดบัดีมากโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
สมศ. และการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมโรงเรียนเพ่ือน ามาก าหนดกรอบในการสงัเกตและ
แนวค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

2. การเลือกกรณีศกึษา 
ผู้ วิ จัยคัด เลื อกกรณีศึกษาแบบเจาะจง  (Purposive sampling) จ านวน 

3 โรงเรียน จากจ านวนโรงเรียน 11 แห่ง ในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกระดบัดีมาก 3 รอบการประเมิน โดยมีขัน้ตอนในการคดัเลือกกรณีศกึษาดงันี ้

2.1 ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูลโรงเ รียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดบัดีมาก 3 รอบการประเมิน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครและเวบ็ไซต์ของสมศ. พบวา่มีจ านวน 11 โรงเรียนท่ีได้รับผลการประเมินคณุภาพ
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ภายนอกระดบัดีมาก 3 รอบการประเมิน จากโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครจ านวนทัง้หมด 
436 โรงเรียน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 
2558: 4-7) ทัง้นีก้ลุ่มส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่ม
กรุงเทพตะวนัออก 2) กลุ่มกรุงเทพเหนือ 3)กลุ่มกรุงเทพกลาง 4)กลุ่มกรุงเทพใต้ 5) กลุ่มกรุงธน
เหนือ และ6)กลุม่กรุงธนใต้ (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร. 2560) ดงัภาพประกอบท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แผนท่ีแสดงการแบ่งกลุม่เขตพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา: ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร (2560) 

จากข้อมลูของส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษาสรุปผลได้วา่ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออกมีโรงเรียนท่ีได้ผล
การประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมาก 3 รอบการประเมินมากท่ีสดุจ านวน มีจ านวน 7 โรงเรียน  
รองลงมาได้แก่ กรุงเทพใต้ จ านวน 2 โรงเรียน กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกรุงเทพกลาง อย่างละ  
1โรงเรียน โดยโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกเขตลาดกระบัง มีจ านวนโรงเรียนท่ีได้รับผล 
การประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมากมากท่ีสดุ โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 2  
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ตาราง 2 ข้อมลูโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมาก 3 รอบ การประเมิน  
 

ท่ีมา: ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร (2560)  

2.2 ผู้ วิจัยคดัเลือกโรงเรียนกรณีศึกษาจากการศึกษาจากข้อมลูในตาราง 2 
โดยมีการคดัเลือกโรงเรียนจากกลุ่มส านักงานเขตของกรุงเทพมหานครท่ีมีโรงเรียนท่ีได้รับผล  
การประเมินระดบัดีมาก 3 รอบการประเมินมากท่ีสดุ คือ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ซึ่งมีโรงเรียนท่ี

ชื่อโรงเรียน เขต กลุ่มเขต ระดับชัน้ 
ขนาด

สถานศึกษา 
โรงเรียนคนันายาว 
(ธารินเจริญ
สงเคราะห์) คนันายาว 

กรุงเทพ
ตะวนัออก 

อนบุาล-ป. 6 ใหญ่ 

โรงเรียนจินดาบ ารุง อนบุาล-ป. 6 ใหญ่ 

โรงเรียนคชเผือก
อนสุรณ์ 

ประเวศ อนบุาล-ป. 6 กลาง 

โรงเรียนวดัพลมานีย์ 

ลาดกระบงั 
 

อนบุาล-ป. 6 ใหญ่ 

โรงเรียนวดัขมุทอง อนบุาล-ป. 6 เลก็ 

โรงเรียนวดับงึบวั อนบุาล-ป. 6 กลาง 

โรงเรียนล าพะอง 
(ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) 

อนบุาล-ป. 6 กลาง 

โรงเรียนประชานิเวศน์ 
(ฝ่ายประถมศกึษา) 

จตจุกัร 
กรุงเทพ
เหนือ 

อนบุาล-ป. 6 ใหญ่ 

โรงเรียนวดัภาษี วฒันา 
กรุงเทพใต้ 

อนบุาล-ป. 6 กลาง 

โรงเรียนวดัใต้ (ราษฎร
นิรมิต) 

สวนหลวง อนบุาล-ม. 3 กลาง 

โรงเรียนวดั 
สมัพนัธวงศ ์

สมัพนัธวงศ ์
กรุงเทพ
กลาง 

อนบุาล-ป. 6 เลก็ 
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ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 3 รอบการประเมิน จ านวน 7 โรงเรียน  
โดยตัง้อยู่ 3 เขต คือ เขตคนันายาว ประเวศ และลาดกระบงั  

จากนัน้ผู้ วิจัยคดัเลือกกรณีศกึษาจากเขตท่ีมีโรงเรียนท่ีได้รับผลการประเมิน
ระดบัดีมาก 3 รอบการประเมินมากท่ีสุดได้แก่ เขตลาดกระบัง ซึ่งมีจ านวนโรงเรียนท่ีได้รับผล 
การประเมินระดบัดีมาก 3 รอบการประเมินจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวดัพลมานีย์ โรงเรียน 
วดัขมุทอง โรงเรียนวดับึงบัว และโรงเรียนล าพะอง(ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) ผู้ วิจัยได้ลงพืน้ท่ีส ารวจ
สภาพแวดล้อมโรงเรียน ประกอบกบัการศกึษาลกัษณะการบริหารของโรงเรียนเร่ือง ขนาดโรงเรียน
และจ านวนผู้บริหาร ประกอบการคดัเลือกกรณีศกึษา โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 3 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบโรงเรียนท่ีมีผลการประเมนิดีมาก 3 รอบการประเมินในเขตลาดกระบงั  
 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้บริหาร 
จ านวน
ครู 

ขนาดของ
โรงเรียน ผู้อ านวยการ 

รอง
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนวดั  พลมานีย์ 1,190 1 3 44 ใหญ่ 

โ ร ง เ รี ย น ล า พ ะ อ ง 
(ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) 

890 1 2 36 กลาง 

โรงเรียนวดับึงบวั 600 1 1 28   กลาง 

โรงเรียนวดัขมุทอง 109 1 - 9 เลก็ 

 

ท่ีมา: ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร (2560)  

ทัง้นีก้รุงเทพมหานครได้จ าแนกขนาดโรงเรียน ของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ระดับการศึกษาปฐมวยั เป็น 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 400 คน) 
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ขนาดกลาง (นักเรียน 400 - 800 คน) และขนาดใหญ่ (นักเรียน 800 คนขึน้ไป) (ส านักการศกึษา
กรุงเทพมหานคร, 2560) และสดัสว่นของผู้บริหารจะขึน้อยู่กบัจ านวนของนกัเรียนเช่นกนั 

2.3 ผู้ วิจยัได้เลือกโรงเรียนกรณีศึกษาจากตารางท่ี 3 จ านวน 3 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนวดัพลมานีย์ โรงเรียนล าพะอง (ราษฏร์จ าเริญบ ารุง) และโรงเรียนวดับึงบวั ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่จ านวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน ผู้ วิจยัต้องการศึกษาวฒันธรรม
ของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพ่ือท าความเข้าใจวฒันธรรมโรงเรียนดังกล่าวท่ีไ ด้รับ 
การประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมากเพ่ือเป็นการสร้างข้อสรุปใหม่อธิบายเพ่ิมเติมจากจาก
ข้อมลูของสมศ. กลา่ววา่ เมื่อเปรียบเทียมในมิติของขนาดสถานศกึษาพบวา่สถานศกึษาขนาดเล็ก
มีผลการประเมินดีมากสูงสุด (เมื่อเทียบกับขนาดอ่ืน ๆ) (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินผลคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2558) อีกทัง้มีผู้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสถานศกึษา
ขนาดเล็ก ไม่ต ่ากว่า 261 งาน (ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา , 2562) ตัวอย่างเช่น 
งานวิจยัเร่ือง แนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็ท่ีมีผลการประเมินระดบั
ปรับปรุง (โรงเรียน I SEE YOU) ในเขตพืน้ท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 (ทีปกร  อะทะเสน, 
2551) เป็นต้น ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ีจะขนายผลไปยังสถานศึกษาขนาดเล็กได้ โดยผู้ วิจัยต้อง 
การศึกษาและถอดบทเรียน ศึกษาวฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดี
มากของโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเขตการศกึษาเดียวกนั เพ่ือเปรียบเทียบให้
เห็นวฒันธรรมโรงเรียนท่ีได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมาก 3 รอบการประเมิน ท่ีอยู่
ภายในเขตเดียวกันมีความเหมือนและความต่างกนัอย่างไร และสิ่งท่ีเป็นจุดแขง็ของสถานศกึษา
เหลา่นีท่ี้จะสามารถเป็นแบบอย่างให้กบัสถานศกึษาอ่ืน ๆ มีสิ่งใดเป็นองค์ประกอบ 

3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพนัน้คือตัวผู้ วิจัยและ  

แบบบันทึกการจดัเก็บข้อมลูภาคสนามประกอบด้วย แบบบันทึกการสมัภาษณ์ แนวทางการเก็บ
ข้อมลูเพ่ิมเติม โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูภาคสนามดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

3.1 ผู้ วิจัยก าหนดโครงสร้างของแบบบันทึกการสัมภาษณ์ในการศึกษา
วฒันธรรมโรงเรียน แบ่งเป็น 2 สว่น โดยสว่นท่ี 1 จะเป็นข้อมลูโดยทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์หรือผู้ให้
ข้อมลู โดยจะประกอบด้วยช่ือของผู้ให้สมัภาษณ์ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพศ บทบาท
หน้าท่ีในโรงเรียน (ผู้บริหาร ครู บุคลากร) วันเดือนปีท่ีให้สัมภาษณ์ ระยะเวลาท่ีให้สัมภาษณ์ 
สถานท่ีให้สมัภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์ จากนัน้เป็นส่วนท่ี 2 จะเป็นโครงสร้างค าถามท่ีเกิดจาก
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แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้งานวิจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การใน 4 องค์ประกอบคือ ความมุง่ประสงค์ของ
โรงเรียน ความมีคณุภาพ การให้การยอมรับ และความรู้สึกเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียนจากประเด็น
ในการศกึษา ได้ก าหนดเป็นข้อค าถามท่ีเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั และสร้างแนวค าถามในแบบ
บนัทึกการสมัภาษณ์จากการศกึษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยท่ีมีการศกึษาเร่ืองวฒันธรรมโรงเรียน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม จากนัน้สร้างข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือให้ได้
ข้อมลูวฒันธรรมโรงเรียน ท่ีครอบคลมุมากท่ีสดุโดยในแต่ละองค์ประกอบจะมีข้อค าถามย่อย ซึ่ง
เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ห ลั ก ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ซึ่ ง จ ะ มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ล ะ  4 ข้ อ ค า ถ า ม  
รวมทัง้สิน้จะมีข้อค าถามในแบบบันทึกการสมัภาษณ์ จ านวน 16 ข้อ ท่ีใช้ในการใช้เป็นประเด็น
สอบถาม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน จากนัน้น าข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ น าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบว่าประเด็นค าถามครอบคลมุองค์ประกอบท่ีต้องการศึกษาหรือไม่ ทัง้นี ้
ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะให้มีการปรับภาษาในแบบสมัภาษณ์ให้เป็นภาษาท่ีเป็นทางการเพ่ือให้ผู้ รับ
การสมัภาษณ์ได้อา่นและเตรียมตวัก่อนการสมัภาษณ์ดงัตวัอย่างในตารางท่ี 4 

ตาราง 4 ตารางเปรียบเทียบข้อค าถามเดิม และข้อค าถามท่ีได้รับการเสนอให้ปรบัแก้โดย
ผู้เช่ียวชาญ 
 

ตัวอย่างข้อค าถามเดิม ข้อค าถามท่ีได้ปรับแก้ตามความเหน็
ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน 
1. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรมี
ส่วนร่วมวางแผนก าหนดวิสัยทัศน์แนวการ
ปฏิบตัิงานร่วมกนับ้างไหม 

1. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน
เพ่ือก าหนดวิสยัทัศน์ เป้าประสงค์และแนว
ทางการด าเนินงานของโรงเรียนร่วมกนัหรือไม ่
อย่างไร 

2. โรงเรียนก าหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้อง 
หรือตรงกบัสภาพปัญหา ท่ีเป็นความต้องการ
ของโรงเรียนไหม 

2. โรงเรียนก าหนดวตัถุประสงค์ของโรงเรียน
ตรงกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และสอดคล้อง
กบัความต้องการของโรงเรียนหรือไม ่อย่างไร  
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ตัวอย่างข้อค าถามเดิม ข้อค าถามท่ีได้ปรับแก้ตามความเหน็
ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน (ตอ่) 
3. ครูและบุคลากร เ ข้าใจและเห็นคุณค่า 
ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียนไหม 

3. โรงเรียนได้ประชาสมัพันธ์ชีแ้จงให้ครู และ
บุคลากรโรงเ รียนเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของความมุ่งประสงค์ของ
โรงเรียนหรือไม ่อย่างไร 

4. แนวทาง ห รือแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับงาน
ประกนัคณุภาพเป็นจดุมุง่หมาย หรือความมุ่ง
ประสงค์ของโรงเรียนหรือไม ่

4. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผู้ บริหาร ครูและ 
บุคลากรได้เข้ามามีร่วมจัดท าแนวปฏิบัติ ท่ี
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย/ความมุ่งประสงค์
ของโรงเรียนด้านการประกันคณุภาพ หรือไม่ 
อย่างไร 

ด้านความมีคณุภาพ 
1. การด าเนินการพฒันาคณุภาพโรงเรียนเป็น
อย่างไร ผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจไหม 

1. การพฒันาคณุภาพของโรงเรียนด าเนินการ
อย่างไร และผลการปฏิบตัิมีความพึงพอใจ
อย่างไร 

2. โรงเรียนให้คุณค่า หรือความคาดหวังต่อ
การประเมินภายนอกไหม 

2. โรงเรียนให้คุณค่า และความคาดหวังต่อ
การประเมินคณุภาพภายนอกหรือไมอ่ย่างไร 

3. โรงเ รียนเ ช่ือว่าครูด า เนินงานได้บรรลุ
วัต ถุ ป ร ะ สง ค์ ขอ ง โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพหรือไม ่ 

3. โรงเรียนมีความเช่ือวา่ครูและบคุลากร
สามารถปฏิบตัิงานได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
หรือแผนการด าเนินงานของโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพหรือไม ่อย่างไร 

4. ทุกคนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
เพ่ือยกระดบัคณุภาพโรงเรียนให้สงูขึน้ 

4. ผู้ บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเ รียน 
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม
เพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึน้
หรือไม ่อย่างไร 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ตัวอย่างข้อค าถามเดิม ข้อค าถามท่ีได้ปรับแก้ตามความเหน็
ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านการให้การยอมรับ 
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้การยอมรับแนวคิด 
หรือความคิดเห็นของครู 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสและให้การยอมรับ
แนวคิดหรือความคิดเห็นของครูและบคุลากร
หรือไม ่อย่างไร 

2. ผู้บริหารและครู ยอมรับความสามารถของ
เพ่ือร่วมงาน 

2. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรในโรงเรียนให้
การยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน
หรือไม ่อย่างไร  

3. โรง เ รียนยอมรับผลท่ี เ กิดขึน้จากการ
ปฏิบัติงานของครู หรือบุคลากร ผ่านทาง
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชยผลการ
ปฏิบตัิงานอย่างไร  

3. โรงเรียนมีการยอมรับผลท่ีเกิดขึน้จากการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ผา่นทางประกาศเกียรติคณุ ยกย่องชมเชยผล
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ในโรงเรียน อย่างไรบ้าง และผลเป็นอย่างไร 

4. โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
ครูสร้างผลงานอย่างไร 

4. โรงเรียนมีการสนบัสนนุสง่เสริมผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรในการสร้างผลงานอย่างไรบ้าง 
และผลเป็นอย่างไร 

ด้านความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน 
1. โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีปลกูฝังจิตส านึกความ
เป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกนัอย่างไรบ้าง  

1. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกกระตุ้นให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
มีจิตส านึกความเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน
อย่างไรบ้าง และผลเป็นอย่างไร 

2. ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนมีความรู้สกึวา่มี
ส่วนรับผิดชอบในงานของโรงเ รียน หรือ
กิจกรรมตา่ง ๆของทางโรงเรียนหรือไม ่ 

2. ผู้บริหาร ครู และบคุลากร มีความรู้สกึวา่มี
ส่วนรับผิดชอบในงานของโรงเรียน อีกทัง้
รับผิดชอบในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนด้วยความเตม็ใจหรือไม ่อย่างไร 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ตัวอย่างข้อค าถามเดิม ข้อค าถามท่ีได้ปรับแก้ตามความเหน็
ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน (ตอ่) 
3. ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนมีความเต็มใจ
ช่วยเหลือและพฒันากนัในด้านตา่ง ๆ อย่างไร 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในโรงเรียนมี
ความเต็มใจช่วยเหลือและพัฒนาซึ่งกันและ
กนัในด้านตา่ง ๆ อย่างไรบ้าง 

4. ผู้บริหารและครูรู้สึกได้ถึงความส าเร็จจาก
การท างานเป็นหมู่คณะมากกว่าการท างาน
คนเดียวหรือไมอ่ย่างไร 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน รู้สึก
ได้ถึงความส าเร็จท่ีเกิดจากการท างานเป็นหมู่
คณะมากกว่าการท างานคนเดียวหรือไม่ 
อย่างไร 

 
อีกทัง้ผู้ เช่ียวชาญยังให้ค าแนะน าในการวา่ประเด็นโครงสร้างค าถามเหล่านี ้

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภาคสนาม เพ่ือให้มีความล่ืนไหลใน
การวิจัย แต่ยังสามารถเก็บข้อมลูได้ครบถ้วนในทุกรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบท่ีต้องการ
ศกึษา 

3.2 การจดัท าแนวทางการเก็บข้อมลูเพ่ิมเติม โดยจะแทรกในการสมัภาษณ์ 
การสนทนา หรือการสงัเกตของผู้ วิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูท่ีครบถ้วนและครอบคลมุสิ่งท่ีก าลัง
ศึกษา โดยแนวการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจะเป็นการสอบถามเพ่ิมเติมใน 3 ด้าน ดังนี ้ด้านท่ี 1  
ด้านเอกสารของโรงเรียน ด้านท่ี 2 ด้านบริบทของโรงเรียน และด้านท่ี 3 ด้านอ่ืนๆ ท่ี สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ซึ่งจะบนัทึกในสมดุบันทึก สอดแทรกในแบบบนัทึกการสมัภาษณ์การสนทนา 
หรือการบนัทึกในแบบบนัทึกข้อมลูเพ่ิมเติมโดยในแตล่ะด้านมีรายละเอียดโดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้ 

3.2.1 ด้านท่ี 1 ด้านเอกสารของโรงเรียนท่ีเ ก่ียวข้องกับการประกัน
คณุภาพ เช่น ระบบการจัดเก็บเอกสาร/ การจัดเรียงเอกสาร ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
เอกสาร หน้าท่ีในการรับผิดชอบการจดัท า จัดเก็บเอกสารของทางโรงเรียน โครงสร้างและนโยบาย
ในการบริหารงานของโรงเรียนท่ีเน้นการประกันคณุภาพทัง้ภายในและภายนอก กรอบอตัราก าลงั 
จ านวนและลกัษณะของครู จ านวนและลกัษณะของนกัเรียน (จดุเดน่ / จดุน่าสนใจ) 
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3.2.2 ด้านท่ี 2 ด้านบริบทของโรงเรียน เช่น สถานท่ีตัง้ สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน (แผนผงัอาคาร) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียน ระบบการดูแลรักษา 
ความปลอดภยั จุดเด่นของโรงเรียน (ทางกายภาพ) การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ  
ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การตกแต่งห้องเรียน จ านวนห้องเรียน เศรษฐานะของ
ผู้ปกครองนกัเรียน 

3.3.3 ด้านท่ี 3 ด้านอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกบัแตล่ะโรงเรียน เช่น สมัพนัธภาพ
ระหว่างผู้ บริหารและครู สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สัมพันธภาพระหว่างครู 
สมัพันธภาพระหว่างครูและบุคลากร ความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ความเป็นมิตร 
ความภาคภมูิใจในโรงเรียน 

4. การเตรียมตวัในการศกึษาภาคสนาม 
4.1 เมื่อผู้ วิจยัคดัเลือกกรณีศกึษาได้แล้วจึงติดตอ่ประสานงานกบัทางกรณีศกึษา

ผา่นทางรองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการของสถานศึกษาดงักล่าวเพ่ือขอเก็บข้อมลูในการวิจัย 
เป็นการแนะน าตวัโดยวาจา จากนัน้มีการขอหนงัสือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูเพ่ือการวิจยัจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบอย่างเป็น
ทางการ 

4.2 ผู้ วิจยัก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามของกรณีศกึษา
ทัง้ 3 โรงเรียน  

4.3 ผู้ วิจยัท าความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการขัน้ตอนและประเดน็ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูด้วยการสงัเกต การสมัภาษณ์ การสร้างสมัพนัธภาพ  

4.4 จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามได้แก่ แบบ
สมัภาษณ์วฒันธรรมโรงเรียน แนวทางการสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม สมดุบันทึก แฟ้มเก็บรวบรวม
ข้อมลูและเอกสาร เคร่ืองบนัทึกเสียง กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

ระยะท่ีสอง: การศึกษาภาคสนาม 
1. แผนการศกึษาภาคสนาม 

ผู้ วิจยัได้ก าหนดแผนในการศกึษาภาคสนามระยะเวลาด าเนินการศกึษาและแผนการ
เข้าถึงข้อมลูเพ่ือให้การลงภาคสนามเกิดประสิทธิภาพและได้ข้อมลูเก่ียวกบัวฒันธรรมโรงเรียนท่ี
สนบัสนนุการประกนัคณุภาพภายนอกระดบัดีมากทัง้ 3 รอบการประเมิน ของสถานศกึษาในสงักดั
กรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนกรณีศกึษาทัง้ 3 โรงเรียน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเป็นไป
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ตามกรอบระยะเวลาของการท างาน โดยผู้ วิจยัได้ก าหนดแผนการศกึษาภาคสนามไว้ดงัตารางท่ี 5 
และ 6 

ตาราง 5 แผนการศกึษาภาคสนาม 
 

 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม แหล่งข้อมูลหลัก 
วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบั
วฒันธรรมองค์กรท่ีสง่ผลตอ่
การประกนัคณุภาพภายนอก
ระดบัดีมากทัง้ 3 รอบการ
ประเมินของสถานศกึษาใน
สงักดักรุงเทพมหานคร  

1. เข้าพบผู้บริหารครูผู้สอน
และบคุลากรของโรงเรียนเพ่ือ
ขออนญุาตและชีแ้จง
วตัถปุระสงคใ์นการเก็บข้อมลู
และสร้างความสมัพนัธ์ 

- ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการและ/
หรือรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน) 
- ครูปฏิบตัิการสอน (ท่ีมี
หน้าท่ีหลกัเก่ียวข้องกบัการ
ประกนัคณุภาพ และ
สนบัสนนุงานประกนั
คณุภาพ) 
- บคุลากรของโรงเรียน 

2. เก็บข้อมลูเก่ียวกบัสภาพ
ทัว่ไปของโรงเรียน 

- เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู 
- สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

3. เก็บข้อมลูเก่ียวกบั
วฒันธรรมโรงเรียนของ
โรงเรียนโดยใช้การสงัเกต การ
สมัภาษณ์ การสนทนา และ
การศกึษาเอกสาร 

- ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการและ/
หรือรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน) 
- ครูปฏิบตัิการสอน (ท่ีมี
หน้าท่ีหลกัเก่ียวข้องกบัการ
ประกนัคณุภาพ และ
สนบัสนนุงานประกนั
คณุภาพ) 
- บคุลากรของโรงเรียน 
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ตาราง 6 ระยะเวลาและแหลง่ข้อมลูหลกัในการด าเนินการศกึษา 
 

โรงเรียน ระยะเวลาการศึกษา 
จ านวนแหล่งข้อมูลหลัก 
ผู้บริหาร ครู/

บุคลากร 

โรงเรียนวดัพลมานีย์ 
ตลุาคม 2560 ถึง 
มีนาคม 2561 

2 4 

โรงเรียนวดับงึบวั 
พฤษภาคม 2561 ถึง 

ตลุาคม 2561 
2 4 

โรงเรียนล าพะอง  
(ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) 

ตลุาคม 2561 ถึง 
มีนาคม 2562 

2 4 

 
จากตาราง 5 และ 6 ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศกึษา

โดยมีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนโดยผู้ วิจัยใช้การสังเกตการสัมภาษณ์และ

การศึกษาเอกสารข้อมลูท่ีผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูได้แก่ 1) ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพทัว่ไป
ของโรงเรียน เช่น ท่ีตัง้สถานท่ีในท้องถ่ินชมุชนรวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสภาพชัน้เรียน เป็น
ต้น 2) ข้อมลูเก่ียวกับบคุลากรและนักเรียนเช่นจ านวนบคุลากรในโรงเรียนจ านวนนกัเรียน เป็นต้น 
3) ข้อมลูเก่ียวกบัรายงานตนเองเก่ียวกับผลกการประกนัคณุภาพภายในผลการประเมินภายนอก 
เป็นต้น 

1.2 ข้อมูลวัฒนธรรมองค์โรงเ รียนโดยผู้ วิจัยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์  
การสนทนา กบัผู้ให้ข้อมลู ประกอบกบัการศกึษาเอกสารของแตล่ะโรงเรียน 

2. แผนการเข้าถึงข้อมลู 
ผู้ วิจัยได้วางแผนการเข้าถึงข้อมลูโดยใช้วิธีการสอบถามจากผู้บริหารถึงผู้มีส่วน

เก่ียวข้องกบัการท างานด้านการประกันคณุภาพของโรงเรียน แล้วถึงสอบถามต่อไปยงักลุ่มครูท่ีมี
สว่นช่วยในงานประกนัคณุภาพ และทวนสอบข้อมลูท่ีได้รับกบัการสนทนากบัครูและบคุลากรอ่ืน ๆ 
ในโรงเรียนท่ีไมไ่ด้ท าแบบสมัภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสอดคล้องและตรงตามวตัถปุระสงค์มากท่ีสดุ 
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3. การสร้างความสมัพนัธ์ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามนีผู้้ วิจัยได้สร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มผู้ ให้
ข้อมูล ตัง้แต่เร่ิมเข้าสู่สนามจนกระทั่งเสร็จสิน้กระบวนการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตาม  
ความเป็นจริงบุคคลในสนามท่ีผู้ วิจยัศกึษาครัง้นีม้ีความแตกตา่งกนัทัง้ด้านสถานภาพบทบาททาง
สังคมความรู้สึกนึกคิดทัศนคติค่านิยมความเ ช่ือเพศวัยและการศึกษาโดยผู้ วิจัยได้สร้าง
ความสมัพนัธ์ตามกลุม่คนท่ีมีความแตกตา่งกนัดงันี ้

3.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนโดยผู้ วิจยัเข้าไปในโรงเรียนกรณีศกึษาโดยน าหนงัสือขอ
ความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูเพ่ือการวิจัย บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอ
ความร่วมมือกบัผู้อ านวยการโรงเรียนและแนะน าตวัอย่างเป็นทางการพร้อมทัง้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของการวิจยัผู้ วิจยัใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างไมเ่ป็นทางการโดยการใช้ค าถาม
ปลายเปิดเพ่ือให้ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอิสระในการตอบ 

3.2 ครูและบคุลากรโดยการสร้างความสมัพนัธ์กับครูและบุคลากรในโรงเรียนนัน้
ผู้ วิจัยแนะน าตัวเอง และบอกวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยซึ่งผู้ วิจัยได้ท าความรู้จักและท า  
ความสนิทสนมกับครูในโรงเรียนโดยการพูดคยุกับครูทุกคนอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือให้ได้รับ
ความร่วมมือในการวิจยั และอาจได้ข้อมลูท่ีมีความเท่ียงตรงจากผู้ให้ข้อมลูได้มากท่ีสดุ โดยไมม่อง
วา่ผู้ วิจยัเป็นคนท่ีไมน่่าไว้วางใจ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วน

ครอบคลมุและเพ่ือตอบปัญหาวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุวิธีการท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูในการวิจยัครัง้นีม้ีดงันี ้

4.1 การสัมภาษณ์ผู้ วิจัยได้ เก็บ ข้อมูลจากบุคคลหลากหลาย กลุ่ม  เช่น 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หวัหน้าสายชัน้ ครู และบคุลากรในโรงเรียน เป็นต้น
ซึ่งในสภาพความเป็นจริงนัน้บุคคลมีความแตกต่างกันทางด้านภมูิหลงัดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ทัง้  อย่างเ ป็นทางการ  (Formal Interview) และอย่างไม่เ ป็นทางการ  (Informal 
Interview) โดยผู้ วิจัยเน้นการพูดคุยแบบธรรมดาเป็นกันเองเพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมูลมีความเช่ือมั่น  
ในผู้ วิจยัและให้ได้ข้อมลูมากท่ีสดุโดยมีวิธีการดงันี ้
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4.1.1 การสัมภาษณ์อย่ าง เ ป็นทางการ  (Formal interview) โดยใน 
การสมัภาษณ์ผู้ วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการศึกษาอย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมูลมีอิสระใน 
การตอบ โดยอาศยัข้อค าถามจากแบบบันทึกการสมัภาษณ์ โดยผู้ วิจัยส่งตวัแบบสมัภาษณ์เพ่ือให้
ทางโรงเรียนได้เห็นข้อค าถามเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ก่อน จากนัน้เมื่อสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัจะให้
ผู้สมัภาษณ์ได้เห็นแบบบันทึกการสมัภาษณ์ ท่ีเป็นแนวข้อค าถามให้ผู้สมัภาษณ์ รู้สกึไมป่ระหม่า
เมื่อถามค าถาม และในการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการผู้ วิจัยเ ร่ิมจากการแนะน าตนเอง  
และวตัถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้ รับการสัมภาษณ์ทราบ และให้ผู้ รับการสมัภาษณ์ได้อ่านข้อ
ค าถามในขณะท าการวิจัย โดยผู้ วิจัยจะสอบถามและเว้นระยะให้ผู้ รับการสมัภาษณ์ ได้มีเวลาใน
การคิดค าตอบและไม่ท าให้ผู้ รับการสมัภาษณ์รู้สึกกดดันจนเกินไป มีการขออนุญาตใช้เคร่ือง
บันทึกเสียงเพ่ือบันทึกการสมัภาษณ์ และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ ให้การสมัภาษณ์ก่อนเร่ิม  
การบนัทึก โดยมากแล้วในการสมัภาษณ์อย่างเป็นทางการผู้ วิจยัจะนัง่สมัภาษณ์ในห้องท่ีไม่มีคน
พลกุพลา่น เพ่ือให้ผู้รับการสมัภาษณ์มีสมาธิในการตอบค าถาม  

4.1.2 การสมัภาษณ์อย่างไมเ่ป็นทางการ (Informal interview) โดยผู้ วิจยัได้
ด าเนินการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้ อ านวยการโรงเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนโดย  
การก าหนดกรอบการสมัภาษณ์อย่างกว้าง ๆ ซึ่งมีลกัษณะส าคญั 4 ประการคือ (1) แบบเปิดกว้าง
ไม่จ ากัดค าตอบของผู้ ให้ข้อมลูเพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมูลสามารถตอบค าถามได้อย่างเต็มท่ีและอิสระ   
(2) แบบมีจดุสนใจเฉพาะหรือแบบเจาะลกึเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีผู้ วิจยัต้องการ (3) แบบตะล่อมกลอ่ม
เกลาเป็นการสมัภาษณ์เพ่ือให้ทราบความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของคนท่ีอยู่ในสนามท่ีมีต่อเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งเป็นวิธีการท่ีผู้ วิจัยต้องระมดัระวงัค าถามเพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมลูเปิดเผยข้อมลูให้มากท่ีสดุ  
(4) สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญเป็นการสมัภาษณ์ในกรณีท่ีเฉพาะบางเร่ืองท่ีมีผู้ รู้และสามารถ
อธิบายได้ลักษณะการสัมภาษณ์ของผู้ วิจัยจะเน้นการพูดคยุแบบเป็นกันเองในเร่ืองทั่วไปหรือ
เก่ียวกับกิจกรรมของโรงเรียนท่ีก าลงัด าเนินอยู่วฒันธรรมโรงเรียนและการประกันคณุภาพภาย
นอกจากนัน้จึงโยงเข้าสูป่ระเด็นท่ีผู้ วิจยัต้องการในภายหลงั ในการสมัภาษณ์อย่างไมเ่ป็นทางการ
ผู้ วิจยัเร่ิมจากการแนะน าตนเอง และวตัถปุระสงค์ของการวิจัยให้ผู้ รับการสมัภาษณ์ทราบ และมี
การสอบถามถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับภายในโรงเรียน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับผู้สัมภาษณ์  
โดยผู้ วิจยัจะใช้วิธีการนีเ้มื่อมีการเดินเย่ียมชมภายในโรงเรียนกบัผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ี ผู้ วิจัย
อาจจะสอบถามประเด็นท่ีตนเองสงสยั หรือต้องการทราบรายละเอียด สิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ขณะนัน้
หรือเกิดจากการสนทนา สมัภาษณ์ก่อนหน้า เป็นต้น 
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4.2 การวิเคราะห์เอกสารโดยผู้ วิจยัศกึษาเอกสารและใช้ข้อมลูประกอบการศกึษา
โดยมีวตัถุประสงค์ดงันี ้1) ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับวฒันธรรมองค์การหรือวฒันธรรมโรงเรียนเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
แนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป 2) ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนและสภาพบริบทชมุชนท้องถ่ิน
บริเวณโรงเรียน 3) ศกึษาเอกสารของโรงเรียนเช่น แผนกลยทุธ์ของสถานศกึษา สารสนเทศทางการ
ศกึษาของสถานศึกษา เช่น หลกัสตูรสถานศกึษาแผนการจัดการเรียนรู้แฟ้มผลงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ผลงานของโรงเรียนเพ่ือตอบค าถามการวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีสนับสนุน  
การประกนัคณุภาพภายนอกระดบัดีมากทัง้ 3 รอบการประเมินของสถานศกึษา 

ระยะท่ีสาม: การจัดกระท าข้อมูล 
หลงัจากท่ีผู้ วิจัยได้เข้าสู่สนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยได้ด าเนินการไป

พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมลูคือการจัดกระท าข้อมลู ได้แก่ การลดทอนข้อมลู การตรวจสอบ
ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และน าข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์มาเขียนรายงานการวิจยัโดยขัน้ตอน
ในการจดักระท าข้อมลูมีลกัษณะและรายละเอียดดงันี ้

1. การลดทอนข้อมลูในการศึกษาภาคสนามในแต่ละครัง้ผู้ วิจัยได้จดบันทึกข้อมูล
ภาคสนามแบบละเอียด (Full field note) หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัน าบนัทึกมาอา่นทบทวนและพิจารณา
ว่าข้อมูลท่ีได้มีความเก่ียวข้องกับประเด็นในการศึกษาในแง่ใดบ้างแล้วน ามาเขียนประเด็นใน
การศกึษาเอาไว้ให้ชดัเจน เรียบเรียงใจความส าคญัท่ีตรงกบัแง่มมุท่ีศกึษาเป็นความเรียง โดยจะมี
การพิจารณาเร่ืองของอวจันภาษาของผู้รับการสัมภาษณ์ร่วมกับบันทึกข้อมลูเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี
ถกูต้องและครบถ้วน ก่อนน าไปตรวจสอบข้อมลู 

2. การตรวจสอบข้อมูลในระหว่างท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้ วิจัยได้ท า 
การตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูท่ีได้มาทัง้ด้านความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่
โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า  (Triangulation) ผู้ วิจัยมีการสอบถามข้อมูลท่ีไม่แน่ใจ  
หรือถามย า้ประเด็นส าคญักับผู้ รับการสมัภาษณ์ท่านอ่ืน หรือจากการสนทนา เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมี
ความถกูต้อง เช่นเร่ืองการรับรู้ถึงความมีคณุภาพของโรงเรียน ทกุคนมีการรับรู้เหมือนกนัวา่การท่ีมี
จ านวนนกัเรียนเพ่ิมขึน้นัน้เป็นการรับรู้ถึงความมีคณุภาพร่วมกนั เมือถามในค าถามเดียวกนั ก็จะ
ได้รับค าตอบเช่นเดียวกนัในกลุม่ผู้ตอบค าถามเป็นต้น 

2.1 การตรวจสอบด้านความครบถ้วนของข้อมลู (Data triangulation) เมื่อผู้ วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วจึงท าการพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีได้มานัน้มีความถูกต้องหรือไม่โด ย 
การตรวจสอบจากแหล่งท่ีมาของข้อมลูซึ่งได้แก่แหล่งเวลาแหล่งสถานท่ีและแหล่งบุคคลเป็น  
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การตรวจสอบด้านความถูกต้องของข้อมูลว่าเมื่อเวลาต่างกันต่างสถานท่ีและผู้ ให้ข้อมูลท่ีต่าง
บคุคลกนัแล้วข้อมลูท่ีได้มาจะเหมือนกันหรือไม่ ผู้ วิจยัได้ถามซ า้ถึงประเดน็เดิมกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
โดยในการถามซ า้ผู้ วิจยัใช้การสนทนาเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนและถกูต้อง 

2.2 การตรวจสอบด้านความเป็นจริงของข้อมลูผู้ วิจัยใช้การตรวจความเป็นจริง
ของข้อมลูโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยผู้ วิจยัใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูในเร่ืองเดียวกนัอย่าง
หลากหลายวิธีได้แก่การสงัเกตการสมัภาษณ์และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประกัน
คณุภาพ ผู้ วิจยัได้มีการศกึษาเอกสารตามท่ีผู้ให้การสมัภาษณ์กลา่ว หรือใช้วิธีการสงัเกตกระบวน
การท างานหรือลักษณะการน าเสนอผลงานเมื่อผู้ วิจัยได้ถามถึงข้อมูลท่ีผู้ ให้การสัมภาษณ์
รับผิดชอบ ผู้ วิจยัพบวา่ครูบางท่านมีร่องรอยหลกัฐานการท างานเก่ียวกบังานประกนัคณุภาพ และ
มีความเข้าใจเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างลึกซึง้ท าให้สามารถพาเพ่ือนครูและผู้บริหาร
เตรียมเอกสารรอรับการประเมินคณุภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการตอบเร่ือง
ความเป็นจริงในข้อมลูท่ีได้จากการวิจยั 

2.3 การตรวจสอบด้านความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของข้อมูลผู้ วิจัยได้
ตรวจสอบจากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมแล้วผู้ วิจัยให้ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องตรวจสอบวา่ผู้ วิจยัตีความหมายถกูหรือไม่อย่างไรและเน่ืองจากผู้ วิจยัใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูเป็นเวลานานจึงสามารถตรวจสอบและเข้าใจประเดน็ส าคญัได้อย่างถกูต้อง อีกทัง้มี
การน าแบบบันทึกท่ีได้จากการถอดเทปให้ผู้ให้สมัภาษณ์บางท่านอ่านทวนความเข้าใจท่ีตรงกัน
ระหวา่งผู้สมัภาษณ์ และผู้รับการสมัภาษณ์มีการปรับข้อมลูท่ีผู้ วิจัยสรุปประเดน็ยังไม่คมชัดหรือ
อาจสื่อความท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ผู้ให้การสมัภาษณ์จะมีการบอกและให้ค าแนะน าเป็น
อย่างดี 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูกรณีศึกษาด้วยวิธีการ
ออกแบบแนวระบบ (Systematic design) (Strauss & Corbin, 1998) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 การใสร่หสัเปิด (Open Coding) ผู้ วิจัยใช้ข้อมลูจากการถอดเทปบนัทึกเสียง 
บันทึกการสนทนา ประกอบกับข้อมลูท่ีได้จากแนวการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมโดยอ่านข้อมูลท่ีได้รับ
อย่างละเอียด เพ่ือเร่ิมต้นการศกึษาวฒันธรรมโรงเรียนของกรณีศกึษา  

ขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้อ่านข้อมูลท่ีได้อย่างละเอียดเพ่ือจับประเด็นส าคัญของ 
การสมัภาษณ์การสนทนา โดยบันทึกประเด็นหลกั และประเด็นรองท่ีได้จากการอ่านบันทึกท่ีได้
จากการถอดเทปบนัทึกเสียง มีการบนัทึกค าพดูท่ีส าคญัและช่ือผู้ให้ข้อมลู ดงัตวัอย่างในตารางท่ี 7 
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ตาราง 7 ตวัอย่างการวิเคราะห์ข้อมลูการใสร่หสัเปิด 
 

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ค าพูด ผู้ให้ข้อมูล 
ประชมุ ป.1 ประชมุทกุวนัพธุ โรงเรียนของเราประชมุ 

ทกุวนัพธุหลงัเลกิเรียน 
ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  
และบุคลากร
ในโรงเรียน  ป.2 ประชมุก่อนปิดเทอม ก่อนปิดเทอมเราจะประชมุ

สรุปการท างานในแตล่ะปี
การศกึษา 

 ป.3 ประชมุสายชัน้ ครูต้องมีการประชมุกนัในสาย
ชัน้ก่อน แล้วน าเสนอตอ่ท่ี
ประชมุใหญ่ 

 ป.4 ประชมุผู้ปกครอง โรงเรียนจะประชมุผู้ปกครอง
เพ่ือให้ผู้ปกครองช่วยเหลือใน
การดแูลนกัเรียน 

 
3.2 การใส่รหัสประเภท (Axial Coding) ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้รับมาตีความ  

ตามกรอบแนวคิดชั่วคราวในการศึกษาวฒันธรรมโรงเรียน ทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ความมุ่ง
ประสงค์ของโรงเรียน ความมีคณุภาพ การให้การยอมรับ และความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
เป็นกรอบแนวคิดของงานวิจยั และเพ่ือทอนจ านวนข้อมลูในงานวิจยั  

ผู้ วิจัยอ่านทบทวนบนัทึกท่ีได้จากการถอดเทปอีกครัง้อย่างละเอียดเพ่ือทบทวน
กรองประเดน็ส าคญั จากนัน้น าประเดน็หลกัและประเด็นรองท่ีได้จากตารางท่ี 7 น ามาจดักลุม่เข้า
กบัองค์ประกอบหลกั โดยองค์ประกอบหลกัในการใสร่หัสประเภท คือองค์ประกอบของวฒันธรรม
โรงเรียนทัง้ 4 องค์ประกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิดชั่วคราวของการวิจัย โดยในขัน้ตอนนีม้ีการปรับ 
แก้ไขหวัข้อประเดน็หลกั หรือแก้ไขประเดน็รองในขัน้ตอนนีด้้วย ดงัตวัอย่างในตาราง 8  
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ตาราง 8 ตวัอย่างการวิเคราะห์ข้อมลูการใสร่หสัประเภท 
 

องค์ประกอบหลัก ประเด็นหลัก  ประเด็นรอง 
ความมุ่ งประสงค์ ของ
โรงเรียน 

การเข้าประชมุ ป.1 ประชมุทกุวนัพธุ 
 ป.2 ประชมุก่อนปิดเทอม 
 ป.3 ประชมุสายชัน้ 
 ป.4 ประชมุผู้ปกครอง 

 
จากตารางผู้ วิจัยก าหนดองค์ประกอบหลักจากกรอบแนวคิดชั่วคราวด้าน  

ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน วา่มีประเดน็หลกัคือ การเข้าประชมุ และเมื่ออา่นอย่างละเอียดและ
ได้ก าหนดประเด็นรองทัง้หมดเร่ืองของการประชุม โดยก าหนดรหัสประเภทของการประชมุ คือ ป.  
ซึ่งจากการอา่นอย่างละเอียดจะพบวา่เมื่อมีการพูดถึงการประชุมจะมีการพดูถึงการประชมุ ใน  4 
แบบ ซึ่งน ามาเป็นประเด็นรอง ป.1 - 4 เมื่ออ่านทบทวนเพ่ือกรองประเด็นอย่างละเอียดพบว่า  
การประชมุผู้ปกครองนัน้ไมเ่ก่ียวข้องกบัการก าหนดความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน โดยการก าหนด
ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียนเป็นการประชมุของผู้บริหาร ครู และบคุลากรในโรงเรียน เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัญหาหรือความมุ่งประสงค์ร่วมกัน ผู้ วิจัยจึงได้ตัด ประเด็นรอง รหัส ป.4 
ประชุมผู้ปกครอง ออกไป เพ่ือเป็นการจ ากลุ่มของการใส่รหัสประเภทและท าเช่นนีจ้นครบทุก
ประเดน็ 

3.3 การให้รหัสทฤษฎี (Selective Coding) ผู้ วิจัยเลือกข้อมูลจากการใส่รหัส
ประเภท ท่ีมีตรงกับข้อมลูท่ีการวิจัยก าลังศึกษา โดยประกอบกับข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการอธิบายวัฒนธรรมโรงเรียนของกรณีศึกษาท่ีได้ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดบัดีมาก 

การใสร่หสัทฤษฏีจะเป็นการเขียน และเกลาภาษาท่ีเลือกใช้ในการวิจัย โดยจะมี
การเลือกข้อความค าพดูท่ีสอดคล้องกบัประเดน็หลกั ประเดน็รอง และองค์ประกอบของวฒันธรรม
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โรงเรียน ท่ีได้ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นการทวนสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลูท่ีถูกต้องและครบถ้วนตาม
ประเดน็ท่ีได้ศกึษา ดงัตวัอย่างในตารางท่ี 9  

 
 

ตาราง 9 ตวัอย่างการวิเคราะห์ข้อมลูการให้รหสัทฤษฎี 
 

องค์ประกอบ
วัฒนธรรม
โรงเรียน 

ปรับแก้ประเด็น
หลัก 

ปรับแก้
ประเด็นรอง 

การคัดเลือก
ค าพูดท่ีส าคัญใน

การวจิยั 

ผู้ให้ข้อมูล 

ค ว า ม มุ่ ง
ประสงค์ของ
โรงเรียน 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจ าสัปดา ห์
และก่อนปิดภาค
เรียน 

โรงเรียนของเรา
ประชุมทกุวนัพุธ
หลงัเลิกเรียน 

“โรงเรียนของเราจะ
ป ร ะ ชุ ม กั น ทุ ก
สัปดาห์  ระหว่า ง
ผู้บริหารกับครู หรือ
ประชุมภายในสาย
ชัน้ ก่อนปิดเทอมเรา
ก็จะมีประชุมสรุป
การด าเนินงานในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
แ ล ะ ว า ง แ ผ น ปี
การศกึษาใหมด้่วย” 

ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ในโรงเรียน 

4. การน าเสนอข้อมูล ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าข้อมลูมาสร้างภาพรวมจาก
เหตกุารณ์ย่อย ๆ ท่ีเกิดจากเหตกุารณ์ท่ีพบซึ่งเป็นลกัษณะของการอปุนัย  (Inductive approach) 
จากนัน้เขียนรายงานการวิจัยแบบพรรณนา  (Description) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
description)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์วฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 
ทัง้ 3 รอบการประเมิน ของสถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมลูเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์วฒันธรรมโรงเรียนของสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานครท่ี
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 3 รอบการประเมิน รายกรณีศึกษา ได้แก่   
1) โรงเรียนวดัพลมานีย์ 2) โรงเรียนล าพะอง (ราษฎร์จ าเจริญบ ารุง) และ 3) โรงเรียนวดับึงบวั 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์วฒันธรรมโรงเรียนของสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานครท่ี
มีผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมาก 3 รอบการประเมิน ในภาพรวม โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนรายกรณีศกึษา 
1.1 กรณีศกึษาโรงเรียนวัดพลมานีย์ 

1.1.1 ด้านบริบทโรงเรียน 
โรงเรียนโรงเรียนวดัพลมานีย์ ตัง้อยู่เลขท่ี 2/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เปิดท าการศกึษาระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 1-2 และชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 1- 6 ปรัชญาโรงเรียน คือ การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อตัลกัษณ์ของโรงเรียนคือ  
ไหว้สวย มารยาทงาม และเอกลกัษณ์ คือ โรงเรียนคณุธรรม ด้านระเบียบวินยั 

วิสยัทัศน์ของโรงเรียนวดัพลมานีย์ คือ นกัเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 มีสนุทรียภาพ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นความเป็นไทย ใส่ใจสขุภาพ น้อมน าแนวคิด
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยชมุชนมีสว่นร่วม และมีนโยบายดงันี ้1) สนบัสนนุให้มีการปรับปรุง
หลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอนในจุดเน้นของการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2533 2) สนับสนุนให้มีการ
สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมทัง้ในการบริหาร และการจดัการเรียนรู้ 3) สง่เสริมสนบัสนนุให้จดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูให้ใช้เทคนิคการสอน และ
เทคโนโลยีทางการศกึษาให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึน้ 

โรงเรียนวดัพลมานีย์ มีพนัธกิจคือ 1) พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพด้านการอ่าน  การเขียน และคิดเลขได้ 2) พัฒนาศกัยภาพ
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ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม 3) สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนานักเรียนให้มี
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 4)พัฒนานักเรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เพ่ือความพร้อมด้าน
สติปัญญา 5) เสริมสร้างลกัษณะนิสยัให้นักเรียนรู้จักประหยัด และการออม 6) จัดการศกึษาโดย
ชมุชนมีสว่นรวม 

เกียรติประวตัิท่ีได้รับหรือรางวลัท่ีโรงเรียนวดัพลมานีย์ ได้รับท่ีมีความโดเดน่ได้แก ่
รางวลัชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเดน่ กลุม่ประถมศกึษา ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2557
โล่ประกาศเกียรติคณุ รางวลั “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง” ประจ าปี 2556 และเกียรติบัตร 
โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางระดบัการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

โรงเรียนวดัพลมานีย์ มีจ านวนนกัเรียนในระดบัชัน้อนบุาล 1 – 2 จ านวน 330 คน 
และจ านวนนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ านวน 860 คน รวมจ านวนนักเรียน
ทัง้หมด 1,190 คน จ านวนผู้ อ านวยการจ านวน 1 คน รองผู้ อ านวยการจ านวน 3 คน และครู
ปฏิบตัิการสอนจ านวน 44 คน (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร, 2560)  

จากข้อมลูเบือ้งต้นประกอบท่ีผู้ วิจัยได้ส ารวจภาคสนามโรงเรียนวดัพลมานีย์ 
พบวา่โรงเรียนวดัพลมานีย์เป็นโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในบริเวณชุมชน ติดกบัวดัพลมานีย์ โดยท่ีจอดรถ
ของครูและบุคลากรของโรงเรียนจะอาศยัจอดในพืน้ท่ีของวดั และมีประตเูช่ือมเข้าทางด้านข้าง
โรงเรียนซึ่งเป็นบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน โรงเรียนวดัพลมานีย์เป็นโรงเรียนท่ีมีพืน้ท่ีไมใ่หญ่เมื่อ
เทียบกบัพืน้ท่ีบริเวณวดั เน่ืองจากพืน้ท่ีตัง้ของโรงเรียนได้รับการบริจาคจากคนในพืน้ท่ี และวดัได้
บริจาคพืน้ท่ีเพ่ิมเติมให้เป็นท่ีตัง้ของโรงเรียน อาคารภายในโรงเรียนจะตัง้อยู่ติดกัน มีทางเช่ือม
ระหวา่งกนัในบางอาคารเป็นการสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถเดินระหว่างอาคารได้ พืน้ท่ีอาคาร 
เรียงติดกนัเป็นกลุม่การวางแนวท่ีไมไ่ด้กระจายเป็นอาคารท่ีตัง้ห่างกัน โดยทัง้โรงเรียนประกอบไป
ด้วยอาคาร 4 หลงั และใช้ท าการเรียนการสอน 3 หลงั และอาคารบ้านพักครู ส าหรับครูท่ีย้ายมา
บรรจุราชการใหม่ในอตัราครูผู้ช่วย โดยจะสามารถอยู่บ้านพักครู ได้จนถึง ค.ศ. 1 เพ่ือให้ผู้ ท่ีมา
บรรจใุหมไ่ด้พกัอาศยัในช่วงท่ีเงินเดือนยงัไมไ่ด้รับจากทางราชการ มีสนามหญ้า สนามเดก็เลน่ ให้
ใช้ร่วมกนัทัง้โรงเรียน มีเวทีขนาดใหญ่ในโดม ซึ่งสามารถจนุกัเรียนทัง้โรงเรียนได้ และมีห้องประชมุ
ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ เพ่ือให้ในโอกาสตา่ง ๆ เช่นการประเมินทกัษะการอา่นของนกัเรียนจะใช้ห้อง
ประชมุขนาดใหญ่ ในการให้เดก็ลงมาสอบเป็นห้อง ตามระดบัชัน้ โดยมีครูท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้
ควบคมุ ห้องประชมุขนาดเลก็จะเป็นห้องท่ีใช้ในการรับรองผู้ประเมิน หรือประเมินครูผู้ช่วย ซึ่งเป็น
ห้องอยู่ติดกับห้องผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นต้น อีกทัง้จากการสงัเกตบรรยากาศในโรงเรียนในช่วง
เช้าและเย็นจะมีผู้ปกครองเข้ามาส่งลกูในโรงเรียน และรับลูกในโรงเรียน โดยมีครูเป็นผู้คอยส่ง
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นกัเรียนอยู่บริเวณด้านหน้าตึก และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าอยู่ 2 ประตหูลกัของ
โรงเรียน ทางทิศเหนือและทิศใต้ โดยไม่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าท่ีประตดู้านข้าง
โรงเรียนท่ีทะลจุากโรงอาหารไปวดัพลมานีย์ ซึ่งประตไูมไ่ด้ปิดอย่างสนิทสามารถเปิดเข้าออกได้
ตลอดเวลา โดยผู้ วิจยัใช้ประตนีูใ้นการเข้ามาเก็บข้อมลูวิจยัโดยตลอด 

โรงอาหารของโรงเรียน มีการติดภาพเร่ืองสขุภาวะ เช่น การแปรงฟัน การล้างมือ 
และการทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่หรือความรู้เพ่ิมเติมตา่ง ๆ ให้นกัเรียนได้อา่นในช่วงของการทาน
อาหาร งบประมาณเร่ืองอาหารของทางโรงเรียนจะได้รับเงินอดุหนุนจากกรุงเทพมหานคร เป็น
คา่อาหารเช้า และอาหารกลางวนั ให้กับนักเรียน ซึ่งท าให้นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนจะได้ทานอาหาร
เช้าก่อนเข้าเรียน หากไมไ่ด้ทานมากจากบ้าน  

1.1.2 วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนวัดพลมานีย์ 
1) ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 

โรงเรียนวดัพลมานีย์มีการเปิดโอกาสให้ครูและบคุลากรในโรงเรียนได้มีสว่น
ร่วมในการประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานของ
โรงเรียน เป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารและครูในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดออ่น (SWOT) ในช่วง
ก่อนการปิดเทอมประมาณช่วงเดือนมีนาคม โดยจะมีการประชมุเพ่ือพูดคยุถึงผลการด าเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมา โครงการกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีผ่านมานัน้ประสบความส าเร็จหรือไม ่เพ่ือเป็นการสรุปผล
การด าเนินงานตลอดปีการศกึษาและวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป ท าให้เกิดความพร้อมใน
การวางแผนการปฏิบตัิงานในปีการศกึษาท่ีจะมาถึง ในการวางแผนการปฏิบตัิงานนัน้ทางโรงเรียน
จะมีการท าแผนระยะสัน้ 1 ปี (แผนการปฏิบัติราชการ)และแผนระยะยาว 3 ปี (แผนพัฒนา
คณุภาพการศึกษา) เป็นแผนในการปฏิบัติราชการ อันเกิดจากการประชุมร่วมกันของครูและ
ผู้บริหารท่ีจะก าหนดทิศทางของโรงเรียน โดยจะเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความมุ่ง
ประสงค์ของโรงเรียนร่วมกนั เป็นแผนในการปฏิบตัิงาน 

แผนปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้จากการประชมุกนัทัง้โรงเรียนนัน้เกิดขึน้จากปัญหาท่ี
ต้องร่วมกันแก้ไขภายในโรงเรียน ประกอบกับปัญหาท่ีเป็นนโยบายของส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร หรือปัญหาท่ีสอดคล้องกับนโยบายชาติต้องเร่งให้มีการแก้ไข เช่น ขณะนีท้าง
โรงเรียนต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาเร่ืองการอ่าน การเขียน เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียน
และสอดคล้องกับนโยบายส านักการศึกษา ท่ีต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หรือการยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิก็มีการแก้ไขท่ีนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ โดยจดุออ่นท่ี
โรงเรียนมองว่าต้องเร่งแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนคือปัญหาการอ่านซึ่ง นโยบายชาติ และ
นโยบายของส านักการศึกษากรุงเทพมหานครมีความต้องการท่ีจะผลักดันให้นักเรียนทุกคน
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สามารถอา่นออกเขียนได้ ทางโรงเรียนวดัพลมานีย์ก็ได้มีการประชุมชีแ้จงมอบหมายให้ครูแต่ละ
ระดบัชัน้ไปกระจายหน้าท่ีความรับผิดชอบในห้องเรียนท่ีเป็นครูประจ าชัน้ในแตล่ะสายชัน้ ไมไ่ด้ทิง้
ให้เป็นภาระหนักของครูภาษาไทย เน่ืองจากปัญหาการอ่านเขียนเป็นปัญหาส าคัญท่ีโรงเรียน
ต้องการแก้ไขให้เป็นไปตามนโยบายอย่างจริงจงั และได้มีการสอบการอ่านเป็นรายห้องเรียน โดย
จะมีการจดัครูท่ีมีคาบว่างและไม่ใช่ครูประจ าชัน้มาสอบอ่าน ให้กับนกัเรียนทัง้โรงเรียน โดยครูท่ี
วา่งจากการสอนและการดแูลนักเรียนจะสลบักันมาเพ่ือทดสอบการอ่าน ให้ได้จ านวนนกัเรียนท่ี
อา่นไมอ่อกหรืออา่นได้ช้าท่ีจะน ามาพฒันาตอ่ไป  

 “...โรงเรียนเรามีการวางแผนสรุปงานร่วมกันตลอดทุกอาทิตย์ มีก่อนปิด
เทอม ก่อนเปิดเทอม ให้แน่ใจว่าเราเข้าใจตรงกันเวลาท างานก็จะง่าย ถ้า
ครูกับผู้บริหารเราเข้าใจตรงกัน ให้ครูให้เปิดโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น
ไม่ปิดกั้นเขา แล้วก็แผนการท างาน 1 ปี 3 ปี ถ้าไม่ใช่ครูที่ย้ายมาใหม่ ครู
เขาก็จะทราบกนัดี เพราะแผนพวกนีก็้จะมาจากที่พวกครูเขาช่วยกนัคิด...” 
(รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ, สมัภาษณ์, 17 ต.ค. 2560) 

 

 “...โรงเรียนเอานกัเรียนเป็นทีต่ัง้ คือเราท าเต็มทีแ่ต่เราไม่ไดค้าดหวงัว่าเรา
จะได้ระดบัไหน ซ่ึงเราก็ท าอย่างเต็มที่ ที่เขาต้องการให้เราท า เค้าได้คิด
มาแล้วว่าถ้าโรงเรียนได้ท าตามนโยบายมันต้องส่งผลดีต่อเด็กแน่นอน  
ผูบ้ริหารเขาก็จะประชุมชีแ้จงให้ครูได้รู้ตลอด อะไรที่เรามองว่ามนัจ าเป็น
เราก็เสนอเข้าไป ผูบ้ริหารเขาก็จะเอาไปคยุกนั แลว้ก็มาแจ้งครูอีกที...”  

(ครูหวัหน้าสายชัน้ระดบั ป. 4, สมัภาษณ์, 9 พ.ย. 2560) 

 

 “...เด็กเปลี่ยนไปทุกปีที่ต้องรักษาให้ดีก็คือคุณภาพเด็กนี่แหละ บางคน
ยา้ยตามพ่อแม่เข้ามา บางคนเป็นต่างด้าวเราก็ต้องให้เราไดเ้รียน โรงเรียน
ปฏิเสธเด็กไม่ได้ เราก็เลยต้องพัฒนากันอย่างเต็มที่ พวกครูก็จะต้อง
ช่วยกนัท าให้เด็กอ่านออกให้ได ้มนัเป็นการแก้ปัญหาทีช่่วยทัง้ตวันกัเรียน
และช่วยให้การประกนัคณุภาพโรงเรียนดีข้ึนด้วย...” 
(รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป, สมัภาษณ์, 14 พ.ย. 2560) 

 

จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จากห้องเรียนน าไปสู่การพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติ
การซึ่งทางผู้บริหารของโรงเรียนมองว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้นอกจากจะเป็นท่ีโรงเรียนแล้วยังมี
ปัญหาท่ีพบเห็นได้โดยทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก็จะมีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดเป็นโครงการ กิจกรรม การเรียน  
การสอนทัง้ในและนอกห้องเรียน ก็จะมีการมอบหมายให้แตล่ะฝ่ายด าเนินการ กระจายงาน หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ให้ด าเนินการตลอดปีการศึกษา อนัเป็นหน้าท่ีนอกเหนือจากการจดัการเรียนการ
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สอนปกติ เมื่อจบปีการศกึษาก็จะมีการสรุปผลการด าเนินงาน แล้วมีการปรับปรุงการด าเนินงานใน
ปีตอ่ไป  

ทัง้นีจ้ากการท างานตามแนวทางท่ีกล่าวมาได้มีการน าไปสู่แนวปฏิบัติ ท่ี
สอดคล้องกับการประกันคณุภาพ โดยผู้บริหารเป็นผู้อธิบายตวัชีว้ัดให้ครูบุคลากรทุกคนทราบ 
รวมถึงเทียบโครงการตา่ง ๆ  ท่ีจะสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัใด แล้วการมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ โดยบุคลากรจะช่วยกันตามความถนดั โดยขณะด าเนินการผู้บริหารจะมีบทบาทเป็นผู้ให้
ค าแนะน า หลกัการท่ีท าเป็นประจ านีก้็ได้น ามารวบรวมหลกัฐานโดยทุกฝ่ายเก็บข้อมลูเก็บเอกสาร
จากการลงมือปฏิบตัินัน้ไมท่ าขึน้เพ่ือรอรับการประเมินภายนอกเพียงอย่างเดียว เมื่อด าเนินการจบ
ปีการศกึษาก็จะมีการการประเมินกิจกรรมท่ีได้ด าเนินมาร่วมกนัวา่มีความส าเร็จมากน้อยอย่างไร 
ผลลพัธ์นัน้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม ่ในปีตอ่ไปต้องมีการปรับอะไร ต้องเพ่ิมเติมอะไรท่ีท าให้
โครงการท่ีจะท าดีขึน้ อะไรไมด่ีก็ต้องมีการตดัทิง้ ตัง้โครงการใหมพ่ยายามท าให้เดก็รู้สกึแปลกใหม่ 
ไม่ใช่มีแต่อะไรเดิม ๆ โดยกระบวนการให้ได้มาซึ่งกิจกรรมโครงการนีผู้้บริหารครูและบุคลากรจึง
ต้องเห็นความส าคญัในการประชมุวางแผนร่วมกันในการด าเนินงาน และรู้จกัการสรุปงานร่วมกัน 
อีกทัง้ในการประชมุสรุปเป็นเหมือนเวทีให้ครูและผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกนั เพ่ือความ
เข้าใจในวตัถปุระสงค์เดียวกนัของโรงเรียน 

 “...โรงเรียนกระจายหน้าที่มาให้สายชั้น ไม่ได้ต้องการตัดสินใจจาก
ผู้บริหารคนไหน เราจะประชุมกันในสายชัน้ในการรับผิดชอบงาน ให้คน
ในสายชัน้ได้รู้จักการพูดคุยกันได้ช่วยกันตดัสินใจ ไม่ใช่รอแต่ผู้บริหารสัง่
อย่างเดียว ครูก็รู้หนา้ทีว่่าตวัเองต้องท าอะไร อย่างพี่เป็นหัวหน้าสายชัน้ก็
จะกระจายงานให้พี่ ๆ น้อง ๆ ได้ท างานของโรงเรียนด้วย ซ่ึงไม่ใช่แค่
รับผิดชอบภาระงานสอนอย่างเดียว ...” 

(ครูหวัหน้าสายชัน้ระดบั ป. 4, สมัภาษณ์, 9 พ.ย. 2560) 

 

 “...ใครได้รับผิดชอบหน้าที่ตรงไหนก็ต้องพยายามท าให้ดีที่สุด แล้วก็มา
รายงานในทีป่ระชมุย่อยก่อนน าเสนอประชมุโรงเรียน ท าให้ประชมุไม่นาน
มาก ทีนี่เ่ขาก็เห็นใจครูทีบ่้านไกล ผูบ้ริหารเขาก็จะมีฟอร์มเอกสารบอกมา
เลยว่าตอ้งท ายงัไง แลว้ใครรวบรวม จากนัน้ก็แยกกันไปท าตามความถนดั
...”  

(ครูวิชาพละศึกษา ป.5, สมัภาษณ์, 12 ธ.ค. 2560) 
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“...เมือ่มีการประเมินทีเ่ป็นการประเมินผลในภาพรวม ก็มองเห็นปัญหาว่า
จะตอ้งพฒันาอะไรในปีต่อไป อะไรทีเ่ก่าไม่น่าสนใจ หรือท าไปก็ไม่ได้
พฒันาตวัผูเ้รียน หรือความสามารถครูก็ตอ้งปรับเปลี่ยน ให้กิจกรรมมี
ความน่าสนใจอยู่เสมอ ตอบมาตรฐานไหนบ้าง...” 
(รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ, สมัภาษณ์, 17 ต.ค. 2560) 

 

2) ด้านความมีคุณภาพของโรงเรียน  
การด าเนินงานให้มีคุณภาพนัน้ทางโรงเรียนก็ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ 

(มาตรฐานการศกึษา) ไมใ่ห้ตกต ่าไปกวา่เดิม โดยการด าเนินงานให้มีคณุภาพนัน้เป็นความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกคนท่ีมองภาพใหญ่คือ โรงเรียนไม่ใช่ท าเพียงเพ่ือท าตามผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง 
เน่ืองจากผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระ แนวทางการปฏิบตัิงานย่อมมีความแตกตา่งกัน
ไปตามลกัษณะของผู้บริหารแต่ละคน ดงันัน้การถือประโยชน์ส าคญัของโรงเรียนเป็นท่ีตัง้จึงเป็น
ตวัการหลกัท่ีช่วยขบัเคลื่อนวฒันธรรมอนัเป็นหวัใจส าคญัท่ีเป็นรูปแบบของวฒันธรรมโรงเรียนท่ีสง่
ตอ่กันไปตามกาลเวลา การถือประโยชน์ของโรงเรียนเป็นท่ีตัง้ท าให้องค์กรมีเป้าหมายเดียวกันใน
การท าให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีรักษาระดบัมาตรฐานไว้ได้ และเกิดเป็นความมัน่ใจท่ีสง่ออกไป ยงั
ผู้ปกครอง ชุมชน ดงัจะสงัเกตเห็นได้จากจ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมขึน้ในทกุปี  โดยจ านวนนกัเรียนท่ี
เพ่ิมขึน้ทุกปีจะเป็นเคร่ืองยืนยันถึงความมีคุณภาพ อันเกิดจากการท่ีทุกคนถือประโยชน์ของ
โรงเรียนเป็นท่ีตัง้ และเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความรับรู้ถึงความมีคณุภาพร่วมกนัทัง้โรงเรียน 

การท างานในโรงเรียนวดัพลมานีย์ให้ความส าคญักับการประกันคณุภาพ
ภายใน และประกันคณุภาพภายนอก โดยเมื่อสิน้สดุปีการศึกษาจะมีการสรุปวา่มีกรรมกิจกรรม
และโครงการใดตอบเป้าประสงค์โรงเ รียนบ้าง  โดยแต่ละกิจกรรมจะมีการรายงานผล 
การปฏิบตัิงาน เช่น การประชมุผู้ปกรองครูก็ท ารายงานว่าการประชุมครัง้นีผู้้ปกครองได้เสนอแนะ
อะไร มีระดบัความพึงพอใจขนาดไหน ทกุโครงการกิจกรรมจะมีการเก็บเอกสารหลกัฐานไว้ เมื่อจบ
ปีการศึกษาก็จะมีการน าเร่ืองท่ีได้บนัทึกไว้มาประชมุพูดคยุกนัเพ่ือปรับปรุงในรายละเอียดท่ีต้อง
พฒันา แม้กระทัง่งานวิชาการก็ได้สรุปเมื่อถึงสิน้ปีการศกึษา เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในปี
การศกึษาตอ่ไป  

 “...ตอนแรกที่ครูบรรจุเข้ามาโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 700 คนเมื่อมี
การประกันคุณภาพเข้ามาโรงเรียนได้รับการยอมรับจ านวนเด็กก็เพ่ิมข้ึน
เร่ือย ๆ จนตอนนี้เด็กมีประมาณ 1,200 คน บางโรงเรียนจ านวนเด็ก
อาจจะลดลง แต่โรงเรียนวดัพลมานีย์เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ...” 

(ครูหวัหน้าสายชัน้ระดบั ป. 4, สมัภาษณ์, 9 พ.ย. 2560) 
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 “...เด็กเราที่ไกลที่สุดมาจากแถวแปดร้ิว ทางผ่านมาเรียนเจอโรงเรียนไม่
ต ่าว่า 4 โรงเรียนแน่ แต่เขาก็เลือกมาเรียนที่นี ่เพราะว่าผูป้กครองเขาเล่า
กันปากต่อปากว่าโรงเรียนนี้ดีมีคุณภาพเด็กเลยเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ และอีก
อย่างถ้าจะดูว่าโรงเรียนไหนมีคุณภาพหรือไม่ให้ดูที่มีลูกบุคลากรใน
โรงเรียนเรียนหรือเปล่า อย่างทีว่ดัพลมานีย์ลูกครูก็เรียนกนัหลายคน...”  
(รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ, สมัภาษณ์, 6 ก.พ.2561) 

 

 “...โรงเรียนมีการคยุกบัผูป้กครองตลอดนะ ถา้มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนกบัเด็ก
มนัต้องช่วยกัน ไม่ใช่ว่าฝากความหวงัไว้กับทางโรงเรียนอย่างเดียว  แล้ว
โรงเรียนก็เอาเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองที่ได้ประชุมไปมาปรับปรุงมนัก็
เป็นอีกทางทีเ่ราเอามาพฒันาคณุภาพโรงเรียน ...” 

(ครูประจ าชัน้นกัเรียน ป.1, สนทนา, 19 ม.ค. 2561)” 

 

ความคาดหวังต่อการประเมินคุณภาพของโรงเรียนวัดพลมานีย์ คือ  
การพยายามรักษาระดบัคณุภาพไม่ให้ตกต ่าลงไปจากเดิมไมว่่าจะเป็นด้านผู้ เรียน ผู้บริหาร หรือ
การด าเนินงาน ด้วยความภาคภูมิใจท่ีได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก  
ทัง้ 3 รอบการประเมิน ย่ิงท าให้ครูตระหนักถึงความส าคญัของการวางแผนในการท างานร่วมกัน 
และในการประเมินนัน้ทางโรงเรียนจะมีการวางแผนเตรียมกนัมาโดยตลอด เพราะไมรู้่วา่จะเป็นวนั
ใดในการท่ีจะผู้ประเมินจะเข้าประเมิน สิ่งท่ีต้องเตรียมให้ดีคือนักเรียน โดยเฉพาะคณุภาพของ
ผู้ เรียนท่ีสะท้อนผา่นผลสมัฤทธ์ินัน้อาจจะมีบางกลุม่ท่ีคะแนนสงูขึน้ บางกลุม่คะแนนอาจจะลดลง 
รอบในการทดสอบนักเรียนท่ีแตกต่างเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีแตกต่างกันไป โรงเรียนไม่สามารถ
รับประกันได้วา่จะได้คะแนนสงูในการทดสอบ แตโ่รงเรียนก็ต้องท าทุกทางให้คะแนนไมล่ดลงเป็น
การวางแผนระยะยาวในการรักษาคณุภาพ การท่ีผู้บริหารท่ีเข้ามาในยคุตอ่ไปก็ได้เห็นถึงเกณฑ์ท่ี
ผ่านมาว่ามีการท าไว้อย่างไร คนท่ีมาบริหารงานต่อก็ต้องการท่ีจะสานรักษาเพ่ือให้โรงเรียนคง
สภาพของค าวา่คณุภาพไว้  

ความคาดหวังว่าต้องได้ปรับการประเมินในระดับดีมากนัน้เป็นสิ่งท่ีทาง
โรงเรียนคาดหวงัวา่จะท าให้ได้แตไ่มใ่ช่การกดดนับคุลากรในโรงเรียน เน่ืองเกณฑ์การประเมินของ
สมศ. นัน้ค่อนข้างสงูโดยก่อนการประเมินจะมีการให้ผู้บริหารหรือตวัแทนครูเข้าไปรับการอบรม
ก่อนการประเมิน เพ่ือให้ทราบแนวทางในการประเมินวา่ต้องมีการด าเนินการอย่างไรโรงเรียนต้อง
มีการเตรียมตวัอย่างไร เมื่อรับนโยบายมาแล้ว โรงเรียนจึงต้องน ามาเตรียมตวัคือเตม็ท่ี มีการวาง
แผนการท างานร่วมกนั เพ่ือท างานอย่างเต็มท่ีแตไ่มไ่ด้คาดหวงัวา่ต้องได้รับการประเมินในระดบั
คะแนนเท่าใด แต่รักษามาตรฐานของการร่วมมือกันท างานอย่างเต็มความสามารถ ครูและ
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บุคลากรก็ร่วมมือกันเพ่ือให้ผลท่ีดี ทัง้ครูและผู้บริหาร ส่งผลให้นักเรียนมีจ านวนขึน้ไปอีก ทัง้นี  ้
การประเมินเป็นสิ่งท่ีคุ้นชินกนัอยู่แล้วส าหรับโรงเรียน เน่ืองจากทางโรงเรียนต้องได้รับการประเมิน
โดยต้นสังกัดอีกด้วย ซึ่งมีรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลายกว่าทางสมศ.  เช่น การไปสังเกต 
การเรียนการสอนท่ีจะอยู่กบัครูทัง้ชัว่โมง มีการประเมินทัง้ 3 ด้าน ครู ผู้บริหาร และนกัเรียน อย่าง
ละเอียด เป็นต้น ท าให้การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินเป็นสิ่งท่ีเป็นปกติของโรงเรียนอยู่
ในการท างาน และเก็บข้อมลูเป็นปัจจุบนั จึงไม่ต้องเหน่ือยท่ีจะสร้างผลงานช่วงก่อนการประเมิน
ภายนอกเพียงอย่างเดียว  

ในเขตลาดกระบังมีบางโรงเรียนเท่านัน้ท่ีได้รับการประเมินระดับดีมาก  
 3 รอบการประเมิน ทัง้ท่ีโรงเรียนโดยมากแล้วก็จะมีวตัถปุระสงค์ท่ีคล้ายกนั แตผ่ลการประเมินก็ยงั
มีความแตกต่างกัน โดยโรงเรียนท่ียังไมไ่ด้รับการประเมินระดบัดีมากก็ต้องพฒันาต่อไป ไม่ใช่ว่า
โรงเรียนนัน้ไม่ดี แต่หลกัใหญ่ในการท าโรงเรียนให้มีคณุภาพ ผ่านการประเมินคุณภาพคือครู
จะต้องสามคัคีกัน เพราะครูมีจ านวนมากท่ีสดุ เพราะผู้บริหารมีจ านวนไม่ก่ีคน ท าให้ในมมุของ
ผู้บริหารนัน้มองวา่การบริหารคนเป็นปัจจยัส าคญัในเร่ืองของคณุภาพ  

 
“...ที่ผ่านมาเราก็ภูมิใจลึกๆ ทีส่ามารถพูดกับคนอื่นได้ว่า โรงเรียนของเรา
ได้รับผลการประเมินระดบัดีมาก ทัง้ 3 รอบการประเมิน ผู้บริหารเขาก็
ไม่ไดม้ากดดนันะว่าจะตอ้งไดผ้ลคะแนนเท่าไหร่ เราก็พยายามเต็มที ่มนัก็
เป็นศกัด์ิศรี ความภูมิใจเราดว้ย...” 

(ครูวิชาพละศึกษา ป.5, สมัภาษณ์, 12 ธ.ค. 2560) 

 

 “...พี่ไม่ได้อึดอัดกับส่ิงที่ผู้บริหารให้ท านะ พี่รู้ว่าเป็นส่ิงที่เขาท ากันทั้ง
ประเทศ ถา้ไม่ท าแลว้จะรู้ไดไ้งว่าที่สอน ๆ กันไปนีมี่คุณภาพหรือเปล่า ถ้า
ไม่มีประกนัคณุภาพก็ไม่รู้เลยว่าเราตอ้งปรับปรุงอะไรตรงไหน...”  

(ครูหวัหน้าสายชัน้ระดบั ป. 4, สมัภาษณ์, ) 

 

 “...คนที่โรงเรียนนี้มีความรู้สึกว่าการประกันคุณภาพเป็นเร่ืองที่ท าอย่าง
เป็นปกติ เพราะว่าผูบ้ริหารมีความเข้าใจและอธิบายเสริมให้ครูเข้าใจเร่ือง
นีไ้ด.้..” 

(ความเห็นผู้สมัภาษณ์, 7 ธ.ค. 2560) 

 

3) ด้านการให้การยอมรับ 
ผู้บริหารให้การยอมรับในตวัครูนัน้เกิดจากธรรมเนียมของผู้บริหารเองท่ีมี

แนวคิดวา่เมื่อจะต้องย้ายไปปฏิบัติงานในสถานศกึษาใดจะต้องมีการศึกษาถึงภมูิหลงัของแต่ละ
โรงเรียน โดยจะศึกษาเก่ียวกับครู และธรรมชาติของแต่ละโรงเรียนท่ีไปอยู่ ซึ่งจะได้ข้อมลูจาก 
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การสอบถามคนรู้จัก หรือการสอบถามผู้อ านวยการโรงเรียนคนก่อนหน้า ท าให้มีการยอมรับใน
ความสามารถของครูเป็นสิ่งแรก ทัง้นีค้รูจะสามารถรับรู้และรู้สึกได้ถึงการท่ีผู้บริหารให้การยอมรับ
หรือไม่ก็เร่ิมจากการประชุมก็ด าเนินการ หากมีการด าเนินการโดยเป็นประชาธิปไตยรับฟังเสียง
ของทุกคนและปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่ ท าให้เมื่อมอบหมายงานก็จะได้มีการมอบหมายตาม
ความสามารถและความถนดั เมื่อมีน้องใหมท่ี่เพ่ิงบรรจเุข้ามาก็จะได้เรียนรู้การท างานจากพ่ี ๆ ท่ีมี
ประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสูรุ่่น ท าให้เกิดการท างานท่ีคอ่นข้างเหนียวแน่น ผู้บริหารไม่
ต้องสัง่งานและเก็บงานเอง จะเป็นระบบการถ่ายทอดตามสายชัน้ ให้งานด าเนินไปโดยไม่ท าให้
เกิดความรู้สกึอดึอดัหรือรู้สกึวา่ถกูบงัคบัให้ในการท างานเพ่ือสร้างความพึงพอใจกบัผู้บริหารคนใด
คนหนึ่งเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถอยู่รอดในโรงเรียน และเพ่ือให้ได้รับการประเมินความดี
ความชอบสว่นตนเท่านัน้ 

การยอมรับความสามามารถเพ่ือนร่วมงาน โรงเรียนวดัพลมานีย์ ท างานเป็น
ระบบทีมโดย มีการแบ่งเป็นระบบช่วงชัน้ สายชัน้คือทุกสายชัน้จะมีหวัหน้า เมื่อมีการประชมุจะมี
การให้หวัหน้าสายชัน้รับนโยบายจากผู้บริหารโรงเรียน จากนัน้แตล่ะสายชัน้จะน าไปสูก่ารประชุม
ลูกสาย ซึ่งแต่ละสายชัน้จะมีการบันทึกการประชุมของตนเอง การบริหารงานเช่นนีท้ าให้มี 
การกระจายอ านาจ ซึ่งท าให้เห็นศกัยภาพในการท างานของในแต่ละสายชัน้ และผู้น าสายชัน้ ท่ี
จะต้องกระตุ้นให้ท างานและชีแ้จงให้เกิดความเข้าใจ  คนท่ีเป็นหัวหน้าสายชัน้ก็จะมีภาวะผู้น า
สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้กับเพ่ือนร่วมสายชัน้ได้ เมื่อมีความขดัแย้งในการท างานร่วมกันก็จะมี 
การพดูคยุกนัทัง้ในสายชัน้ก่อน เพ่ือช่วยกนัแก้ไขปัญหาก่อนท่ีจะมีการแจ้งกบัผู้บริหาร โดยแตล่ะ
สายชัน้จะมีการท างานอย่างเข้มแข็ง โดยผู้บริหารจะสามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ 
ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการกระจายงาน ให้อิสระหัวหน้าสายชัน้ในการตดัสินใจ ทัง้ร่วมกับ
ผู้บริหาร และร่วมกนัในสายชัน้  

 
“...พี่เป็นหัวหน้าสายชัน้มีอะไรพี่ก็จะเป็นตวัแทนไปประชุมกับผู้บริหาร
ก่อน แลว้ก็มาคยุกับนอ้ง ถา้น้องมีปัญหาอะไรก็จะมาคุยกบัพี่ก่อน เผือ่ว่า
บางเร่ืองน้องใหม่ ๆ อาจจะไม่สะดวกใจที่จะคุยกับผู้บริหาร ท าให้น้อง
ใหม่ไม่รู้สึกว่าไม่มีใครฟังเสียงของนอ้งเขา...” 

(ครูหวัหน้าสายชัน้ระดบั ป. 4, สมัภาษณ์, 9 พ.ย. 2560) 

 

 “...น้องที่เข้ามาใหม่ เขาก็ดูพี่ ๆ นี่และเป็นตวัอย่างถ้าพี่ท ายงัไงนอ้งก็จะ
เป็นอย่างนัน้ ผู้บริหารยุคที่ผ่านเลยท าเป็นนโยบายให้พี่ดูน้องในสายชัน้ 
เพราะผูบ้ริหารเชือ่ว่าครูในสายชัน้จะดูแลกนัเองได ้ ...”  

(ผู้อ านวยการโรงเรียน, การประเมินครูผู้ช่วย, 14 ก.ย. 2560) 
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 “...อยู่ทีนี่่มีรองฯเก่ง รองฯเขาก็เคยเป็นครูอยู่ที่นี ่แลว้สอบผูบ้ริหารไดเ้ลย
ย้ายไปเป็นรองฯที่บึงบัวก่อนแล้วก็ย้ายกลับมาที่นี่ เขาก็จะคุ้นชินกับคน
ทีนี่ ่แลว้พี่ ๆ ก็จะคุน้กับการท างานเอาจริงเอาจังของเขา แล้วเขาก็เชือ่มัน่
ในตวัหวัหนา้สายชัน้ว่าจะมีความเข้มแข็งท าให้งานลลุ่วงร่วมกนัได้...” 

(ครูเกษียณอาย ุกรรมการสถานศกึษา,สมัภาษณ์, 13 ก.พ. 2560) 

 

การแสดงออกในการยกย่องยอมรับเ พ่ือร่วมงาน ก็จะแสดงออกผ่าน 
การแสดงความยินดีท่ีบริเวณหน้าเสาธง หรือในท่ีประชมุ โรงเรียนจะมีการมอบช่อดอกไม้ ประกาศ
เกียรติคณุ เมื่อพานักเรียนไปแข่งขัน หรือเมื่อส าเร็จการศึกษาของครูท่ีเข้าบรรจุใหม่ หรือผู้ ท่ี  
ลาศกึษาตอ่ การแสดงออกเหลา่นีไ้ม่ได้เป็นการแสดงความยินดีเพียงอย่างเดียวเป็นความต้องการ
ท่ีจะให้นกัเรียนเห็นแบบอย่างท่ีดี เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กบันกัเรียนและครูท่านอ่ืนตอ่ไปอีกด้วย 
การยอมรับนีส้ าหรับครูท่ีได้รับการแสดงความยินดีหรือประกาศเกียรติคณุยกย่องชมเชยใด ๆ เป็น
เสมือนการบ ารุงขวญัและก าลงัใจให้ท างานเพ่ือโรงเรียนและยงัมีเพ่ือนร่วมงานให้ก าลงัใจเสมอ  

การส่งเสริมการสร้างผลงาน ท่ีโรงเรียนวดัพลมานีย์สง่เสริมให้ครูสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เมื่อถึงเวลาผู้บริหารจะมีการเตือนเพ่ือส่งเสริมให้ครูได้สร้างผลงาน 
โดยเฉพาะรองผู้อ านวยการฝ่ายท่ีดแูลงานบคุคล จะมีความเอาใจใสม่ีการบอกระยะเวลาเพ่ือให้ครู
ได้มีการเก็บผลงานเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือพฒันาตนเอง ไมเ่พียงเท่านัน้ยงัสง่เสริมให้มีการออกไปท า
กิจกรรมข้างนอก ทัง้ครูและนักเรียนเพ่ือให้มีผลงาน โรงเรียนสง่เสริมให้ร่วมกิจกรรมทัง้หมดไมว่่า
เลก็หรือใหญ่ เพ่ือให้ทกุคนเห็นความส าคญัของการท ากิจกรรม และการมอบรางวลัก็เป็นการท าให้
ครูเกิดความภาคภมูิใจท่ีได้รับรางวลั ครูสามารถบันทึกลงได้แฟ้มผลงานและทกุคนตา่งได้ผลงาน 
ทางโรงเรียนมีงบประมาณในการท่ีจะสนับสนนุครูให้ออกไปท ากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันไมไ่ด้มี
การเน้นด้านใดโดยเฉพาะ เน่ืองจากนโยบายคือต้องการพัฒนาทัง้ครูและนักเรียนให้ได้รู้จัก  
การแขง่ขนั เป็นการวดัความสามารถกบัข้างนอกบ้าง ทัง้นีเ้มื่อโรงเรียนส่งเสริมแล้วก็ขึน้อยู่กบัครู
วา่จะเข้าร่วมการแขง่ขนัหรือไมเ่ป็นตามความพร้อมของครูแตล่ะท่านไมม่ีการบงัคบัวา่ต้องท า 

 
“...ท่านรองฯเป็นคนเตือนครูตลอดว่าถึงเวลา ส่งผลงาน ถึงเวลาประเมิน 
ถึงเวลาส่งเอกสาร เวลามีอบรมหรือการแข่งขันอะไรเข้ามาก็จะชวนให้ไป
ลงแข่ง ไม่มีงบก็ช่วยออกให้ ท่านอยากให้ครูไดพ้ฒันาตวัเองอยู่เสมอ...”  

(ครูวิชาพละศึกษา ป.5, สมัภาษณ์, 12 ธ.ค. 2560) 

 

 “...ถา้เราไปร่วมการแข่งขนัเรามีไดแ้ละไม่ได้รางวลั ถา้เราไม่ร่วมเราก็มีแค่
ไม่ได้รางวลั โรงเรียนก็ผลกัดนัให้ครูออกไปแข่งนะให้ครูทุกคนไดล้อง...” 

(ครูหวัหน้าสายชัน้ระดบั ป.4, สมัภาษณ์, 9 พ.ย. 2560) 
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 “...ตอนมีกิจกรรมแข่งขันอะไรพี่ก็ลงแข่งนะ กิจกรรมที่ท าตอนนัน้ก็ชนะ
ระดบัประเทศ ได้ไปเที่ยวเมืองนอกด้วยนะ ผอ.สนบัสนนุให้ท า ครูอยาก
ท าอะไรก็ขอให้บอก พอไดร้างวลัมาก็จดังานรับรางวลักนัหนา้เสาธง ให้ครู
นอ้งใหม่เขาได้เห็นส่ิงที่พี่ ๆ ไดท้ า เป็นแรงบันดาลใจให้น้องทีเ่ข้ามาใหม่
ดว้ย...” 

(ครูเกษียณอาย ุกรรมการสถานศกึษา,สมัภาษณ์, 13 ก.พ. 2560) 

 

4) ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 
การปลกูฝังความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนวดัพลมานีย์เร่ิมจากการปลกูฝัง

ให้ครูเป็นผู้ดแูลเอาใจใส่สถานท่ีท างานทัง้ในและนอกห้องเรียน ปลกูฝังจิตส านึกความเป็นเจ้าของ
ร่วมกนัผา่นกิจกรรมหน้าเสาธงท่ีจะเป็นการปลกูฝังให้ซึมซบัในความเป็นโรงเรียนท่ีต้องดแูลร่วมกนั
ในเร่ืองการรักษาความสะอาด สภาพแวดล้อมท่ีทัง้ครูและเด็กต้องร่วมมือกัน ส่วนจิตส านึกใน
ห้องเรียนมีการมอบงานให้ครูประจ าชัน้และครูคูช่ัน้ ในการดแูลนกัเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั
ระหวา่งครู ผ่านกิจกรรมตกแตง่ห้องเรียนของครู ให้มีบรรยากาศท่ีน่าเรียนรู้ เป็นการท าให้ครูและ
นกัเรียนรักสถานท่ี เล็งเห็นประโยชน์ของสถานท่ีและจะทุ่มเทให้กบัโรงเรียนจากนัน้การเป็นส่วน
หนึ่งของโรงเรียนก็มาจากการได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการเป็น
ผู้น า การท่ีโรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นผู้น าในส่วนใดก็ตาม นั่นเกิดจากความถนัด และ
ประสบการณ์ของผู้ ได้รับมอบหมาย เมื่อเกิดภาวะผู้น าก็ย่อมต้องการท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึกว่า
อยากท าให้ดีท่ีสดุ ดงันัน้ผู้บริหารจึงไม่จ าเป็นต้องตามงานนัน้ เมื่องานเดินได้ด้วยตวัเองโรงเรียนก็
เกิดความก้าวหน้าไปด้วย  

นอกจากนัน้แล้วความเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียนก็ถกูจดัในรูปของกิจกรรมอ่ืน
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้ครูและบุคลากร เช่น กิจกรรมงานเลีย้งสมัพันธ์ การไปทัศนศึกษาดงูาน
ตา่งจงัหวดั การแสดงความยินดีตามโอกาสตา่ง ๆ ความรู้สึกวา่เป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียนไมไ่ด้เป็น
เฉพาะบคุลากรในโรงเรียนเท่านัน้ ศิษย์เก่าก็เป็นสว่นหนึ่งในการท าให้ครูได้เห็นวา่กิจกรรมท่ีจดัขึน้ 
ก็ได้รับความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า และเมื่อผู้บริหารมาท างานครูท่ีอยู่มานานก็จะแนะน าให้ไป
รู้จักกับผู้ ใหญ่ท่ีอปุถัมภ์โรงเรียน เพราะท่ีดินของโรงเรียนก็ได้มาจากการบริจาค ทางโรงเรียนก็
ได้รับความอนุเคราะห์จากทางวดัพลมานีย์ท่ีเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียน ท่านเจ้าอาวาสก็กรุณา
โรงเรียนมีการสง่พระอาจารย์มาสอนวิชาพระพทุธศาสนาโดยมีการช่วยสอนเพ่ิมเติมให้กบันกัเรียน
ในช่วงท่ีจะการสอบนักธรรม และมีการมอบเงินจากการท าป่าผ้าของทางวัดมาช่วยใน  
การสนับสนุนโรงเรียน ร่วมกบัทางโรงเรียนท าผ้าป่าท าทางเช่ือม ท าหลงัคา ท าเวที ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
เป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนถ้าจะรอของบประมาณจากทางกรุงเทพมหานคร ก็จะล่า ช้าจนเกินไป 
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การได้รับการช่วยเหลือจากวดั และชุมชน จึงเป็นสิ่งท่ีท าให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนัก
ร่วมกนัดีถึงความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน จึงไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองของคนในโรงเรียน หากแต่
เป็นเร่ืองของทกุคนท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยมีบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้
สานความสัมพันธ์ ดงันัน้จึงเป็นสิ่งท่ีท าให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีคนในโรงเรียนต้องช่วยกันรักษาดแูล
โรงเรียน  

 
“...ทีนี่เ่ราจะให้ทกุคนจะตอ้งดูแลเอาใจใส่โรงเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน 
โดยเฉพาะห้องเรียนถา้ตกแต่งให้มนัน่าเรียน เด็กเขาจะรักห้องเรียนอยาก
ท าให้ห้องเรียนสวยอยู่ตลอด...”  

(ครูคณิตศาสตร์ ป.6, สนทนา, 30 ม.ค. 2561) 

 

 “...เมื่อผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ทกุคนไดท้ า ไดรั้บผิดชอบอะไรเราก็จะอยาก
ท าให้มันดีที่สุด อันนี้จะเป็นพื้นฐานของสายชัน้พี่เลย พี่จะบอกทุกคน
เสมอเวลาท าอะไรท าให้ดีทีส่ดุ...” 

(ครูหวัหน้าสายชัน้ระดบั ป.4, สมัภาษณ์, 9 พ.ย. 2560) 

 

 “...โรงเรียนจะมีกิจกรรมที่ให้คนในโรงเรียนท าด้วยกันเสมอเช่น จัดงาน
เลี้ยงพีที่่เกษียณอายุ ไปทศันศึกษา มีงานผ้าป่าสามคัคีที่ท าร่วมกนัทัง้ครู
เก่า ครูปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง วดั ทีเ่รามาท าก็อยากท าเพือ่โรงเรียน
ของเรานีแ่หละ ...” 

(ครูเกษียณอาย ุกรรมการสถานศกึษา,สมัภาษณ์, 13 ก.พ. 2561) 

 

การรับผิดชอบงานด้วยความเตม็ใจหรือไมน่ัน้โดยภาพรวมของโรงเรียนมอง
วา่ความเตม็ใจในการท างานนัน้เป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถอธิบายได้ แตเ่มื่อผู้บริหารมอบหมายในเร่ืองใด
ให้รับผิดชอบทุกคนต่างท ากนัอย่างเตม็ท่ี ท าให้ดีท่ีสดุ อะไรท่ีท าได้ก็ช่วยกนัท า เมื่อแบ่งงานแล้ว 
ท าให้ทกุคนมีสว่นร่วมกบังานท่ีท า ท าให้คนมีส่ิงท่ีต้องรับผิดชอบ และเมื่อเกิดความไมเ่ข้าใจก็ต้อง
มีการพดูคยุกนั ในมมุมองของผู้บริหารคิดวา่ความเตม็ใจในการท างานคือการท างานท่ีเกิดขึน้จาก
ความถนัดและความชอบของผู้ ปฏิบัติงานด้วย ถ้าไม่ถนัดก็ ต้องมีกา รพูดคุยเ พ่ือให้เ กิด 
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเป็นไปตามศกัยภาพและความเตม็ใจ สว่นมมุของผู้บริหารจะ
มองว่าครูด าเนินงานด้วยความเต็มใจท่ีครูด าเนินงานต่าง ๆ ด้วยการช่วยเหลือกัน แล้วน ามา
รายงานในท่ีประชมุวา่จะมีการด าเนินการอย่างไร ผู้บริหารเป็นผู้รับฟัง และเสนอข้อคิดเห็นเท่านัน้  

การช่วยเหลือพัฒนาซึ่งกนัและกนัจะด าเนินการในช่วงท่ีมีการจดัการประชุม
ประจ าสัปดาห์โดยผู้บริหารจะก าหนดให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ 
เทคนิคการสอนท่ีได้ทดลองใช้แล้วได้ผล หรือการไปอบรมแล้วได้รับความรู้อะไรก็สามารถน ามา
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แบ่งปันกนัในการประชุม เป็นต้น นอกจากนัน้แล้วยงัมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมให้ท่ีประชุม
ฟังวา่การด าเนินการท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอปุสรรคท่ีพบเจอ
คือสิ่งใดบ้าง พร้อมทัง้รับฟังความเห็นของคนในท่ีประชุมเพ่ือให้มีการตัดสินใจและวางแผน  
การด าเนินกิจกรรมนัน้ใหมใ่ห้มีความรัดกมุย่ิงขึน้ เปิดโอกาสให้ได้รับฟังความเห็นของผู้ อ่ืน เมื่อพบ
ปัญหาจะช่วยกนัแก้ไขปัญหา เสริมสร้างการช่วยเหลือกนัท่ีมีความมุง่หมายในการพฒันาศกัยภาพ
ของผู้เรียน ดงันัน้ความเป็นอยู่ของครูโรงเรียนวดัพลมานีย์ ไมไ่ด้ช่วยเหลือกนัแต่ในเร่ืองงานแตเ่ป็น
เร่ืองสว่นตวัด้วย เช่น การเลื่อนวิทยฐานะ คนท่ีมีความรู้ความสามารถ ช่วยแนะน าขัน้ตอน หรือพา
ไปสง่ผลงาน การประเมินครูผู้ช่วยก็จะมีครูพ่ีเลีย้งให้ค าแนะน าเป็นตวัอย่างให้ 

ทางโรงเรียนให้ความส าคญักับการท างานเป็นหมูค่ณะ มากกวา่มอบหมาย
ให้คนใดคนหนึ่ง ซึ่งความส าเร็จเกิดจากการท างานอย่างสามัคคีเป็นหมู่คณะเช่นเดียวกับ  
การท างานเพ่ือรอรับการประเมินทัง้ 3 รอบท่ีผา่นมา เมื่อท างานเป็นหมูค่ณะ มีคนหนึ่งท าไมไ่ด้ยงัมี
เพ่ือนในกลุ่มท่ียงัคอยช่วยเหลือได้ เร่ืองนีจ้ึงเป็นเหมือนวฒันธรรมของท่ีน่ีในการท างานร่วมกนั ส่ิง
ท่ีได้รับเมื่อท างานเป็นหมูค่ณะก็คือท าให้ยอมรับความสามารถของกันและกนั โดยคนในโรงเรียน
มองเห็นสิ่งเดียวกันว่าถ้าไม่มีครูท างาน ผู้บริหารก็ไม่มีงานด้วย เพราะงานนัน้มาจากครูเป็นหลกั 
เมื่ อผู้ บ ริหารมี แนวคิด ท่ี จะบ ริหาร ร่วมกัน  ก็ ต้ องรับความเห็นค รูและบุคลากร ด้วย  
การบ ารุงขวญัและก าลงัใจก็เป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้ทกุคนในโรงเรียนท างานร่วมกนัได้ ดงันัน้ก็มีการ
ดงึทรัพยากรบคุคลท่ีเคยท างานตา่ง ๆ ของงานนัน้ไว้เพ่ือช่วยถ่ายทอดความรู้และเป็นหลกัในการ
ท างาน ทางโรงเรียนเช่ือว่าประสบการณ์ก็เป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้โรงเรียนก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
มัน่คง และเติบโตไปด้วยกนัทัง้โรงเรียน 

 
“...ที่นี่เราช่วยกันแม้กระทัง่เร่ืองส่วนตัว เช่นการเลื่อนวิทยฐานะ คนที่มี
ความรู้ความสามารถเขาช่วยแนะน าขั้นตอนให้ ช่วยแม้กระทัง่พาไปส่งผล
งาน...”  
(รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ, สมัภาษณ์, 22 มี.ค. 2561) 

 

 “.. .ท างานด้วยความเต็มใจไหม ค าว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจมันก็แค่
ความรู้สึก พอถึงเวลาท างานเมื่อเป็นงานเราก็ต้องท า และค าพูดให้
ก าลงัใจนีแ่หละ เป็นก าลงัใจทีดี่ทีท่ าให้เราอยากท างาน...” 

(ครูหวัหน้าสายชัน้ระดบั ป. 4, สมัภาษณ์, 9 พ.ย. 2560) 
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“...แน่นอนทีท่ างานเป็นหมู่คณะย่อมดีกว่าท างานคนเดียว เหมือนทีท่ าอยู่
ตอนนีท้ าเพือ่นกัเรียนให้ดี เด็กก็เพ่ิมข้ึนทุกปีครับ พอทกุคนช่วยกันท าให้
มนัดีส่ิงที่ดี คุณภาพที่ดีของโรงเรียนมนัก็จะชดัเจน คนข้างนอกเขาก็จะ
รับรู้โดยทีเ่ราให้ผลงานทีเ่ราช่วยกนัท าพูดแทนเราครับ...” 

(ครูวิชาพละศึกษา ป.5, สมัภาษณ์, 12 ธ.ค. 2560) 
 

1.2 กรณีศกึษาโรงเรียนล าพะอง (ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) 
1.2.1 ด้านบริบทโรงเรียน 

โรงเรียนล าพะอง (ราษฎร์จ าเ ริญบ ารุง)  ตัง้อยู่ เลขท่ี  307 ถนนฉลองกรุง 
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เปิดท าการศึกษาระดบัชัน้อนบุาล 1 ถึงระดบัชัน้ 
ประถมศกึษาปีท่ี 6 

วิสยัทัศน์ของโรงเรียน มุง่พัฒนาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ เป็นพลเมืองดี ด ารงคนอยู่
ในสงัคมอย่างมีความสขุ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ส่วนพันธกิจมีดงันี ้1) พัฒนาการจดัการเรียนรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัย  
2) สง่เสริมสมรรถนะ และคณุลกัษะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาให้เตม็ตาม
ศกัยภาพ 3) ปลกูฝังนักเรียนให้รู้คณุค่า มีทักษะด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย 4) พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศกึษามุ่งสูค่ณุภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคสว่น นโยบายของ
โรงเรียน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ ด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนล าพะอง (ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) มีจ านวนนักเรียนในระดบัชัน้อนุบาล  
1 – 2 จ านวน 146 คน และจ านวนนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6 จ านวน 744 คน รวม
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 890 คน จ านวนผู้อ านวยการจ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการจ านวน 2 คน 
และครูปฏิบตัิการสอนจ านวน 36 คน  (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร. 2560) 

จากข้อมูลเบือ้งต้นประกอบท่ีผู้ วิจัยได้ส ารวจภาคสนามโรงเรียนล าพะอง  
(ราษฎร์เจริญบ ารุง) พบว่าเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ติดกับถนนสายหลกัคือถนนฉลองกรุง และไม่มีพืน้ท่ี
ติดกับวดัเหมือนโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครโดยทั่วไป เมื่อมองเข้าโรงเรียนด้านซ้ายมือเป็น
โรงงานขนาดใหญ่ พืน้ท่ีของโรงเรียนไม่มีสนามหญ้า หรือสนามฟตุบอล มีอาคาร ทัง้หมด 3 หลงั 
และมีอาคารท่ีก าลงัก่อสร้างเป็นบ้านพกัครูอีก 1 หลงั มีโดมขนาดใหญ่ท่ีใช้เป็นเวทีและเสาธงท่ีใช้
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เคารพธงชาติในตอนเช้า นักเรียนรอผู้ปกครองนักเรียนหลังเลิกเรียน และให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกใช้สถานท่ีจัดงานต่าง ๆ ด้วยขนาดโรงเรียนท่ีเล็ก มีประตทูางเข้าออกเพียงทาง
เดียว คือด้านหน้า มีพนกังานรักษาความปลอดภยัซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างดีเย่ียมทกุครัง้ท่ีผู้ วิจัย
พบในการเข้าเก็บข้อมูลวิจัย สภาพโรงเรียนขนาดเล็กท าให้ท่ีจอดรถของครูและบุคลากรไม่ท่ี
เพียงพอ ทางโรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากโรงงานท่ีอยู่ติดกบัโรงเรียนให้ครูสามารถน ารถไปจอด
ได้ และลานจอดรถท่ีอยู่ตรงข้ามฝ่ังถนนของโรงเรียนซึ่งเป็นท่ีดินเอกชนท่ีมอบให้เป็นท่ีจอดรถของ
บคุลากร  

บรรยากาศภายในโรงเ รียนจะมีการประดับพืน้ท่ีโดยรอบด้วยผลงานวิชา
ภาษาไทย โดยจะเป็นค าคม พุทธศาสนสภุาษิต เพ่ือให้นักเรียนได้อ่าน ทางเดินขึน้อาคารเรียน  
จะประดบัไปด้วยผลงานของนกัเรียนซึ่งสว่นมากเป็นวิชาภาษาไทย ตวัอย่างเช่นผลงานการเขียน
เรียงความ ประกวดคัดลายมือ การแต่งกลอน และการภาพวาดประกอบค าอธิบาย เป็นต้น 
ทางเดินขึน้อาคารจะมีการจดัแสดงถ้วยรางวลัต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนเคยได้รับโรงเรียนจะมีห้องสมดุ ท่ี
สนบัสนนุโดยบริษัทเอกชน โรงเรียนมีแปลงผกัท าหรับนกัเรียนได้ทดลองปลกูผกั ในวิชาเกษตร อยู่
ใกล้กบัโรงอาหารของนกัเรียนท่ีจะติด ป้ายนิเทศให้ความรู้ เร่ืองพระมหากษัตริย์ไทย และมารยาท
ในโรงอาหาร เพ่ือปลูกฝังนักเรียน โรงเรียนมีการปรับปรุงจากครัง้แรกท่ีเข้าไปแนะน าตัวกับ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ไปอย่างมากคือการมีโดมเพ่ิมขึน้ซึ่งได้จากการท าผ้าป่าของ
ทางโรงเรียนและวดั และได้รับการสนับสนุนให้สร้างแล้วเสร็จด้วยเงินสว่นตวัจากครอบครัวของ
ท่านเจ้าอาวาส วดัล าผกัชี ท่ีช่วยกรุณาแตโ่รงเรียน 

 
1.2.2 วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนวัดล าพะอง (ราษฏร์จ าเริญบ ารุง) 

1) ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์พันธกิจของโรงเรียนเกิดจากความร่วมมือกันในการประชุมหา

ข้อสรุปร่วมกนัเพ่ือท่ีจะท าให้เกิดขึน้ รูปแบบการท างานของโรงเรียนจะมีการประชมุชีแ้จงแล้วแบ่ง
กันออกไปตามกลุ่ม เพ่ือให้แต่ละกลุ่มได้ท างานตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยจ ามี  
การวางแผนงานไว้โดยฝ่ายบริหาร มีการท าเป็นปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ท าให้ครูใน
โรงเรียนทราบวา่ในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมใดและต้องสง่งานใดบ้าง ท าให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ ท าให้การด าเนินงานของโรงเ รียนเป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน รู้หน้าท่ีของตน ผ่านการประชุม แล้ว มี 
การด าเนินงานตามท่ีได้มอบหมาย ผู้บริหารมีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง มีระบบ 
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การเก็บเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยผู้บริหารเป็นผู้ จัดท าระบบการเก็บเอกสารของ
โรงเรียน ท าให้มีร่องรอยหลกัฐานการด าเนินงาน และพร้อมส าหรับการประเมินทกุเมื่อ 

การประชุมของโรงเรียนจะเป็นการระดมความคิดของทุกคนจะมีการเชิญ
ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกมาวิเคราะห์ SWOT แล้วน ามาก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ ของโรงเรียนท่ีจะ
พฒันา แล้วน ามาเป็นวิสยัทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจวตัถุประสงค์
ของโรงเรียนในแต่ละปีว่าต้องพัฒนาในเร่ืองใด โดยมากแล้ววิสัยทัศน์ของโรงเรียนไม่ค่อยมี 
การปรับเปลี่ยนมาก เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีต้องท าให้เกิดขึน้หรือบรรลใุห้ได้ หากท าตามวิสยัทัศน์ท่ี
ตัง้ใจไว้ไมไ่ด้อย่างอ่ืนก็มีโอกาสท่ีจะล้มเหลวได้ เป้าประสงค์ของโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม
เข้าไปบ้างตามนโยบายท่ีได้รับมา เช่น การเพ่ิมนโยบายเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิขึน้อีก 10 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งจากเดิมท่ีตัง้ไว้ท่ี 60 เปอร์เซ็นต์ ก็ต้องเพ่ิมเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการท าให้ถึงให้ได้  
ทางโรงเรียนก็ต้องมีการประชุมเพ่ือคิดหาวิธีหรือกระบวนการท่ีจะเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิดังกล่าว 
เน่ืองจากนโยบายจากต้นสงักดัเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ทางโรงเรียนจึงต้องจดัเตรียมโครงการหรือ
กิจกรรม ท่ีจะตอบสนองตอ่นโยบายดงักลา่ว  

 
“...ที่หน่วยเหนือเขาสั่งมานี่มันก็ยากนะที่จะท าให้ได้ เด็กที่เ รียนไม่
เหมือนเดิมสกัปีจริงไหม แต่คุณภาพต้องเพ่ิมข้ึน บางทีก็กดดนันะ ทาง
โรงเรียนก็ต้องมาประชุมร่วมกันว่าจะท ายงัไงเพื่อที่จะพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ตรงนี ้ก็น ามาเป็นการก าหนดความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน...” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียน, สมัภาษณ์, 9 ต.ค. 2561) 

 

 “...รองฯต้นเขาจะมีปฏิทินไว้เลยว่าเดือนไหนจะต้องส่งอะไร เอกสาร
อะไรบ้าง แล้วต้องส่งวันไหน พอถึงใกล้ที่ก าหนดส่งเขาก็จะบอกในที่
ประชมุ ส่วนมากไม่ตอ้งบอกอะไรมาก เราก็ท าแบบนีท้กุปี...” 

(ครูภาษาไทย ป. 4, สมัภาษณ์, 24 ม.ค. 2562) 

 

 “...เร่ืองผลสมัฤทธ์ินี่ยากนะ เห็นที่ประชุมคุยกันอยู่ว่าเราผ่านมาตลอด
แล้วถ้าปีนีล้ดลงนี่ล าบากแน่ ครู ป.6 เองเขาก็ช่วยกันติวเด็กอยู่ตัง้แต่เปิด
เทอมใหม่ ๆ เลย มนัเป็นข้อหนึ่งที่เขาตอ้งช่วยกนัท าเพราะมนัมาจากการ
วิเคราะห์ SWOT ของเรา...” 

(ครูสงัคมศึกษา ป.3, สนทนา, 5 ก.พ. 2562) 

 

เป้าประสงค์ด้านผู้ เ รียนท่ีโรงเรียนจะมุ่งเ น้นให้ผู้ เ รียนเป็นบุคคลแห่ง 
การเ รียนรู้ และมีอัตลักษณ์ คือ รักการอ่าน ซึ่งเดิมเป็นด้านศิลปะ ทัง้ นี ก้ารด าเนินการ 
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เกิดจากการท่ีโรงเรียนได้มีการประชุมกันทัง้โรงเรียนไม่ได้เปลี่ยนเพราะ
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ผู้อ านวยการรับนโยบายของกรุงเทพมหานคร หากแต่เป็นการให้ครูได้สงัเกตบริบทของโรงเรียนว่า
นกัเรียนท าสิ่งใดได้ดี แล้วสิ่งนัน้จะช่วยให้เกิดอะไรขึน้กบัผู้ เรียน เมื่อในท่ีประชุมเสนอวา่เป็นเร่ือง
รักการอ่าน ก็เกิดจากการตงลงร่วมกันทัง้โรงเรียน จากนัน้ก็ด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้
ตอบสนองกับอตัลักษณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยการให้ครูมีส่วนร่วมในการประชุมคิดนัน้ ไม่จ าเป็นต้องมี 
การประชาสมัพนัธ์หรือชีแ้จงก าหนดรายละเอียดมากนกั เน่ืองจากคนสว่นใหญ่รับรู้ถึงทิศทางหรือ
แนวทางการปฏิบตัิแล้ว ดงันัน้โรงเรียนจึงมีความเข้าใจท่ีตรงกันมีการมองเห็นปัญหาร่วมกัน โดย
ทางโรงเรียนจะมองตวันักเรียนเป็นหลกัส าคญัในการคิดสิ่งตา่ง ๆ แล้วจึงร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือ
พฒันาในโรงเรียน 

ความมุ่งประสงค์อันเกิดจากการคิดจากตัวผู้ เรียนเป็นหลัก ท่ีจะน าไปสู่ 
การพัฒนานัน้โรงเรียนมีการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม คือ เมื่อต้องการท าให้เป็นโรงเรียนรัก  
การอ่าน นักเรียนต้องอ่านออกทุกคน ท าให้มีการส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีอ่านไมอ่อกทัง้โรงเรียน 
แล้วให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบ โดยครูทุกคนจะช่วยสอนซ่อมเสริม แม้จะไมใ่ช่นักเรียนในระดบัท่ี
ตนเองสอน แล้วรายงานพัฒนาการของนักเรียนให้กับผู้อ านวยการโรงเรียน จากการด าเนินการ
ท่ีว่านีท้ าให้ปัญหาการอา่นลดลงนักเรียนมีผลการอ่านดีขึน้ ผู้ปกครองก็พึงพอใจ และท าให้เรียน
วิชาอ่ืน ๆ ได้ผลดีขึน้ เป็นการวางแผนท างานระยะยาวในการแก้ไขนโยบายผลสมัฤทธ์ิ ท่ีต้อง
เพ่ิมขึน้จากเดิม 10 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย การท างานได้รับความร่วมมือจากคุณครูเป็นอย่างดี
เน่ืองจากครูเข้าใจวตัถุประสงค์ ว่าโรงเรียนต้องการพัฒนาในเร่ืองใด และต้องการพานักเรียนไป
ตามวิสยัทศัน์ท่ีก าหนด  

 
“...ส่ิงที่ต้องพฒันานี่นอกจากสภาพแวดล้อมแล้วนี่ก็ตวันักเรียนนี่แหละ 
เด็กนี่เป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียนเลยนะ ถ้าเด็กดี ผลประเมินมันก็
ออกมาดี มนัคือการเอาเด็กเป็นที่ตัง้ ถา้เด็กเขาอ่านออก เขียนไดค้ะแนน
ทดสอบระดบัชาติก็เพ่ิมข้ึน ดงันัน้ต้องทุ่มความตัง้ใจลงมาทีเ่ด็กผอ.จะย ้า
กบัครูเสมอ...”  

(ผู้อ านวยการโรงเรียน, สมัภาษณ์, , 9 ต.ค. 2561) 

 

 “...ผู้บริหารเขาก็ไม่ได้บังคบันะว่าอะไรจะเป็นอัตลกัษณ์ของนกัเรียนเรา
เมื่อก่อนมันเป็นศิลปะ เรามีครูที่พร้อม พาเด็กไปแข่งได้รางวัลมากมาย
ตอนนีค้รูยา้ยไปแลว้ มนัก็ไม่มีใครจะท าต่อได ้เราก็ตอ้งมาคิดใหม่ว่าอะไร
เป็นส่ิงทีเ่ราตอ้งการให้เกิดจริง ๆ เลยมาจบลงทีรั่กการอ่าน...” 

(ครูภาษาไทย ป. 6, สมัภาษณ์, , 15 ก.พ. 2562) 
 

 



  73 

 
 

 “...พอจะท าโครงการอะไร หรือรับโครงการอะไรมา ก็ต้องหารือกันทั้ง
โรงเรียนก่อนให้เข้าใจบางนโยบายที่รับมามันก็คล้ายกับที่ท าอยู่ บาง
นโยบายไม่เคยมีเลยก็ตอ้งมาคิดวางแผนด้วยกัน พอเวลาทีจ่ะท ามนัก็จะ
ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั...” 

(รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ, สมัภาษณ์, , 24 ม.ค. 2562) 

 

2) ด้านความมีคุณภาพของโรงเรียน  
โรงเรียนล าพะองให้ความส าคัญของค าว่าคณุภาพของโรงเรียน ผ่านทาง

นักเรียนซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในมิติของความมีคุณภาพ โดยทางโรงเรียนให้ความส าคัญกับ
นักเรียนมาเป็นอนัดบัแรก โดยได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนมองว่า
นกัเรียนเป็นผลผลิตท่ีโรงเรียนต้องให้ความรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะท่ีส าคญั เพ่ือให้ได้อยู่ในสงัคมได้
อย่างมีความสขุ อนัมีพืน้ฐานการอา่นเขียนเป็นหลกัท่ีจะท าให้ตอ่ยอดความรู้ตอ่ไปได้ ซึ่งจะเป็นตวั
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของโรงเรียน และเป็นการรักษามาตรฐานของโรงเรียนไว้เป็นการรักษาความมี
คณุภาพของโรงเรียน ทัง้นีก้ารพัฒนาคณุภาพของโรงเรียนให้ความส าคญักับการพฒันาคณุภาพ
ผู้เรียนมาก่อนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น การยกระดับผลสมัฤทธ์ิ ในการเรียนการสอน
และผลคะแนนทดสอบระดบัชาติ ทางโรงเรียนได้จดัตามนโยบายของส านกัการศกึษากรุงเทพฯ ให้
มีการสอนเพ่ิมเติมในวนัเสาร์ มีครูผู้ควบคมุในการเรียนเพ่ิมเติม ท าให้เกิดคณุภาพด้านผู้ เรียนใน
เชิงประจักษ์ ประกอบกับคะแนนผลสมัฤทธ์ิ (โอเน็ต) ของโรงเรียนไม่ได้ตกต ่าลง อีกประการคือ 
การท่ีครูเวรจะอยู่ดแูลนกัเรียนจนกวา่คนสดุท้ายจะกลบั เป็นหนึ่งในวฒันธรรมการท างานแบบล า
พะอง ท่ีถกูปลกูฝังและถ่ายทอดกนัมา ซึ่งจากเดิมต้องมีเป็นค าสัง่ให้อยู่ จนตอนนีเ้ป็นความเข้าใจ
ร่วมกนัของครูในโรงเรียนท่ีจะปฏิบตัิอย่างเตม็ใจ 

การรับรู้ถึงความมีคณุภาพของโรงเรียนนัน้บคุลากรรับรู้ร่วมกนัได้จากการท่ี
โรงเรียนมีนักเรียนเข้าเรียนมากขึน้เร่ือย ๆ ทุกปี ซึ่งแตเ่ดิมมีนักเรียนเพียง 200 คนเท่านัน้ การท่ี
นักเรียนมีจ านวนเพ่ิมขึน้นัน้ทางโรงเรียนรับรู้ถึงเป็นเสียงสะท้อนของความมีคุณภาพท่ีสะท้อน  
การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนของครู การบริหารจัดการท่ีดีของผู้บริหาร และผลงานท่ีได้รับจาก  
การออกไปแขง่ขนั ท าให้มีการเก็บหลกัฐานเพ่ือรองรับการประเมิน ได้อย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบ 

 
“...เมือ่ก่อนตอนพีบ่รรจุทีนี่ใ่หม่ ๆ บอกว่ามาโรงเรียนล าพะอง เขาก็พาไป
วดัล าพะอง ไม่มีใครรู้จกัโรงเรียนเลย เมือ่ก่อนถนนตรงนีย้งัสองเลน เป็น
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ลูกรัง เด็กแค่ไม่ถึงสองร้อยคนดว้ยซ ้าทัง้โรงเรียน พอตอนนีไ้ปไหนใครก็
รู้จกั พีก็่ยืดอกพูดไดเ้ต็มทีว่่ามาจากล าพะอง เด็กก็มาเรียนเพ่ิมข้ึนทกุปี...” 

(ครูภาษาไทย ป.4, สมัภาษณ์, , 24 ม.ค. 2562) 

 “...ผู้บริหารเขาเฉียบ ตอนนัน้พี่อยู่ ป.5 เขาก็ให้พี่ข้ึนไปสอน ป.6 เขาเห็น
ว่าพีเ่อาเด็กอยู่ พี่ก็สอนมาตลอดโอเน็ตก็ผ่านระดบัประเทศทกุปี ที่ท าอยู่
นีม่นัก็เครียดเหมือนเดิม แต่อย่าลืมว่าเด็กมนัก็คนละกลุ่มกนั ผลที่ออกมา
ผ่านแบบนีพี้ก็่ดีใจ...” 

(ครูภาษาไทย ป.6 , สมัภาษณ์, , 15 ก.พ. 2562) 

 

 “...ทีนี่่เราไดง้บประมาณมาให้ติวเด็กเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิในวนัเสาร์ดว้ยครูทีม่า
สอนก็ได ้450 บาท เด็กห่อข้าวมาเอง แต่ก็ต้องท าแหละถ้าอยากให้ผ่าน
ประเมินเร่ืองผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติก็ตอ้งจริงจงั...” 

(ครูสงัคมศึกษา ป.3, สนทนา, , 5 ก.พ. 2562) 

 

โรงเรียนล าพะองมีความคาดหวงัต่อการประเมินคณุภาพภายนอกค่อนข้าง
สงู เน่ืองจากทางโรงเรียนรับรู้ว่าการด าเนินงานทุกขัน้ตอนมีการเก็บเอกสารหลกัฐานไว้อย่าง
สม ่าเสมอ ท าให้มีความพร้อมเป็นอย่างย่ิงท่ีจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกและเมื่อ  
การได้รับการเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก นัน้เป็นเคร่ืองยืนยันให้เห็นถึงการท างานของ
โรงเรียนท่ีได้มีการด าเนินงานและมีเอกสารหลกัฐานท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ีได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรในโรงเรียน ท่ีมีความกระตือรือร้นในการด าเนินการประกันคณุภาพ  โดยภาครวม
บคุลากรทุกคนจะท าหน้าท่ีเดิมโดยตลอดในการท าเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพของโรงเรียนท าให้
มีความคุ้นชินในการด าเนินงานในขัน้ตอนกระบวนการและเอกสารต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ประกอบ  
การประเมิน  

การด าเนินงานประกันคณุภาพของโรงเรียนคือการเก็บข้อมลูเอกสารแล้วจัด
ให้ตรงกบัหมวดหมูท่ี่ก าหนด เมื่อกรรมการต้องการดเูอกสารใดก็สามารถให้ดหูลกัฐานได้ทนัที โดย
ทกุกิจกรรมหรือข้อมลูท่ีบนัทึกไปต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการจริง ครูทกุคนจะเข้าใจตรงกัน
วา่เมื่อมีการสมัภาษณ์จากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก จะไมม่ีการน าเสนอปากเปลา่โดยท่ีไมม่ีเอกสาร
หลักฐานมารองรับ  ทัง้ นี ค้ รู ท่ีรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานก็จะมีการเต รียมความพร้อม  
ในการจดัเตรียมเอกสารทกุให้เรียบร้อยก่อนมีการประเมิน และจะรายงานตอ่ผู้บริหารของโรงเรียน
เสมอวา่ได้มีการด าเนินการถึงขัน้ตอนใดแล้ว ท าให้ผู้บริหารรู้สกึคลายความกงัวลใจเก่ียวกบัระบบ
การจดัเก็บและเตรียมเอกสารได้  
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“...ผอ.เองก็หวงันะ เขาได้ดีมากโดยตลอด ผอ.เพ่ิงจะย้ายมาใหม่แล้วท า
ให้เขาไม่ได้นี่ ผอ.เองก็รู้สึกว่าเราท าอะไรพลาดไปเหมือนกันนะ ดงันัน้ก็
ตอ้งดูว่าครูเขาท าอะไรกนัไปแล้วบ้าง โชคดีที่มาโรงเรียนนีค้รูเขารู้ว่าต้อง
เก็บเอกสารยงัไง เมือ่ไหร่ ทีมรองกบัครูเข้มแข็ง...”  

(ผู้อ านวยการโรงเรียน, สมัภาษณ์, , 9 ต.ค. 2561) 

  

 “...ที่นี่เราเก็บเอกสารหลกัฐานว่ามีโครงการกิจกรรมไหนสอดคล้องกับ
มาตรฐานไหน เก็บร่องรอยหลกัฐานไว้ยืนยนัท าให้ผูป้ระเมินเขาเห็นภาพ
ชดัเจนทีส่ดุแลว้เขาจะไม่มีค าถาม...” 

(ครูภาษาไทย ป. 4, สมัภาษณ์, , 24 ม.ค. 2562) 

  

 “...โรงเรียนมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการประกนัคุณภาพ ถึงเลือกที่
จะได้รับการประเมินรอบที่ 4 เป็นโรงเรียนกลุ่มแรก สังเกตจากการเก็บ
เอกสารกระบวนการท างานก็ รับ รู้ได้ถึ งคุณภาพของครูและรอง
ผูอ้ านวยการ...” 

(ความเห็นผู้สมัภาษณ์, , 8 ม.ค. 2562) 

  

3) ด้านการให้การยอมรับ 
การท างานร่วมกันของครูโรงเรียนล าพะองยอมรับความคิดสร้างสรรค์ของ

เพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดงความสามารถ โดยครูในโรงเรียนมองว่าผู้บริหารมี
ส่วนส าคัญในการท าให้ครูยอมรับความสามารถเพ่ือนร่วมงานหรือไม่ ผ่านทางการสนับสนุน
ผลงาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งผู้บริหารของโรงเรียนล าพะองทกุคน
ท่ีผ่านมาก็ได้ด าเนินการดังกล่าวมาโดยตลอด และมุมมองของผู้ บริหารท่ีมีต่อครูคือครูมี
ความสามารถ และมีความสามัคคี สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดบรรยากาศ  
การท างานภายในโรงเรียนท่ีเพ่ือนร่วมงานยอมรับความสามารถของกนัและกัน อีกทัง้รับรู้ร่วมกัน
ได้ว่าความส าเร็จของโรงเรียนเกิดจากความสามคัคีของครู ผู้บริหารให้การยอมรับครูว่าเป็นกลไก
ส าคญัในการท างานให้ประสบความส าเร็จ การมีปัญหาสว่นตวัระหวา่งผู้ ร่วมงานกนัคอ่นข้างน้อย 
แม้ว่าจะมีปัญหาแต่ต้องท างานร่วมกันก็จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลืมเร่ืองบาดหมางไป
ก่อน ผู้บริหารเช่ือมัน่ในการท างานของครู โดยให้อิสระในการด าเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด โดยส่วนมาก จะมีการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้าในท่ีประชุมแล้ว ท าให้ไม่ต้องมี  
การชีแ้จงหรือตามงานในท่ีประชุมมาก ท าให้การท างานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามท่ี
วางแผนไว้ร่วมกนั เมื่อมีผู้ท างานไม่ได้ หรือท างานได้ลา่ช้ากวา่คนอ่ืนก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ
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กนั ไม่ทอดทิง้กนั เพ่ือให้โรงเรียนก้าวหน้าตอ่ไปได้ ความมีน า้ใจของเพ่ือนร่วมงานเป็นสิ่งท่ีทุกคน
ในโรงเรียนรู้สึกได้และให้ความส าคัญ เป็นอันดับแรก จึงท าให้เมื่อมีการท างานใหญ่ เช่น  
การประกนัคณุภาพทกุคนจะร่วมมือกนัอย่างเตม็ท่ี ส่ิงท่ีเคยบาดหมางใจในก็จะหายไปในช่วงของ
การท างานร่วมกัน การท างานจึงเป็นไปด้วยความราบร่ืนสามคัคี เมื่อประเมินผลในภาพรวมแล้ว
จึงท าให้เห็นได้ถึงความสามารถของทกุคน ความสามารถของผู้บริหารท่ีสามารถบริหารจกัการจน
ได้งานท่ีมีคณุภาพและครบถ้วนครูไมส่กึถกูกดดนัจากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้บริหาร 

ทางโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีสานความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
มากมายเพ่ือให้เกิดความรักและสามคัคีกนัในโรงเรียน เช่น การมอบรางวลั การแสดงความยินดีใน
โอกาสตา่ง ๆ  การสง่กระเช้าเย่ียมเยือน หรือแม้กระทัง่การไปสมัมนานอกสถานท่ี ท่ีเรียกวา่กิจกรรม
ปิดกลอ่งชอล์ก เทอมละครัง้ สว่นมากแล้วก็เลือกท่ีจะจดัไปกันภายในประเทศเพ่ือจะได้ไปใช้ชีวิต
ด้วยกันพูดคยุกัน รวมไปถึงไปเพ่ือแสดงมทิุตาจิตต่อครูท่ีเกษียณอายุราชการในปีนัน้ด้วย เมื่อมี
กิจกรรมพิเศษหลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมท่ีต้องท าร่วมกนัทัง้โรงเรียนแล้วนัน้ผู้อ านวยการก็จะมีการ
จดัเลีย้งขอบคณุ กิจกรรมเหลา่นีไ้มไ่ด้จดัขึน้เฉพาะครูเท่านัน้ท่ีเข้าร่วม บคุลากรของโรงเรียนทกุคน
ตา่งก็เป็นสว่นหนึ่งในความส าเร็จของโรงเรียนล้วนเข้าร่วมด้วยกนัทัง้สิน้ 

 
“...ครูที่นีเ่ก่งครับ ท างานเป็นทีม ท างานเป็นระบบรู้ว่ามีอะไรส าคญัครูจะ
จัดล าดบัความส าคญัของงานท างานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย รู้ว่าต้อง
ส่งอะไรก่อน หลงั รู้ว่าโรงเรียนตอ้งการอะไร ไม่ตอ้งพูดมาก...” 

(รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ, สมัภาษณ์, , 24 ม.ค. 2562) 

 

 “...รองต้นฯนี่สุดยอดมากเลย ท างานดีมาก ช่วยเหลือครูดีมาก เวลาผู้
ประเมินมาก็จะช่วยบอก ช่วยเตรียมตวัให้ครูก่อน แล้วทีส่ าคญัเขาเป็นคน
ที่งานคืองานไม่มีพิศวาสใครเป็นพิเศษ เลยท าให้พี่สบายใจว่าเขาจะไม่
ล าเอียง เป็นแบบนีท้กุคนก็สะดวกใจทีจ่ะท างานร่วมกนั...” 

(ครูภาษาไทย ป. 4, สมัภาษณ์, 24 ม.ค. 2562) 

 

 “...ทีนี่่เราก็มีเร่ืองบาดหมางใจกนับ้าง พอถึงช่วงทีต่อ้งท างานเราก็ลืมเร่ือง
บาดหมางใจกันไปก่อน ยามศึกเรารบ พอรบเสร็จเราก็จะฉลองด้วยกัน 
ผอ. คนก่อนเขาก็จะจัดเลี้ยงอาหารในโรงเรียน เพื่อขอบคุณที่ทุกคน
ช่วยกนัท าให้งานส าเร็จลลุ่วง...” 

(ครูภาษาไทย ป. 6, สมัภาษณ์, 15 ก.พ. 2562) 

 

ทางโรงเรียนท าให้ครูรู้สึกได้วา่ผู้บริหารให้เกียรติในการคิด ด าเนินงาน และ
ท าให้รับรู้ถึงความส าเร็จของการท างานเป็นทีม ความสามคัคีเป็นเคลด็ลบัหรือหัวใจส าคญัของ
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โรงเรียนท่ีท าให้ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกท่ีผา่นมาทัง้ 3 รอบการประเมิน การให้เกียรติ
ในการเป็นผู้คิด เช่น ค าขวญัของสถานศกึษา ได้ให้ครูทกุคนแตง่ แล้วน ามาคดัเลือกกนัในท่ีประชมุ 
ครูท่ีได้รับการคดัเลือกก็จะได้รับประกาศนียบัตร ชมเชยในท่ีประชมุและหน้าเสาธง นอกจากนัน้
แล้วการพานกัเรียนออกไปร่วมแขง่ขนัถึงแม้จะได้รางวลัหรือไมไ่ด้รางวลักลบัมาก็มีการช่ืนชมหน้า
เสาธง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป หรือมีการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถ เช่นการอนญุาตให้ลาศกึษาตอ่ การสง่ไปอบรมต่าง ๆ โดยเฉพาะน้องท่ีบรรจเุข้ามา
ใหม่จะได้รับการส่งเสริมให้ออกไปอบรมเพ่ือรับความรู้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป บริหารส่งเสริม  
การสร้างสรรค์ผลงานการพานักเรียนออกไปแข่งขนัต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของทางเขต 
หรือเครือขา่ย เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงความสามารถและเก็บข้อมลูไว้
ใช้ในการย่ืนขอวิทยฐานะอนัเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นผลงานเชิงประจกัษ์ของครูแตล่ะ
คน 

 
“...ผอ.เองก็พยายามผลกัดนัพวกครูเขาให้ออกไปข้างนอกนะ จะได้เห็น
โลกกว้าง แล้วเอามาพฒันาตนเอง พฒันานกัเรียนให้ทนักับที่อื่น ขอให้
ออกไปเถอะไดห้รือไม่ไดร้างวลัผอ.ไม่ว่า ผอ.ชืน่ชมหมด...”  

(ผู้อ านวยการโรงเรียน, สนทนา, 15 ก.พ. 2562) 

 

 “...ผอ.เขาก็พยายามปรับปรุงโรงเรียนให้บรรยากาศมันน่าเรียน มีท า
โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ เพือ่ให้ครูไดแ้สดงความคิด
สร้างสรรค์ท ามมุห้องให้น่ารัก ให้เด็กมาอ่านหนงัสือ ผอ.ไม่ได้บอกว่าต้อง
จดัแบบไหนนะ ครูก็ต้องไปคิดกับนกัเรียนว่ามุมอ่านหนงัสือแบบไหนเด็ก
เขาจะชอบ แล้วก็มาประกวดห้องเรียนกัน แลว้ก็ไปรับรางวลัหนา้เสาธงทัง้
ครูและนกัเรียน...” 

(ครูภาษาไทย ป. 4, สมัภาษณ์, 24 ม.ค. 2562) 

 

 “.. .แปลกที่ผู้บ ริหารย้ายมาแล้วบอกว่าครูโรงเ รียนนี้ดี ที่สุด ดีที่ นี้
หมายความว่า มีความรับผิดชอบไม่ขัดแย้งกับผูบ้ริหาร ปฏิบัติตาม เชื่อ
ฟังไม่โต้แย้ง เพราะบางที่เวลามีครูเก่าแก่ จะโต้แย้งกับผู้บริหารที่มาใหม่ 
ทีโ่รงเรียนนี้ไม่มีเลย ผอ.คนนี้ที่มาใหม่ก็ชมนะ พี่ว่าเป็นเพราะเราท างาน
แบบให้เกียรติกัน พวกพี่เป็นครูอยู่มานานกว่าผอ. และรองก็จริงแต่เราก็
ให้เกียรติเขาที่เป็นหัวหน้า เขาก็ให้เกียรติเราในฐานะคนท างาน มนัเลย
ออกมาดี...” 

(ครูภาษาไทย ป.6, สมัภาษณ์, 11 ธ.ค. 2561) 
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4) ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 

ครูโรงเรียนล าพะองมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัจากการท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้แบ่งกันท าเป็นสายชัน้ ในการประเมินคุณภาพก็รับผิดชอบมาตรฐานท่ีตนเองได้รับอย่างไม่
บกพร่อง ระบบการติดตามงานท่ีชดัเจน ครูมีการช่ืนชมการท างานอนัเหนียวแน่นของแตล่ะสายชัน้
ท่ีตนเองท างาน ครูมีความรู้สกึวา่ผู้บริหารมีความเอาใจใสท่ าให้ทกุคนรู้สกึถึงบรรยากาศท่ีอบอุน่ใน
การท างาน รวมทัง้รุ่นพ่ีท่ีบรรจุมาก่อนก็ให้ความช่วยเหลือน้องใหม่ท่ีเพ่ิงจะบรรจุเข้ามาโรงเรียน
เป็นอย่างดี มีการถ่ายทอดงาน การสอนงาน ท าให้การท างานเป็นการขอความร่วมมือมากกว่า  
การบงัคบัด้วยเอกสาร หรือค าสัง่ เน่ืองจากแนวคิดของผู้บริหารท่ีสานต่อกนัมาคือ เมื่อครูเข้าใจใน
บทบาทของตนเองทุกคนก็มีความสขุในการท างาน รู้หน้าท่ีท างานของตน ท าให้ทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน ท าให้มัน่ใจว่าทุกคนในโรงเรียนมีบทบาท แต่จะมากน้อยไม่
เท่ากัน ตามบทบาทท่ีได้รับคนท่ีเป็นหัวหน้าอาจจะมีภาระท่ีหนักกว่าคนอ่ืน แต่ก็มัน่ใจได้ว่าจะ
ไมไ่ด้ท างานตามล าพงัจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือเสมอ หรือเมื่อมีผู้ ท่ีท างานไมเ่สร็จตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดก็จะมีการช่วยเหลือให้สามารถท างานให้ลลุว่งไปได้ด้วยดี การช่วยเหลือเกือ้กลูกนัจากรุ่น
สู่รุ่นนี ้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักท่ีมีต่อโรงเรียนของครูทุกคน จึงไม่แปลกใจเลยท่ีมีครูท่ี
เกษียณอายุราชการแล้วยังเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนเสมอ เช่น การเข้ามาเป็น
กรรมการสถานศึกษา การมาช่วยสอนเมื่อครูขาด หรืองานตา่ง ๆ ท่ีโรงเรียนร้องขอด้วยความเต็ม
ใจเสมอ สิ่งนีเ้ป็นหนึ่งในสิ่งท่ีแตกตา่งจากโรงเรียนอ่ืน ผู้บริหารท่ีย้ายมาก็สามารถรับรู้ถึงความรู้สึก
ท่ีเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียนได้ จากการให้ความร่วมมือ  

ความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน คือความเต็มใจในการท างานช่วยเหลือกัน
ท างานอย่างเต็มใจ ไมม่ีความรู้สึกว่าถกูเอาเปรียบจากท่ีท างาน และตนเองก าลงัเอาเปรียบเพ่ือน
ร่วมงานหรือสถานท่ีท างาน ทีมการท างานเหนียวแน่น โดยเฉพาะอนุบาลของท่ีน่ีจะเหนียวแน่น
มาก ผู้บริหารท่ีย้ายมาท่ีน่ีก็ประทบัใจ มกัเลีย้งอาหารอนัเป็นการท าให้ได้ใกล้ชิดกับครู ท าให้รู้สึก
วา่อยู่กนัเป็นบ้าน เมื่อมีอะไรท่ีสงสยัไมเ่ข้าใจก็ได้รองผู้อ านวยการท่ีอยู่มาก่อนในการน าอบรมสร้าง
ความตระหนกัในการเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร ท าให้ครูท่ีบรรจมุาใหมเ่ข้าใจการท างานร่วมกนั การ
ท างานแบบท่ีเป็นวฒันธรรมของล าพะอง ซึ่งสิ่งท่ีทกุคนในโรงเรียนรับรู้และท าไปในทิศทางเดียวกนั
คือการทุ่มเทกบันกัเรียน ซึ่งความทุ่มเทกบันกัเรียน ได้รับการสนบัสนนุ 
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“...ที่เห็นก็รู้สึกว่าครูที่นีเ่ขามีใจรักในงานทีท่ า เอาใจใส่ในงาน ไม่ใช่มาเช้า
ชามเย็นชาม ผอ.เห็นครูเขาดูแลนกัเรียนแลว้ผอ.รู้เลยว่าเขาใส่ใจนกัเรียน
มากนะครูโรงเรียนนี.้..”  

(ผู้อ านวยการโรงเรียน, สนทนา, 15 ก.พ. 2562) 

 

 “...ท างานให้โรงเรียนก็ต้องช่วยเหลือกนั ท าไม่ได้ไม่ใช่ท้ิงเขาเลย หรืองาน
เราเสร็จเราก็ท้ิงเขาเลย ต้องไม่ท าให้ใครรู้สึกว่าถูกท้ิง หรือถูกเอาเปรียบ 
พอท าได้ก็ต้องท ามากกว่าคนอื่นตลอด ถ้าท าไม่ได้ก็ไม่ตอ้งท าเลยก็ไม่ใช่ 
มนัตอ้งพฒันากนัไป...” 

(รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป, สนทนา, 16 พ.ย. 2561) 

 

 “...มนัก็มีบ้างนะทีพี่่รู้สึกว่านอ้ยใจผูบ้ริหารจนไม่อยากอยู่ แต่ก็คิดไดน้ะว่า
เขาอยู่ไม่นานหรอก ที่เอาความทุ่มเททั้งหมดมาลงที่เด็ก พี่ก็พาเด็กไป
แข่งขันได้รางวลัชนะเลิศระดบัประเทศทีต่อบค าถามออกทีวีมา เงินรางวลั
ทีไ่ดพี้ก็่แบ่งให้เด็กทีไ่ปแข่งหมดเลย พีไ่ม่เอาไวห้รอก ทีพี่่ไดคื้อความภูมิใจ
ของตัวพี่ และโรงเรียนเองก็รู้สึกได้ว่าพี่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้โรงเรียนมี
ชือ่เสียง...” 

(ครูภาษาไทย ป. 4, สมัภาษณ์, 24 ม.ค. 2562) 

 

 
1.3 กรณีศกึษาโรงเรียนวัดบึงบัว 

1.3.1 ด้านบริบท 
โรงเรียนวดับึงบวั ตัง้อยู่เลขท่ี 195 ถนนคุ้มเกล้า แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร เปิดท าการศกึษาระดบัชัน้อนบุาล 1 - ประถมศกึษาปีท่ี 6 
วิสยัทัศน์ของโรงเรียน มุง่พัฒนาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ เป็นพลเมืองดี ด ารงคนอยู่

ในสงัคมอย่างมีความสขุ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล สว่นพันธกิจมีดงันี ้1)พฒันาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญาของนกัเรียนระดบัปฐมวยั 2)สง่เสริม
สมรรถนะ และคณุลกัษะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาให้เต็มตามศกัยภาพ  
3)ปลกูฝังนกัเรียนให้รู้คณุคา่ มีทกัษะด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย4) พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ5)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารสถานศกึษามุง่สูค่ณุภาพโดยการมีสว่นร่วมทกุภาคสว่นมีนโยบาย มุง่พฒันาผู้เรียนให้มี
คณุภาพ เป็นพลเมืองดี และด ารงตนอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
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โรงเรียนวัดบึงบัวมี  ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนวัดบึงบัวเป็น
โรงเรียนท่ีต้องการ 1) นกัเรียนมีพฒันาการสมวยั มีความพร้อมในการศกึษาตอ่ระดบัประถมศกึษา 
2)นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตราฐานหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 3) นักเรียนร่วม 
สืบสานอนุรัก ษ์ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย  4)  ครูและผู้ บ ริหารมีความเป็นมืออาชีพ  
5) สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6)  สถานศึกษามีแหล่งเ รียนรู้  
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวดับึงบัว มีจ านวนนักเรียนในระดบัชัน้อนุบาล 1 – 2 จ านวน 130 คน 
และจ านวนนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ านวน 470 คน รวมจ านวนนักเรียน
ทัง้หมด 600 คน จ านวนผู้ อ านวยการจ านวน 1 คน รองผู้ อ านวยการจ านวน 1 คน และครู
ปฏิบัติการสอนจ านวน 28 คน (รายงานสถิติติการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร.2560: 29, 84 - 85) 

จากข้อมลูเบือ้งต้นประกอบท่ีผู้ วิจัยได้ส ารวจภาคสนามโรงเรียนวดับึงบัว พบว่า
โรงเรียนวดับึงบวัมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเดน่ชดัในระยะเวลาของการศกึษาวิจยั ครัง้แรกท่ีเข้าไป
แนะน าตวักบัผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือชีแ้จงและขอเข้าเก็บข้อมลูวิจัยภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ทางกายภาพ ไม่มีความสวยงาม สภาพบรรยากาศของโรงเรียนดูทรุดโทรม จนท าผู้ วิจัยเกิด  
ความสงสัยว่ามาถูกต้องหรือไม่ เมื่อได้พบผู้อ านวยการก็ได้ทราบถึงความตัง้ใจในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเมื่อ เ ข้า เก็ บ ข้อมูล วิจัยครั ้ง ท่ี  2 ห่างกัน เ พียง 1 สัปดาห์ 
ความเปลี่ยนแปลงคือ โรงเรียนมีสีสนัมากขึน้ มีการทาสีป้ายโรงเรียนใหม่ มีการท าความสะอาด
ทางเข้าโรงเรียน มีการตดัแต่งก่ิงไม้ให้พืน้ท่ีโรงเรียนดโูปร่งขึน้ มีการเทพืน้โรงอาหารนกัเรียนใหม่ 
และมีการปรับพืน้ท่ีจากพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นบ่อปลา และแปลงผกัท่ีอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนซึ่งแต่
เดิมเป็นแปลงเกษตรบ่อน า้โดยท าเป็นท่ีจอดรถของบุคลากรและผู้ มาติดต่อภายในโรงเรียน  
มีการสร้างพืน้ท่ีสนามเดก็เลน่เพ่ิม โดยได้รับการสนบัสนนุจากโรงงานอตุสาหกรรม  

พืน้ท่ีตัง้ของโรงเรียนอยู่บริเวณชมุชน และไม่ไกลจากโรงงานอตุสาหกรรม โดย
โรงเรียนประกอบด้วยอาคาร 6 หลงั ซึ่งเป็นสถานีอานามยั 1 หลงั และอาคารเรียน 2 หลงั อาคาร
หลงัเลก็ 3 หลงัได้แก่ อาคารรับรอง และห้องอาหารครู โรงอาหารนกัเรียน โรงเรียนมีทางเข้า 2 ทาง 
ประตหูลกัท่ีจะมีพนกังานรักษาความปลอดภยั ซึ่งเป็นประตเูดียวกบัสถานีอนามยั ซึ่งท าให้รู้สกึถึง
ความวุน่วายท่ีมีคนเข้ามาในพืน้ท่ีของโรงเรียนอยู่เสมอ ประตอีูกบานจะอยู่ด้านข้างโรงเรียนท่ีติด
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กบัพืน้ท่ีลานจอดรถของวดั ซึ่งสามารถเดินเช่ือมมาอาคารเรียนได้ เป็นประตท่ีูไมไ่ด้ปิดลอ็ค และไม่
มีการรักษาความปลอดภยัในระหวา่งวนั ซึ่งท าให้บคุคลภายนอกเข้ามาพืน้ท่ีของโรงเรียนได้อีกทาง  

โรงเรียนมีโดมขนาดใหญ่ท่ีจะใช้เป็นพืน้ท่ีในการเคารพธงชาติ ท ากิจกรรมร่วมกนั 
โดยโรงเรียนไม่มีสนามหญ้า ในตอนกลางวนันักเรียนจะเล่นในโดมขนาดใหญ่กลางโรงเรียน และ
โรงเรียนมีห้องเรียนขนาดใหญ่ส าหรับการฝึกซ้อมวงดนตรีไทย และการฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ 
อนัเป็นสิ่งท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน โรงเรียนมีถ้วยรางวลัอนัเป็นท่ีน่าภาคภมูิใจประดบัอยู่
โดยทั่วไปของโรงเรียน ท าให้ผู้ วิจัยรับรู้ได้ถึงความภาคภูมิใจของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ส าหรับถ้วยรางวลัพระราชทานตา่ง ๆ ท่ีจดัแสดงภายในห้องรับรองของโรงเรียน  

นอกจากนัน้แล้วการให้การต้อนรับของโรงเ รียนบึงบัวก็ เปลี่ยนไปตาม
ผู้อ านวยการ โดยผู้อ านวยการได้สร้างมาตรฐานใหม่แห่งการต้อนรับแขกของโรงเรียน ด้วยการมี
จาน มีขนม มีเคร่ืองดื่ม ท่ีสวยงามสร้างความประทบัใจแก่ผู้มาติดตอ่เป็นอย่างมาก ทกุครัง้ท่ีผู้ วิจยั
เข้าไปเก็บข้อมลูทุกครัง้จะได้รับการต้อนรับ ด้วยขนม เคร่ืองดื่ม หรืออาหารกลางวนัทุกครัง้ จน
ผู้ วิจยัรู้สกึเกรงใจเป็นอย่างย่ิง และการต้อนรับด้วยของเหลา่นี ้ไมไ่ด้ท าเพ่ือเอาใจเฉพาะผู้มาติดต่อ
เท่านัน้  ครูในโรงเ รียนต้องได้รับการปฏิบัติ เหมือนกับแขกเช่นกัน ท าให้ผู้ วิจัย รู้สึกได้ถึง 
ความละเอียดออ่นและความใสใ่จของผู้อ านวยการในด้านนี ้ 

การเก็บเอกสารและจัดเรียงเอกสารของทางโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามท่ีต้นสงักัดคือส านักการศึกษากรุงเทพมหานครก าหนด และเมื่อผู้ วิจัยขอดเูอกสารใด ๆ ทาง
โรงเรียนก็สามารถจัดหาให้ได้ด้วยความรวดเร็ว โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไปท าหน้าท่ีได้อย่างดี 
สามารถให้ข้อมลูและหาเอกสารประกอบตามท่ีผู้บริหาร และครูร้องขอได้ทันที โรงเรียนมีพืน้ท่ีใน
การจัดเก็บเอกสารเป็นสดัส่วน โดยเปลี่ยนไปจากครัง้แรกท่ีผู้ วิจัยลงเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม 
ผู้อ านวยการคนปัจจบุนัให้มีการท าพืน้ท่ีในการจดัเก็บเอกสารแยกจากท่ีนัง่ปกติ เพ่ือความสะดวก
ในการค้นหาเอกสารของโรงเรียน  

โรงเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์อย่างเป็นรูปธรรม มีรูปแบบ
การด าเนินการและบริหารจดัการการเงินแยกจากโรงเรียน โดยครูผู้สอนดนตรีไทยจะเป็นผู้ลงบญัชี
รายรับและจ่ายคา่ตอบแทนให้กบันกัเรียนท่ีออกไปแสดงดนตรีตามงานตา่ง ๆ ผู้ วิจยัมีโอกาสได้ชม
การแสดงของวงดนตรีไทยโรงเรียนวดับึงบวัก่อนลงการลงเก็บข้อมลูวิจัยภาคสนามมาก่อน และมี
ความรู้สึกช่ืนชมความสามารถในการฝึกซ้อมของครูผู้ควบคมุวงอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อได้มาเห็น
ความทุ่มเทของครูท่ีฝึกซ้อมให้กับนักเรียน แม้วา่ครูผู้ ฝึกซ้อมให้กับนักเรียนนัน้มีอาการป่วยด้วย
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โรคมะเร็ง แตย่งัมีความมุง่มัน่ท่ีจะฝึกซ้อมและสอนนกัเรียนทุกวนั จนท าให้ได้ผลงานเชิงประจกัษ์
เป็นเคร่ืองแสดงความสามารถของครูและนกัเรียนโรงเรียนวดับึงบวั  

 
1.3.2 วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนวัดบึงบัว 

1) ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียนวดับึงบัวมาจากการท างานร่วมกัน ประชุม

ร่วมกนัไมไ่ด้มาจากผู้อ านวยการ เช่นวิสยัทศัน์จะใช้ 3 – 5 ปี แตท่ี่โรงเรียนนีจ้ะใช้ 3 ปี เหมือนเป็น
แผนพัฒนาโรงเรียน ถึงแม้ว่ายังไม่ครบ 3 ปี ก็มีการพูดคยุกันว่ามีปัญหาอะไรท่ีต้องปรับเปลี่ยน
หรือไม่ เช่น พันธกิจบางอย่างต้องมีการปรับแก้ก็จะมีการแทรกเข้าไปในแผนพฒันาโรงเรียน โดย
บรรยากาศของการท างานเปิดโอกาสให้ครูได้พูดคยุถกเถียงกนัในท่ีประชมุ จากการสอบถามผู้ให้
ข้อมลูต่างให้ข้อมลูตรงกันว่าผู้อ านวยการคนปัจจุบันเปิดโอกาสให้ครูให้แสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชมุ  

ตอนนีน้โยบายของทางโรงเรียนเปลี่ยนไปผู้อ านวยการรับนโยบายจากเขตมา
มากขึน้ก็ต้องด าเนินการให้ตอบสนองความต้องการดงักล่าวท าให้การด าเนินการของโรงเรียน
เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งแตเ่ดิมโรงเรียนเน้นวิชาการ แตปั่จจบุนัได้ท ากิจกรรมมากขึน้ ท าให้ผลสมัฤทธ์ิ
ในปีท่ีผา่นมาไมเ่ป็นไปตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ ท าให้ต้องมีการพูดคยุกันในท่ีประชุมเพ่ือหาทางออก 
โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโรงเ รียนให้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ คือ เป้าหมายเร่ือง 
การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิและการอา่น โดยผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายให้แตล่ะกลุม่สาระเขียน
โครงการและแผนงานเพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิและปัญหาการอ่าน เขียนได้ โดยหนึ่งใน
เป้าหมายส าคัญของโรงเรียนเร่ืองการพัฒนาการอ่าน คือการมีทดสอบทุกเดือนจากบัญชี 
ค าพืน้ฐานให้อา่น และเขียนซึ่งจะรับผิดชอบโดยครูภาษาไทย จะมีการทดสอบในห้องประชมุของ
โรงเรียนโดยจัดให้มีครูเวียนกันเพ่ือทดสอบทักษะการอ่านของนักเรียน เมื่อจ าแนกได้แล้วจะมี 
การมอบหมายให้ครูทัง้โรงเรียนต้องรับผิดชอบเด็กหนึ่งคนท่ีอ่านไม่ออก และต้องพัฒนาเด็ก
นกัเรียนคนนัน้ แล้วให้มีการทดสอบการอา่นการเขียน โดยทางโรงเรียนจะรับรู้ตรงกนัวา่ให้นกัเรียน
ท่ียงัอา่นไมค่ลอ่งเป็นเหมือนเป็นลกูบญุธรรมของครูคนท่ีรับผิดชอบ แล้วรายงานผลการพฒันาต่อ
ผู้อ านวยการจนกวา่นกัเรียนจะผา่นการทดสอบทกัษะการอา่นการเขียน  

 
“...ตอนนี้เราต้องเนน้เร่ืองผลสมัฤทธ์ิไง แก้ปัญหาที่เราไม่ผ่านในปีที่ผ่าน
มา เราก็มาประชุมกันเลยว่าเร่ืองนี้เป็นเร่ืองเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ในที่
ประชมุรับรู้ร่วมกนัก็หาทางออกร่วมกันว่าจะช่วยกนัไดอ้ย่างไรบ้าง...” 

(ครูคณิตศาสตร์ ป.6, สมัภาษณ์, 7 ก.ย. 2561) 
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“...โครงการส่งเสริมการอ่านนี่ทุกคนตอ้งรับผิดชอบ เด็กคนทีผ่่านไม่ออก
ต้องเป็นเหมือนลูกบุญธรรมครูคนนั้นไปเลย จนกว่าเด็กจะอ่านออก 
เพือ่ให้ทกุคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทัง้โรงเรียน ...” 

(รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ, สมัภาษณ์, 4 ก.ย. 2561) 

 

 “...ผอ.คนที่มาใหม่รับนโยบาย รับโครงการเข้ามาเยอะ คนก่อนหน้านี้จะ
ให้เรียนอย่างเดียวเลย ท าให้ตอนนีท้ัง้โรงเรียนก็มาประชุมกันทีจ่ะปรับทิศ
ทางการด าเนินงานให้มามุ่งเน้นวิชาการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิ และการ
อ่านเป็นจุดมุ่งหมายแรกเลย...” 

(ครูดนตรีไทย, สมัภาษณ์, 25 ก.พ. 2561) 

 

โรงเรียนการประชาสมัพันธ์ชีแ้จงให้ครูและบุคลากรทราบ ในเร่ืองข่างสาร  
การด าเนินการต่าง ๆ ของทางโรงเรียนอยู่เสมอ ในการประชมุทกุวนัพุธ หากมีส่ิงใดท่ีจ าเป็นและ
เร่งด่วนหามติหรือข้อตกลงร่วมกันการประชุมจะใช้นานกว่าปกติ โดยมากแล้วการประชุมของ
โรงเรียนจะใช้วิธีการประชมุย่อยก่อน จากนัน้จะมีการเชิญหวัหน้ากลุม่สาระหรือหวัหน้าสายชัน้มา
ประชุมกับผู้บริหารและรับนโยบาย จากนัน้หัวหน้ากลุ่มสาระหรือหัวหน้าสายชัน้ก็จะน ากลบัไป
ประชุมกลุ่มย่อย และด าเนินการต่อไป เมื่อเสร็จสิน้แล้วจึงน าเสนอต่อผู้บริหาร และเมื่อมี 
การประชมุรวมทัง้โรงเรียนในแตล่ะสปัดาห์ก็จะเป็นการชีแ้จง สอบถาม หรือรายงานความก้าวหน้า
โดยผู้ อ านวยการให้ท่ีประชุมทราบ  โดยมากแล้วการประชุมหลังเลิกเรียนจะไม่ใช้เวลานาน
เน่ืองจากจะมีครูท่ีต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดแูลนกัเรียนด้วยจึงท าให้การประชมุของโรงเรียน
เป็นไปด้วยความสัน้ กระชบั และตรงประเดน็  

การท างานภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารคนปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนไป
ตามยุคสมยั มีการท างานผา่นโปรแกรมไลน์ ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการส่ือสาร 
โดยนโยบายการท างานผา่นไลน์ มีกลายกลุม่ รวมไปถึงมีการประชมุทางไลน์ และมีการสัง่งานทาง
ไลน์ ครูท่ีท าหน้าท่ีท าเอกสารก็จะต้องมีการจดัท าบนัทึกเก็บเป็นหลกัฐานน ามาให้มาเซ็นรับทราบ 
การส่งมอบงานผ่านไลน์ในมุมมองของผู้บริหารรู้สึกว่าเป็นการท างานท่ีมีความสะดวกโดยท่ี มี 
การตรวจสอบได้ว่ามีการอ่านรับทราบแล้วก่ีคน การปรับเปลี่ยนการท างานให้ทันต่อยุคสมยันัน้
เพ่ือเป็นการให้ทกุคนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทัง้เป็นการเปิดโอกาสให้
สอบถามได้ทนัที โดยท่ีผู้บริหารหรือผู้เสนอความคิดเห็นสามารถให้ค าแนะน าหรือการตดัสินใจได้
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อย่างทันท่วงที และทกุคนรับทราบพร้อมกัน ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ อนัเน่ืองมาจาก
การท่ีทกุคนเข้าใจแนวทางการปฏิบตัิงานร่วมกนั 

 
 

“...เราประชุมบ่อย ผอ.ก็ประชุมเอาแต่เนื้อ ๆ รายละเอียดมาเลยว่ามี
อะไรบ้างที่ตอ้งท า ต้องปรับปรุง ต้องแก้ไขผอ.ก็จะส่งไลน์ให้ทุกคนได้อ่าน 
และรับทราบก่อน...” 

(ครูคณิตศาสตร์ ป.6, สมัภาษณ์, 7 ก.ย. 2561) 

 

 “...ผอ.สัง่งานทางไลน์ เมื่อท างานเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายภาพแล้วส่ง ตอนนี้
ไลน์งานโรงเรียน.มีห้ากลุ่มแล้ว ภาพเต็มไปสี่กลุ่ม ภาพพวกนี้ก็จะเก็บไว้
เป็นหลกัฐานในการท างานทกุคนสามารถเข้าถึงได ้ เอาไปท างานต่อได้...” 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป, สนทนา, 18 ก.ย. 2561) 

 

 “...ที่นี่แก้ปัญหาร่วมกันคือแก้ปัญหาดว้ยกันไม่ใช่หนกัไปทีใ่ครคนใดเป็น
พิเศษ ท างานด้วยกันไม่มีค าว่าแก่แลว้พี่ไม่ท า ไม่มีการอ้างว่าพี่ไม่รู้เร่ือง 
เพราะจะมีการตรวจสอบว่ามีคนรับทราบก่ีคนโดยดูจากที่อ่านไลน์ และ
การเซ็นรับทราบ การท างานจึงเป็นไปด้วยความสะดวกแก้ปัญหาไดอ้ย่าง
รวดเร็ว...” 

(รองผู้อ านวยการโรงเรียน , สมัภาษณ์, 4 ก.ย. 2561) 

 

 
2) ด้านความมีคุณภาพของโรงเรียน  

ความมีคณุภาพของโรงเรียนอนัมีหัวใจหลกัคือเร่ืองของการรักษาคณุภาพ
จากการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมากไว้ ให้เหมือนท่ีเคยได้รับการประเมินระดบัดีมากใน 
3 รอบการประเมินท่ีผ่านมา จึงท า ให้เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของโรงเรียนว่าด้วยการประกัน
คณุภาพ โดยข้อท่ีมุ่งเน้นเป็นพิเศษคือเร่ืองคณุภาพผู้ เรียน โดยกิจกรรมหรือการดแูลมุ่งเน้นไปท่ี
เด็กนักเรียนให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงของ
โรงเรียนคือระดบัโอเน็ตท่ีต ่ากว่าเกณฑ์การประเมินระดบัชาติ ซึ่งทางโรงเรียนก็มีการยอมรับผลท่ี
เกิดขึน้ ทางโรงเรียนได้ลองท าหลายวิธีเพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ ความหนกัจะอยู่ท่ีครู ป. 6 ท่ีจะต้อง
จดัการเรียนการสอนให้เข้มข้นและแบกรับความรับผิดชอบในการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโรงเรียน 
โดยการวิเคราะห์ปัญหาภายในโรงเรียนเร่ืองการไม่ผ่านผลสัมฤทธ์ิพบว่า ประการหนึ่งคือ  
ครูคณิตศาสตร์ มีจ านวนน้อยมากท่ีจบด้านคณิตศาสตร์โดยตรง ในตอนนีม้ีอยู่จ านวน 2 คน มีครูท่ี
จบด้านวิทยาศาสตร์ 1 คน และทางโรงเรียนมีครูท่ีจบวิชาเอกภาษาอังกฤษมี 3 คน ซึ่งเข้ารับ 
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การบรรจุ ราชการในปี ท่ีผ่านมา  โดยผลสัมฤท ธ์ิ ท่ี ต้ องพัฒนา ท่ีสุดคื อภาษาอังกฤษ  
โดยการแก้ปัญหาของโรงเรียนคือการเพ่ิมคาบเรียนเป็น ห้าชั่วโมงต่อสปัดาห์ ทางโรงเรียนเช่ือว่า
ถ้าช่วยกันพฒันาเร่ืองผลสมัฤทธ์ิจะดีขึน้ จากการร่วมมือกัน ของครูในระดบัชัน้ ป. 6 ซึ่งจากเดิม
เป็นการช่วยกันทัง้โรงเรียน การมอบหมายให้ครูในระดบัชัน้ท่ีต้องมีการทดสอบ โอเน็ต (O-NET) 
เป็นผู้รับผิดชอบก็เพ่ือท าให้การสอนมีความตอ่เน่ือง  

นอกจากนีแ้ล้วยงัมีการจูงใจโดยต้นสงักัดคือกรุงเทพมหานครท่ีเสนอให้ครู 
ทุกคนว่าหากมีนักเรียนท่ีได้คะแนน โอเน็ต เต็มจะให้ครูไปต่างประเทศ ประกอบกับการมี
งบประมาณให้แต่ละโรงเรียนในการสอนเพ่ิมเติมให้กับนกัเรียนในวนัเสาร์เตม็วนั โดยให้ครูในแต่
ละวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยครูท่ีมาสอนก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 450 บาท และทาง
โรงเรียนเห็นถึงปัญหาท่ีนกัเรียนต้องน าอาหารมารับประทานเองจากบ้านเน่ืองจากทางหน่วยงาน
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครไม่มีงบประมาณส าหรับอาหาร ทัง้นีท้างโรงเรียนวัดบึงบัวก็
พยายามท่ีจะหางบประมาณเพ่ือมาสนบัสนนุนักเรียนในเร่ืองของอาหารกลางวนัของวนัท่ีนกัเรียน
ต้องมาเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ความพยายามท่ีจะให้การช่วยเหลือจากหน่วยงานต้น
สังกัด และโรงเรียนจะเป็นแรงกระตุ้นท่ีจะผลักดัน และสร้างแรงจูงใจครูในการท่ีจะพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิให้เกิดขึน้กับนักเรียน ซึ่งเป็นผลดีกับทัง้โรงเรียน เขตการศึกษา และกรุงเทพมหานคร
ตอ่ไป 

 
“...ส่ิงทีเ่ราเป็นห่วงคือ O-NET นีแ่หละ ทีล่งมาสดุ แต่เรามีพฒันาการ คือ
คะแนนต ่ากว่าระดบัชาติจริงแต่ว่าสูงกว่าปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าเรามี
พฒันาการ มีแนวโน้มดีข้ึน ถา้คะแนนมนัสูงข้ึนได้ก็แสดงว่าคณุภาพของ
เราดีข้ึน ...” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียน , สมัภาษณ์, 12 มิ.ย. 2561) 

 

 “...คะแนนลงจะโทษทีน่กัเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได ้แต่ก็จะโทษครูอย่างเดียว
ก็ไม่ได้ เดิมเราให้ครูเปลี่ยนกันไปติวตอนนี้ให้ครูป.6 ที่สอนนักเรียน
รับผิดชอบติวไปดว้ยเลย เราแก้ไขทกุทางแล้วทีจ่ะเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ถา้ไม่ได้
อีกต้องโทษครูแล้ว แลว้ก็ตอ้งมาประชมุกนัอีกทีว่าจะแก้ไขปัญหายงัไงกัน
ต่อไป...” 

(รองผู้อ านวยการโรงเรียน,สมัภาษณ์, 4 ก.ย. 2561) 

 

 “...การรักษาแชมป์รักษายากนะ เราก็อยากรักษาไว้แหละ แต่ก็ไดม้าเป็น
ทกุอย่างของโรงเรียน ที่ท าก็ท า ก็ท าเพือ่เด็ก เอาเด็กไว้ก่อน ถ้าเด็กดีทุก
อย่างดีตาม มันเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งเราก็ท้ิงไม่ได้ เวลาคนเขามองว่ามี
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คณุภาพไหมเขาก็ดูที่นกัเรียนนี่แหละ ถ้าเรามีครูที่จบตรงสาขามาสอนพี่
เชือ่นะว่าเราจะสอนเด็กให้ตรงจุดได.้..” 

(ครูคณิตศาสตร์ ป.6, สมัภาษณ์, 7 ก.ย. 2561) 

โรงเรียนมีการพัฒนาคณุภาพโรงเรียน ในการการท ากิจกรรมโครงการตา่ง ๆ 
มีการนิเทศก์การสอนของครูประมาณ 3 -4 ครัง้ โดยครัง้แรกของการนิเทศก์จะมีการนิเทศก์โดย
เพ่ือนครู ครัง้ท่ีสองโดยรองผู้อ านวยการ ครัง้ท่ีสามโดยหวัหน้ากลุม่สาระ และครัง้สี่ผู้อ านวยการจะ
เป็นผู้ นิเทศก์ด้วยตวัเอง โดยผู้อ านวยการจะมีการนิเทศก์การเรียนการสอนเองทัง้หมด ส่ิงเหล่านี ้
เ ป็นความต้องการท่ีจะพัฒนาคุณภาพพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ  การอ่านออกเขียนได้  ก็ ได้มี 
การด าเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งด าเนินการไปตามท่ีโรงเรียนได้มีความคาดหวงัตอ่การประกนัคณุภาพ
ระดบัดีมาก เพ่ือไม่ให้การมีคณุภาพลดลง โดยเป็นการชีแ้จงให้เห็นว่าการประกันคณุภาพเป็น  
การท าเพ่ือให้ครูได้รู้และท าให้ได้ดีท่ีสดุ เพ่ือเป็นการบอกระดบัความสามารถของทางโรงเรียน และ
ผู้อ านวยการเช่ือวา่ผลการเมินจะเป็นขวญั ก าลงัใจ และความภาคภมูิใจของคนท างานทกุคน แต่
เดิมการนิเทศก์ของโรงเรียนวดับึงบวัก่อนท่ีจะเปลี่ยนผู้อ านวยการก็มีการนิเทศก์การสอน โดยจะมี
การถ่ายวีดีโอการสอนแล้วน ามาเปิดในท่ีประชมุ แล้วผู้อ านวยการจะให้ค าแนะน า หรือถ้ามีจดุใดท่ี
ดีก็จะได้ชีแ้นะเป็นแนวทางแก่ครูคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนตอ่ไป  

โรงเรียนบึงบัวมีการเก็บเอกสารหลักฐานท่ีค่อนข้างมาก มาโดยตลอด
จดุเร่ิมต้นคือการท่ีครูจากแตล่ะแห่งย้ายมารวมกันก็ได้มีการสร้างระบบการเก็บเอกสารร่วมกนัขึน้
มีการคิดโดยการท าจดุแขง็ของแตล่ะแห่งมารวมกนัให้เป็นระบบการเก็บเอกสารของโรงเรียน ครูใน
โรงเรียนเห็นตรงกันว่า เดิมโรงเรียนบ้าเอกสารหลักฐานมาก เอกสารบันทึกทุกอย่างท่ีเก็บไว้ก็
สามารถใช้เป็นหนึ่งในหลกัฐานของการประกอบการรับประเมินเพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษา 
และการประเมิน SMART School ซึ่งการบ้าเอกสารของโรงเรียนนีเ้ป็นเสมือนรากฐานอนัดีท่ีท าให้
ทกุคนไมม่ีความกงัวลเมื่อต้องท าเอกสารหลกัฐานเพ่ือรอรับการตรวจประกนัคณุภาพ และการท า
ผลงานวิทยฐานะ 

 
“...ผอ.มาใหม่ๆ เอกสารโรงเรียนเก็บไวเ้ยอะมาก เก็บมัว่ซั่วไปหมด อะไร
ไม่ได้ใช้ผอ.ก็ให้เอาท้ิงเลย เราจะเก็บเฉพาะเอกสารที่ได้ใช้ จัดไว้ให้เป็น
ระเบียบรอรับการประเมินทีจ่ะมาถึงไดเ้ลย...” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียน, สนทนา, 25 ก.ย. 2561) 

 

 
“...เมือ่วนัที่ประชมุผอ.เองก็ต้องการที่จะให้ได้ดีมาก ท่านก็จะอ่านข้อนีข้้อ
เดียวเลย ผอ.จริงจงั กบัการประกนัคุณภาพมาก พูดทกุคร้ังที่ประชุม แล้ว
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ท่านผอ.เองก็ให้ก าลงัใจว่า มนัไม่ยากหรอกนะเรามีหมดแล้วมนัไม่ยาก
เลย ผอ.ท่านเอาจริงพีก็่เชือ่นะว่าท่านผอ.ก็ท าได้...”  

(รองผู้อ านวยการโรงเรียน, สมัภาษณ์, 4 ก.ย. 2561) 

 “...การที่ไดผ้ลการประเมินดีมาก 3 รอบมาแลว้ก็ท าให้ผอ.ทีม่าใหม่เครียด
เหมือนกนันะ ผอ.ก็จะเดินรอบโรงเรียน มีการเข้าไปดูครูสอนดว้ย...” 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป, สนทนา, 22 พ.ค. 2561) 

 

3) ด้านการให้การยอมรับ 
โรงเรียนมีการให้การยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนโดยเท่าเทียมกัน  

ในการประชุมทกุครัง้จะเปิดโอกาสให้ครูได้พดูสะท้อนปัญหา นอกจากการพดูแล้วครูยังสามารถ
เขียนปัญหาท่ีพบหรือปัญหาท่ีต้องการให้แก้ไขไปยังทีมบริหารโรงเรียนได้ อีกทัง้สามารถไลน์
พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้ อ านวยการได้ในการบริหารงานของผู้ อ านวยการคนปัจจุบัน  
การด าเนินงานของโรงเรียนนัน้ผู้อ านวยการยอมรับความสามารถของครูเปิดโอกาสให้ไปเตรียมตวั
มาว่าจะท าอย่างไรเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนัน้เมื่อมีปัญหาหรือมีการด าเนินการจัด
กิจกรรมแต่ละฝ่ายท่ีรับก็ไปเตรียมตวัมาก่อนแล้วปรึกษากับผู้ อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ
ก่อนมีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ ในท่ีประชุมให้หัวหน้าโครงการได้อธิบายให้ครูฟังด้วย
ตนเองเองว่ากิจกรรมโครงการท่ีจะด าเนินการอย่างไร การท างานในโรงเรียนไม่ได้มารอรับค าสัง่
จากผู้อ านวยการ รองผู้ อ านวยการเพียงอย่างเดียว มมุมองท่ีผู้บริหารของโรงเรียนมีต่อครูนัน้มี
ความมัน่ใจในศกัยภาพของครูเป็นอย่างย่ิงวา่จะสามารถด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 

การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สร้างสรรค์ผลงานของโรงเรียนบึงบวันัน้ขึน้อยู่
กบัผู้อ านวยการเป็นหลกั เช่น ผู้อ านวยการท่านปัจจุบันก็จะส่งเสริมเปิดโอกาสให้ได้ออกไปข้าง
นอกให้ครูได้เรียนรู้ ได้ลองได้เข้าร่วมแข่งขันทุกรายการท่ี ร้องขอ ในสมัยการบริหารของ
ผู้อ านวยการท่านก่อนหน้านีก้็มีการส่งเสริมให้ออกไปแข่งขนัแต่เน่ืองจากข้อมูลเก่ียวกับสนาม 
การแขง่ขนัมีน้อย ประกอบกบัรายการท่ีแข่งขนัไมไ่ด้ตรงกบัความถนัดหรือความเช่ียวชาญของครู 
จึงไมไ่ด้รับรางวลักลบัมามากและท า ให้ครูไมก่ล้าท่ีพานักเรียนออกไป แตเ่มื่อผู้อ านวยการเปลี่ยน
นโยบายในการพานักเรียนออกไปข้างนอก เปลี่ยนวิธีการส่ือสารท าให้ครูกล้าท่ีจะแสดงฝีมือมาก
ขึน้ แม้จะยังไม่เช่ียวชาญมากนักก็ได้มีการพานักเรียนออกไปแขง่ขนัเพ่ือให้รู้ระดบัความสามารถ 
ซึ่งเป็นปีแรกท่ีมีการพานักเรียนออกไปทุกกลุ่มสาระ ซึ่งเป็นก้าวใหม่ของการด าเนินงานของ
โรงเรียนวัดบึงบัวท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารยอมรับความสามารถของครู ส่งเสริมครูให้ออกไป
สร้างสรรค์ผลงาน ออกไปแขง่ขนั มีการช่วยเหลือในการออกคา่เดินทางให้ แม้กระทัง่ถ้าเดก็ไปสอง
สามคนก็ไปรถรองผู้อ านวยการ หรือรถผู้อ านวยการท่ีจะคอยบริการรับสง่โดยตลอดเป็นแบบนีไ้ป



  88 

แทบทุกงาน ฝ่ายวิชาการก็ช่วยเป็นก าลงัใจให้เด็ก สง่เสริมครู ให้ครูก็อยากออกไปแขง่ขนั ช่วยจัด
สอนแทนเมื่อมีการควบคมุนกัเรียนไปแขง่ขนั ท าให้เห็นถึงความสามคัคีกนัอีกด้วย 

 “...รองเองก็มัน่ใจในครูค่ะ เพราะครูเองก็เก่งเลยอยากให้ครูออกไปจะได้รู้
ว่าเป็นอย่างไร โดยในปีนีเ้ราออกไปทกุกลุ่มสาระ และก่อนไปแข่งขนัผอ.
จะบอกกับครูและนกัเรียนว่าสู้ๆนะ ถ้าแพ้กลบัมาก็จะบอกคร้ังหน้าเอา
ใหม่ ซ่ึงท่านจะเป็นก าลงัใจให้ทกุคนทีท่ างาน...” 

(รองผู้อ านวยการโรงเรียน, สมัภาษณ์, 4 ก.ย. 2561) 

 

 
“....ท่านรองเป็นเหมือนคนขบัรถของโรงเรียน ถ้าเป็นรถครูพานกัเรียนไป
แข่งขันท่านผอ.ก็จะให้ค่าน ้ามนัไป เด็กเวลาออกไปก็จะเตรียมข้าวให้ตอน
เช้า มีการให้เงินนกัเรียนที่ไปอีกคนละ 20 บาท เป็นการสนบัสนุนอย่าง
เต็มทีจ่ากผูบ้ริหาร...”  

(ครูกลุม่สาระภาษาไทย, สนทนา, 4 ต.ค. 2561) 

 

 “...ครูที่นี่พานกัเรียนออกไปแข่งขันกันอยู่แล้วตัง้แต่ก่อนที่ผอ.กับรอง.จะ
มาด้วยซ ้า แต่เราอาจจะไม่ได้ไปเยอะแบบโรงเรียนอื่นเพราะเราไม่ค่อยรู้
ว่ามีอะไรแข่งทีไ่หนบ้าง แต่อย่างดนตรีไทยทีพี่่ท าก็อาศยัคนรู้จกับอกบ้าง 
มีคนชวนให้ไปลองแข่งดูบ้างพีก็่ไป ผูบ้ริหารก็สง่เสริม...” 

(ครูดนตรีไทย, สมัภาษณ์, 25 ก.ย. 2561) 

 

สิ่งท่ีเป็นความภาคภมูิใจและยอมรับร่วมกนัคือความเป็นโรงเรียนดนตรีไทย 
มีโครงการดนตรีไทยท่ีเร่ิมจากครูท่ีมีความสามารถพิเศษและได้รับการสนบัสนนุจากผู้อ านวยการท่ี
มองเห็นค่าในตอนท่ีครูบรรจุใหม่ต้องการเร่ิมต้นสอนดนตรีไทย โรงเรียนไม่มีงบประมาณ แต่
ผู้อ านวยการก็ช่วยหาเคร่ืองดนตรีไทย หางบประมาณในการบ ารุงซ่อมแซม เป็นจุดเร่ิมต้นของ  
การเห็นคณุคา่ในความตัง้ใจท างานจนท าให้โรงเรียนวดับึงบวั เป็นโรงเรียนชัน้น าในด้านดนตรีไทย
ท่ีเป็นตวัแทนระดบัประเทศและคว้ารางวลัอย่างตอ่เน่ืองทกุปี ซึ่งวงดนตรีไทยของโรงเรียนบึงบวันัน้
เร่ิมจากความชอบและความถนดัของครู จนกลายเป็นสิ่งท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนในการคว้า
รางวลั และยังเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย โดยทางโรงเรียนจะ
ฝึกซ้อมให้นักเรียนในตอนเช้า และตอนเย็นหลงัเลิกเรียน พาวงดนตรีไปเลน่พิณพาทย์ในงานศพ  
ท่ีวดับึงบวัท่ีอยู่ติดกบัโรงเรียน ครูท่ีเหลือก็สนบัสนนุนกัเรียนท่ีเลน่ดนตรีเหลา่นีไ้มกี่ดกนัวา่การเล่น
ดนตรีนัน้ท าให้เสียการเรียน และครูในโรงเรียนเองไมไ่ด้รู้สกึน้อยใจท่ีโรงเรียนน าเสนอแตด่นตรีไทย 
ครูท่ีเป็นเพ่ือนร่วมงานมีการสนบัสนนุสง่เสริมอีกด้วย สงัเกตได้จากความร่วมมือในกิจกรรมดนตรี
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ไทยตอนเช้าท่ีครูทกุคนเลน่ดนตรีไทยร่วมกันกับนักเรียนในตอนเช้าและเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ดนตรีไทยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์  

โรงเรียนมีการแสดงออก ในการช่ืนชมของทางโรงเรียนคือการแสดงออกหน้า
เวที ผู้อ านวยการจะเป็นผู้กลา่วขอบคณุทกุครัง้ ยกตวัอย่างเช่น เมื่อไปแขง่งานศิลปหตัถกรรมเมื่อ
กลบัมาได้หรือไมไ่ด้รางวลัก็ตามผู้อ านวยการก็จะให้ก าลงัใจ เป็นก าลงัใจให้ครูท่ีควบคมุนักเรียน
พานกัเรียนไปแขง่ขนั การแสดงออกในการช่ืนชมอีกทางของผู้อ านวยการคือการจดังานเลีย้งให้ครู
ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกนัเพ่ือได้พดูคยุกนั ได้มีการจดังานมทิุตาจิต มีการไปส่งเพ่ือนครู หรือผู้บริหารท่ี
ต้องมีการย้ายไปประจ าท่ีสถานศกึษาอ่ืนในสงักดักรุงเทพมหานคร ซึ่งการแสดงออกเหลา่นีจ้ะเป็น
การแสดงความแสดงความเคารพ และแสดงน า้ใจต่อกัน และจะมีการแสดงความช่ืนชมด้วย  
ช่อดอกไม้ เมื่อมีการได้เลื่อนวิทยฐานะ และมีการขึน้ป้ายไวนิลหน้าเวทีของโรงเรียนเพ่ือแสดง
ความยินดีในการชนะเลิศการแขง่ขนัรายการใหญ่ ท่ีครูได้เข้าร่วมเป็นการแสดงออกถึงความช่ืนชม
ในความทุ่มเทและเสียสละท่ีท าเพ่ือโรงเรียน  

 “...ดนตรีไทยที่มีทุกวนันี้ได้ พี่ต้องขอบคุณผอ.คนแรกนะที่ท าให้มีวนันี้ที่
เห็นความส าคัญของดนตรี ใครจะคิดว่าเคร่ืองดนตรีผุพงั ที่ต้องเอามา
ซ่อมวนันั้นจะกลายมาเป็นวงดนตรีระดบัประเทศ อีกส่วนหนึ่งพี่ก็ต้อง
ขอบคุณเด็กนะที่สู้ไปด้วยกัน ล าพังถ้ามีแต่ครูแล้วเด็กใจไม่สู้พี่ว่าก็ท า
ไม่ไดห้รอก...” 

(ครูดนตรีไทย, สมัภาษณ์, 25 ก.ย. 2561) 

 

 
“....เมือ่ก่อนเรามีครู 17 คน คนเราน้อยมาก แต่เราสามคัคีกนั มีอะไรก็จะ
ช่วยกัน ด้วยความที่คนเราน้อยเราก็สนิทกันมีอะไรก็ท าด้วยกัน เป็นห่วง
เป็นใย มีอะไรให้เราท าด้วยกันตลอด พอมีได้รางวัลอะไรก็มีการแสดง
ความชื่นชมยินดีกันตลอด บางคร้ังที่มีคนไปได้รางวลัใหญ่หรือชนะเลิศ
ระดบัภาค ระดบัประเภทก็มีข้ึนปา้ยแสดงความยินดีดว้ย...”  

(ครูกลุม่สาระภาษาไทย, สนทนา, 15 พ.ค. 2561)   

 

 “...วงดนตรีไทยที่ตอนแรกก็มีเสียงบ่น ๆ บ้าง พอหลัง ๆ ครูทุกคนก็เร่ิม
เข้าใจแล้วว่าส่ิงที่ได้คือตวัเด็กนัน่แหละที่จะได้การมีงานท า บางคนก็ไป
เป็นนกัดนตรีมืออาชีพ บางคนก็มีไปเรียนทางดา้นดนตรีต่อ เด็กก็มีรายได้
ระหว่างเรียนด้วย ท าให้เด็กเขารู้จักค่าของเงินด้วย จนตอนนี้เราเข้า
โครงการโรงเรียนดนตรีไทยก็ไดโ้อกาสมาเล่นดนตรีกบันกัเรียน...” 

(ครูคณิตศาสตร์ ป.6, สมัภาษณ์, 7 ก.ย. 2561) 

 

4) ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 
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ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเ รียนคือการท่ีทุกคนมีส่วนใน 
การรับผิดชอบงานตา่ง ๆ เมื่อมีการร้องขอก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการท า
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนแทบจะไม่ท าเป็นรายการค าสั่ง ท่ีต้องมีการชีแ้จงรายละเอียด 
โรงเรียนจะใช้วิธีการส่งไลน์เพ่ือขอความร่วมมือ และก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทกุครัง้ และก็
มีค าสัง่กลางก็จะติดบอร์ดไว้ให้ได้เห็น มีถ่ายภาพส่งแจ้งในไลน์ ครูก็จะแสดงความรับผิดชอบใน
การเข้ามาอา่นและรับทราบปฏิบตัิตาม ไมม่ีการอ้างวา่ไมท่ราบ ทางโรงเรียนจะเน้นย า้กบัครูเสมอ
ว่าการท างานให้กับโรงเรียนถือเป็นการท างานเพ่ือนักเรียน ผู้อ านวยการจะท าให้ครูเห็นเป็น
ตวัอย่างว่าสิ่งท่ีท านัน้เป็นการท าเพ่ือตัวนักเรียน เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนดังนัน้ทุกคนก็จะมีจุดร่วม
เดียวกนัคือการพฒันานกัเรียน และทกุคนคือสว่นหนึ่งของการพฒันา วิธีการนีเ้ป็นการท าให้ทกุคน
เป็นหนึ่งในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ของทางโรงเรียน 

ครูมีความเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียนในการช่วยเหลือดแูลนักเรียนหลงัเลิก
เรียน ผู้บริหารอยู่ดแูลนกัเรียนในหลงัเลิกเรียนและการเรียนเพ่ิมเติมในวนัเสาร์ โดยผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการจะสลบักันมาดแูลนักเรียนและครูท่ีมาปฏิบตัิหน้าท่ี ครูก็จะช่วยเหลือกันใน
การท างาน มีกิจกรรมให้ช่วยเหลือกนัมาก มีบคุลากรในโรงเรียนตัง้ข้อสงัเกตวา่อาจจะเป็นเพราะ
โรงเรียนไม่ได้มีท่ีตัง้ในเมืองจนเกินไป เมื่อเลิกงานแล้วต่างคนก็ต่างรีบกลบัเพราะต้องใช้เวลา
เดินทางมาก แตเ่ป็นเพราะครูท่ีน่ีเป็นคนตา่งจงัหวดัสว่นมาก และมาพักอาศยับริเวณใกล้เคียงกับ
โรงเรียนท าให้สามารถท างานท่ีโรงเรียนหลงัเวลาเลิกงานได้ มีบ้านพกัครูให้ครูท่ีบรรจุใหม่ได้พัก 
เพ่ือเป็นการประหยดัคา่ใช้จ่ายและอ านวยความสะดวกให้น้องท่ีเข้ามาบรรจใุหม ่ท าให้การท างาน
ร่วมกนัและการขอความร่วมมือในการด าเนินงานตา่ง ๆ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 “...เวลาขอให้ครูท าอะไรครูเต็มใจไหม ค าว่าเต็มใจไหมพีว่่าเวลาขอให้เขา
ท าอะไรอ่ะ ถ้าเขายงัไมว่างเขาก็จะบอกว่าติดอะไรอยู่ แล้วเขาก็ท าไม่มี
บอกแล้วว่าต้องท าอะไรแต่ก็ไม่ได้งาน เพราะเวลาที่มีอะไรเราจะถ่ายรูป
ลงไลน์ไวเ้ป็นหลกัฐาน มีติดบอร์ดทีเ่ป็นค าสัง่ไว ้ ไม่มีใครอ้างว่าไม่รู้...” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียน, สนทนา, 25 ก.ย. 2561) 

 

 
“...ทกุคร้ังทีข่อความร่วมมือหรือขอร้องอะไรไปไม่ว่าเต็มใจหรือไม่ก็มีงาน
ให้นะ อาจจะช้าบ้างก็ท าดีกว่าไม่ท าเลย  ด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันมีไลน์ 
อะไรที่ยงัไม่ได้ท า หรืออะไรที่ยงัไม่เรียบร้อยผอ.ก็ไลน์ตามที่หัวหน้าสาย
ชัน้ นอ้ง ๆ เขาก็จะเห็นเขาก็ไม่อยากท าให้หวัหนา้ถูกตามในกลุ่มไลน์...”  

(ครูหวัหน้าสายชัน้ ป.5, สนทนา, 17 ส.ค. 2561) 
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“...ครูนีไ่ม่ดือ้ นอ้งที่มาใหม่ขอให้ท าอะไรก็ท าให้ไม่มีอิดออด ไม่มีบอกว่า
พีแ่ก่แลว้พีไ่ม่ท า พีเ่องเป็นครูมาก็ยงัไม่เคยเห็นคนต่อตา้นเวลามีการให้ท า
อะไรนะ เพราะเขารู้ว่าเวลาท าอะไรก็ท าเพื่อนกัเรียนนัน่แหละ แล้วพวก
เรามาจากต่างจังหวดักันพี่ก็คนอีสานครูเกินคร่ึงในนี้ก็คนอีสานเราพูด
ภาษาเดียวกนัก็คยุกนัง่ายเลิกเรียนก็มาอยู่ดว้ยกนัดูแลเด็กไปดว้ยกนั ...” 

(ครูคณิตศาสตร์ ป.6, สมัภาษณ์, 7 ก.ย. 2561) 

มีกิจกรรมท่ีท าร่วมกันในโรงเรียนส่วนมากเป็นงานมทิุตาจิต ในการท างาน
โรงเรียนเดิมมีความขดัแย้งเป็นกลุม่ ๆ แตเ่มื่อเปลี่ยนผู้อ านวยการก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวฒันธรรม
ในการท างานใหม ่ลดปัญหาความขดัแย้งด้วยบุคลิกของผู้อ านวยการจะเป็นคนท่ีดภูายนอกสนุก 
แตท่่านจะเป็นคนท างานจริงจงัเหมือนท่ีท่านจะมองเห็นได้จากการท่ีครูบรรจใุหม่มีความทศันคติ
เชิงบวกกบัโรงเรียน ท่ีต้องการอยู่ช่วยงานโรงเรียน เพราะชอบการท างานกบัผู้อ านวยการ และครูก็
รับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงของท่านผู้อ านวยการเช่นเมื่อมีการรับแขกท่ีมาดงูาน ขนมหรืออาหารวา่งท่ี
จดัมาให้แขกรับประทานครูในโรงเรียนต้องได้ทานเช่นกนั หรือความใส่ในในรายละเอียดพวกแก้ว
จานและการจดัห้อง ก็เป็นเสน่ห์ท่ีท าให้คนรู้สกึอบอุน่เมื่อเข้ามาติดตอ่หรือท างานในโรงเรียนวดับึง
บวั อีกทัง้บรรยากาศในการท างานจากเดิมท่ีอาจจะมีความขดัแย้ง ไมเ่ข้าใจกนับ้าง ในการเปลี่ยน
ผู้บริหารท าให้สภาพบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างเด่นชัด ครูทุกคนจะท างานเพราะต้องสง่ผล
งานเข้าไลน์ท าให้ทกุคนได้เห็นผลงาน เป็นการท างานท่ีไมห่ยดุน่ิงเหมือนเมื่อก่อน 

ความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบึงบัวไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แต่เฉพาะภายใน
บคุลากรในโรงเรียนเท่านัน้ วดั ชมุชนรอบโรงเรียนก็มีความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาโรงเรียน 
ความช่วยเหลือท่ีจะพัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สวยงาม เดิมโรงเรียนบึงบัว
ไมไ่ด้มีความสนใจท่ีจะพฒันาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สวยงาม สะอาดมากนัก แตใ่นผู้บริหาร
ในปัจจบุนัมุง่เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ของโรงเรียนมากขึน้ท าให้โรงเรียนมีความสะอาดบรรยากาศ
วิชาการ ท าให้โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อโรงเรียนเร่ิมเปลี่ยนแปลงท าให้ชมุชนเห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลง โรงเรียนขอความร่วมมือจากชุมชน วดั และโรงงานท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง มา
ช่วยพฒันาโรงเรียน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี เช่นทางวดัมีการจดัทอดกฐินก็น าเงิน 
30 เปอร์เซ็นต์มาให้โรงเรียนเพ่ือน ามาท าสนามเด็กเล่น อีก 70 เปอร์เซ็นต์เข้าวดั หรือการมาสร้าง
สนามเด็กเล่นอนุบาลโดยสถานประกอบการท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเพ่ือเป็นการท า CSR 
ขององค์กรนัน้ ทางโรงเรียนก็มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีมีผู้ อ่ืนเข้ามาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน  ซึ่ง
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โรงเรียนภายใต้การน าของผู้บริหารคนปัจจุบันมองว่าการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งโรงเรียนและชมุชนรอบโรงเรียน 

 “...รองมาก่อนผอ. 6 เดือน วฒันธรรมเดิมเขาก็จะน่ารัก มีงอแงกันบ้าง 
แต่ไม่ได้รุนแรงอะไร พอท่านผอ.มาใหม่ ท่านจะไม่ชอบให้ขัดแย้งท่านจะ
เป็นคนชัดเจนเปิดเผย ท าให้ครูรับรู้ได้ถึงความจริงใจและตั้งใจจริงของ
ท่าน จนท าให้ทกุคนตัง้ใจท างานไม่ไดยิ้นอีกเลยเร่ืองที่งอแงต่าง ๆ...” 

(รองผู้อ านวยการโรงเรียน, สมัภาษณ์, 4 ก.ย. 2561) 

 

 “...ที่เคยได้ยินมาคือท่านผอ.บอกว่า ผอ.ไม่ฟังหรอกว่าใครจะมาฟ้องว่า
ใครเป็นยงัไง และไม่ตอ้งฟ้องผอ. ถ้าผอ.ไดยิ้น คนนัน้ท ารายงานชีแ้จงแน่  
ผอ. ย ้าเสมอว่ามันก็บ้างที่คนอยู่ด้วยกันจะไม่ลงรอยกันแต่งานโดยรวม
ตอ้งท าร่วมกันให้ได ้แลว้ผอ.ท่านก็ต้องการให้ครูในโรงเรียนไดรั้บการดูแล
อย่างดี...”  

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป, สนทนา, 22 ก.ย. 2561) 

 

 “...ก่อนที่ผอ.จะมาโรงเรียนก็ไปติดหนี้เขาไว้ เมื่อผอ.ย้ายมาใหม่ก็หาเงิน
ใช้หนี้จนหมด ซ่ึงก็ได้จากท่านเจ้าอาวาสช่วย ผูป้กครองช่วยกันท าผ้าป่า
โรงเรียนด้วย สนามเด็กเล่นที่อยากให้นกัเรียนอนุบาลได้เล่นนี่ก็ได้จาก
บริษัทยูนิลิเวอร์มาช่วยท าให้ ลูกพนักงานเขาเรียนที่นี่ พอเขาเห็นว่าเรา
เอาจริงต้องการพฒันาโรงเรียนจริง ๆ คนนอกเห็นว่าเราท าเขาก็อยาก
มาร่วมท าดว้ย ท าโรงเรียนให้มนัน่าเรียน ครูอยากมาท างาน...” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียน, สนทนา, 3 ต.ค. 2561) 

 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนโดยภาพรวม  
การวิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของวฒันธรรมโรงเรียน ท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอก

ระดบัดีมาก ทัง้ 3 รอบการประเมิน ของสถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานคร จากกรณีศึกษา
โรงเรียนวัดพลมานีย์ โรงเรียนล าพะอง(ราษฎร์จ าเ ริญบ ารุง)และโรงเรียนวัดบึงบัว  ตาม
องค์ประกอบดงันี ้ 

1. ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ทุกโรงเรียนจะมีการประชุมหารือวางแผนในการ
ด าเนินงานร่วมกัน โดยจะมีการรับนโยบายจากต้นสงักัด และประชาสมัพนัธ์ให้ทุกคนในโรงเรียน
รับทราบ ผ่านทางการประชุมในทกุสปัดาห์ ระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุก็ขึน้อยู่กบัวฒันธรรมของ
แตล่ะโรงเรียนซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลโดยตรงของผู้บริหาร ทกุคนในโรงเรียนมีความต้องการท่ีจะมี
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั เช่น ปัญหาการอ่านและปัญหาผลสมัฤทธ์ิลดลง โดยทุกคนมอง
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วา่เป็นปัญหาท่ีต้องร่วมกนัแก้ไข และได้ก าหนดเป็นความมุง่ประสงค์ของโรงเรียนท่ีท าให้ ทกุคนใน
โรงเรียนรับรู้แนวทางและทิศทางในการปฏิบตัิร่วมกนั 

2. ความมีคณุภาพของโรงเรียน เกิดจากความร่วมมือร่วมในของครู และผู้บริหาร ท่ี
ต้องการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการพัฒนาคือการมองนกัเรียนเป็นท่ีตัง้ 
เม่ือพฒันาท่ีตวัผู้ เรียนจากการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ ท่ีจะสะท้อนออกจากผลคะแนนของการทดสอบ
ระดบัชาติ ท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ แม้จะเปลี่ยนกลุม่ผู้ เรียนก็ตาม และสมาชิกทกุคนในโรงเรียนรับรู้ได้
ถึงความมีคณุภาพของโรงเรียนจากจ านวนเดก็นกัเรียนท่ีเพ่ิมจ านวนขึน้ในทกุปี 

3. การให้การยอมรับ เกิดจากการท่ีผู้บริหารมีความเช่ือมัน่ในการท างาน ของครู โดย
การเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ครูได้แสดงความสามารถ มีการยกย่องเชิดชูความสามารถของครู 
เพ่ือเป็นการบ ารุงขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารมีการกระตุ้นการท างานเป็นทีมท าให้
เกิดความสามคัคีในโรงเรียน ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจให้มีแต่ละสายชัน้เป็นผู้ดูแลท าให้  
การติดตามงานเป็นไปอย่างทัว่ถึง มีการยอมรับความเป็นผู้น า ทกุคนมีสว่นร่วมในการท างาน 

4. ความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึน้
ปลกูฝังให้ผู้ ท่ีเข้ามาในองค์การซึ่ง ครูทกุคนเมื่อบรรจเุข้ามาใหมจ่ะมีการปลกูฝังความเป็นโรงเรียน
แห่งนัน้ ด้วยการถ่ายมุมมองต่องานและองค์กรโดยจะเป็นการท าให้เกิดจุดมุ่งหมายร่วมกัน  
ความเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน เกิดจากความรู้สกึเอือ้เฟือ้และอยากช่วยเหลือโรงเรียนและท ามีซึ่ง
ความรักองค์การ ซึ่งจะสงัเกตได้จากการกลบัมาช่วยเหลือโรงเรียนของครูท่ีเกษียณอายุราชการ
และความต้องการท่ีจะกลบัมาช่วยเหลือโรงเรียนของครูท่ีก าลงัจะเกษียณอายุราชการท่ียังคงรัก
และผกูพนักบัท่ีท างาน 

จากวฒันธรรมโรงเรียนดงักล่าวของโรงเรียนกรณีศกึษาทัง้ 3 โรงเรียนสามารถวิเคราะห์
ความเหมือนและความต่างของแต่ละกรณีศึกษาเป็นภาพประกอบ 3 และสามารถสรุปลกัษณะ
ของโรงเรียนกรณีศกึษาท่ีมีผลการประเมินระดบัดีมาก 4 รอบการประเมินเป็นภาพประกอบ 3 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์วฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกระดบัดีมาก ทัง้ 3 รอบการประเมิน ของสถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานคร วิธีการ
ด าเนินการวิจยันีเ้ป็นการวิจยัแบบพหกุรณีศกึษา (multi-case study research) โดยวิธีการศกึษา
เชิงคณุภาพ (qualitative study) โดยศกึษาจากโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบั
ดีมาก 3 รอบการประเมิน จ านวน 3 โรงเรียน จาก 11 โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินภายนอกระดบัดี
มาก 3 รอบการประเมิน การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกระดบัดีมาก ด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือระยะท่ีหนึ่งเป็นการศึกษา
ก่อนลงภาคสนาม ระยะท่ีสองเป็นการศกึษาภาคสนาม และระยะท่ีสามการจัดกระท าข้อมลูเป็น
การน าข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ในภาคสนามมาวิเคราะห์ เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมลู
เชิงคณุภาพคือตวัผู้ วิจยัและแนวทางการเก็บข้อมลูเพ่ิมเติมภาคสนาม ได้แก่แบบวิเคราะห์เอกสาร
ของโรงเรียน แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูกลุ่มเป้าหมาย แบบสังเกตบริบทของโรงเรียน 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หาการวิเคราะห์แบบอปุนัย ใช้การตีความหมายและสร้าง
ข้อสรุปจากเหตุการณ์ ท่ีได้สัง เกต สัมภาษณ์ และวิเคราะห์เอกสาร การวิ เคราะห์โดย  
การเปรียบเทียบข้อมลู และน าเสนอข้อมลูในลกัษณะของการอปุนยัและพรรณนาวิเคราะห์ 

สรุปผลการวจิัย 
วฒันธรรมโรงเรียนของสถานศกึษาในสงักัดกรุงเทพมหานครท่ีมีผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอก ระดบัดีมาก 3 รอบการประเมิน ใน 4 องค์ประกอบดงันี ้
1. ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน 
2. ความมีคณุภาพ 
3. การให้การยอมรับ 
4. ความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน 

จากการศกึษาวฒันธรรมโรงเรียนของโรงเรียนท่ีได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกระดบั
ดีมาก ทัง้ 3 รอบการประเมินนัน้ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน เกิดจากท่ีผู้บริหาร ครูและบคุลากรได้มีการประชุม
หารือวางแผนในการด าเนินงานร่วมกัน การประชุมรายสปัดาห์ การประชุมสายชัน้ การประชุม
กลุม่สาระการเรียนรู้ การประชมุเพ่ือพูดคยุเปิดโอกาสให้ครูซึ่งเป็นก าลงัหลกัของโรงเรียนได้มีสว่น



  97 

ร่วมในการคิด วางแผน ตดัสินใจ ท าให้ทกุคนมองเห็นความมุง่ประสงค์ของโรงเรียนเป็นสิ่งเดียวกนั 
โดยการท างานดงักล่าวเกิดจากการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของผู้บริหารในทุกโรงเรียน ในบาง
โรงเรียนจะมีการประชมุกลุม่ย่อยในสายชัน้ ในกลุม่สาระ หรือในกลุม่ผู้รับผิดชอบก่อนการประชุม 
เพ่ือให้เป็นการลดระยะเวลาในการประชุม และแสดงถึงการวางแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน
รอบคอบ แล้วถึงน าเสนอตอ่บคุลากรทัง้โรงเรียน โดยมีผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทในการให้ค าปรึกษา 
เป็นการให้ครูได้มีโอกาสเป็นผู้น า และผู้ปฏิบตัิอย่างเตม็ท่ี  

กิจกรรม โครงการ แผนการด าเนินงานท่ีโรงเรียนได้จัดท าขึน้เป็นความมุ่งประสงค์
ของโรงเรียนท่ีเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจนัน้ เป็นการด าเนินงานตามการตอบสนองนโยบายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ชาติ หรือการประเมิน
คณุภาพ เป็นต้น นโยบายจากหน่วยงานท่ีกลา่วมานัน้สว่นใหญ่เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในโรงเรียน
ต่าง ๆ ดงันัน้การแก้ปัญหาตามนโยบาย หรือ การรับนโยบายนัน้ ทุกโรงเรียนจึงมองเป็นเร่ืองท่ี
ถกูต้องท่ีจะต้องมีการช่วยเหลือกันแก้ไขให้เกิดการพฒันาอย่างจริงจัง มุ่งให้เกิดผลดีกบัโรงเรียน
และตวัผู้ เรียน 

การรับรู้ร่วมกันของบคุลากร เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะขบัเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า เมื่อคน
ได้มีโอกาสได้วางแผนการท างานร่วมกัน ย่อมเข้าใจถึงความส าคญัของสิ่งท่ีต้องท า และหน้าท่ีท่ี
จะต้องรับผิดชอบ เมื่อทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีแล้วก็จะท าให้องค์กรขบัเคลื่อนไปข้างหน้าอย่าง
เข้มแขง็ ผู้ ท่ีเข้ามาใหม ่ไมว่่าจะเป็นผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือ ครูท่ีบรรจุเข้ามาใหม ่ก็จะ
ได้รับการถ่ายทอดจากงานท่ีต้องรับผิดชอบตามแต่ละฝ่ายก าหนด และในการท างานร่วมกันจะ
เป็นตวัหลอมให้เข้าใจถึงทิศทางและการด าเนินงานของทางโรงเรียนท่ีได้ปฏิบัติกันมา และต้อง
ร่วมกนัปฏิบตัิไปจนกวา่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือทบทวนสิ่งท่ีได้ท าแล้วและก าหนดเป็นทิศทางใหม่
ในการท างาน มีการพฒันา อย่างไมส่ิน้สดุ 

2. ความมีคุณภาพของโรงเรียนเกิดขึน้จากการร่วมมือกันของครูและผู้บริหารท่ีจะ
พฒันาโรงเรียนไปยังทิศทางท่ีต้องการหรือ วิสยัทศัน์ท่ีวางไว้ได้ ความร่วมมือร่วมใจ การท างาน
เป็นทีม นัน้เมื่อเกิดขึน้แล้วย่อมพัฒนาการสร้างสรรค์งานให้ด าเนินไปอย่างเต็มศกัยภาพ ทัง้นี ้
ความมีคณุภาพคือการมองระดบัคณุภาพท่ีต้องการให้เกิดขึน้อย่างตรงกันของ ผู้บริหาร ครู และ
บคุลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงครู ผู้ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในการด าเนินงานของโรงเรียน ต้อง
มองเห็นค าวา่คณุภาพของโรงเรียน อนัเกิดสะท้อนผา่นคณุภาพของผู้เรียน ท าให้โรงเรียนต้องมุง่ใน
การพฒันาคณุภาพของโรงเรียนไปท่ีตวัผู้ เรียน 
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เมื่อมองคุณภาพของผู้ เรียนเป็นตัวตัง้ในการด าเนินงาน มุ่งไปพัฒนาให้ผู้ เรียนมี
ความพร้อมโดยโรงเรียนมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเพ่ิมผลการทดสอบ
ระดบัชาติ โดยการด าเนินงานดงักล่าว จะมีการสอนเพ่ิมเติมให้นกัเรียน ในช่วง เช้า/เย็น ในบาง
โรงเรียนจัดเป็นการสอนเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแก่ผู้ เรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 นอกจากนัน้แล้วยังมีการได้รับงบประมาณสนับสนนุจากกรุงเทพมหานคร 
ในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิดงักลา่วในการอนมุตัิงบประมาณให้มีการสอนเพ่ิมเติมในวนัเสาร์ อีกด้วย 

ระดบัความมีคณุภาพท่ีสงัเกตได้และรับรู้ร่วมกนัในทกุโรงเรียนคือ การท่ีจ านวนเด็ก
นกัเรียนมีจ านวนมากขึน้ทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมีคณุภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู 
คุณภาพในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร และความเช่ือมั่นในคุณภาพของโรงเรียนของ
ผู้ปกครอง 

3. การให้การยอมรับในการท างานเกิดจากการท่ีผู้บริหารมีความมัน่ใจในการท างาน
ของครู เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออกถึงความสามารถ สะท้อนผ่านทางการจดักิจกรรมในโรงเรียน 
พานักเรียนออกไปแข่งขนั เช่น การตอบปัญหา งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน งานเครือขา่ย เป็นต้น 
สิ่งเหล่านีเ้ป็นตวักระตุ้นให้ครูได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเตม็ท่ี และได้พัฒนาผู้ เรียน และ
ได้สร้างความสมัพันธ์กบัโรงเรียนอ่ืน ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงานเป็นสิ่งท่ีเดน่ชดัมากในบาง
โรงเรียน เช่น การยอมรับบุคคลท่ีมีความสามารถโดดเด่นท่ีสามารถพานักเรียนคว้ารางวัล
ระดบัประเทศ หรือการยอมรับเมื่อเพ่ือนต้องการเสนอผลงานเพ่ือย่ืนขอวิทยฐานะ ก็มีความยินดีท่ี
จะช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานเพ่ือโรงเรียนหรืองานส่วนรวมท่ีต้องอยู่
โรงเรียนถึงตอนเย็น  

ความเช่ือมั่นของครูท่ีมีต่อผู้ บริหารแตกต่างกันไปตามโรงเรียน บางโรงเรียน  
มีความเช่ือมั่นในผู้อ านวยการ บางโรงเรียนเช่ือมั่นในรองผู้ อ านวยการ ทัง้นีเ้น่ืองจาก อปุนิสัย
สว่นตวัของผู้บริหาร ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน เหลา่นีก้็มีผลตอ่ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของ
ครูท่ีมีต่อผู้บริหาร ท่ีจะท าให้ครูในโรงเรียนเกิดความสามัคคีหรือสามารถท างานเป็นทีม หาก
ผู้บริหารมีอปุนิสยัท่ีมีเหตผุล ปราศจากความล าเอียงก็จะสามารถสร้างความมัน่ใจให้ครูสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานเพราะรู้วา่จะได้รับการสนบัสนนุและสง่เสริมอย่างเท่าเทียม  

4. ความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียนเกิดจากการท่ีครูเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด
ขึน้เป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ถึงอปุนิสยัของแตล่ะบคุคล เพ่ือท าให้การท างาน
เป็นไปด้วยความราบร่ืน กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึน้ เพ่ือท าให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเ รียนคือ 
การแสดงความยินดีเมื่อประสบความส าเร็จ การส าเร็จการศึกษา การยินดีเมื่อได้รับรางวลั หรือ
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การให้ก าลงัใจเมื่อพานักเรียนออกไปร่วมการแขง่ขนั ท าให้ทกุคนรู้สกึมีคณุคา่และความส าคญัต่อ
โรงเรียน และเมื่อท างานมีจุดมุง่หมายการท างานร่วมกนั ให้โรงเรียนมีช่ือเสียงหรือคงคณุภาพไว้ 
เป็นการท าให้รู้สกึภมูิใจท่ีได้ท างานในโรงเรียน 

การให้ความช่วยเหลือและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกัน 
บางส่วนมีผลมาจากท่ีของครูท่ีร่วมกันปฏิบตัิงานโรงเรียนท่ีมีครูพกัอาศยัในพืน้ท่ีแม้จะไมใ่ช่คนใน
พืน้ท่ี ท่ีพักท่ีอยู่บริเวณโรงเรียนสามารถเดินทางมาได้สะดวก ท าให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้
อย่างเต็มท่ี และบางโรงเรียนครูเป็นคนตา่งจงัหวดัและพูดภาษาถ่ินร่วมกันได้ก็ท าให้รู้สกึว่าตนเอง
เป็นพวกเดียวกนัท าให้ตัง้ใจท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือโรงเรียน 

อภปิรายผลการวจิัย 
วฒันธรรมโรงเรียนของสถานศกึษาในสงักัดกรุงเทพมหานครท่ีมีผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอก ระดบัดีมาก 3 รอบการประเมิน ในโรงเรียนวดัพลมานีย์ โรงเรียนล าพะอง(ราษฎร์จ าเริญ
บ ารุง) และโรงเรียนวดับึงบวั ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอก ระดบัดีมาก  
3 รอบการประเมินนัน้ บุคลากรมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพ่ือก าหนดการ
ด าเนินงานของโรงเรียน มีการประชาสมัพันธ์เก่ียวกับนโยบายท่ีรับมาจากต้นสงักัด ยทุธศาสตร์
ชาติ หรือนโยบายจากผู้บริหารให้บคุลากรในโรงเรียนรับรู้และเข้าใจร่วมกนั และร่วมกนัด าเนินการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างจริงจงัตามนโยบายของสถานศกึษา นโยบายต้นสงักดั และนโยบายชาต ิ
ซึ่งขนาดของสถานศกึษา ไมม่ีผลกบัความมุง่ประสงค์ของสถานศกึษาท่ีต้องการจดัการศกึษาอย่าง
ดีท่ีสดุ ตามท่ีข้อเสนอแนะของส านกังานรับรองมาตรฐานและคณุภาพการศกึษา กลา่ววา่โรงเรียน
ขนาดเลก็จะได้รับผลการเมินคณุภาพภายนอกระดบัดีมากจ านวนมากท่ีสดุ ซึ่งงานวิจัยได้ศกึษา
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่พบว่า ต่างให้ความส าคญักับความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ รักษ์ศกัดิ์  บญุสิทธ์ิ (2553) ท่ีได้ศกึษาความสมัพันธ์ระหวา่งวฒันธรรม
โรงเรียนกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนประถมศกึษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาจังหวดัอดุรธานี พบว่าผลการเปรียบเทียบความสมัพันธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียน 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่าโดยรวมมีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าแตกตา่งกนัเกือบทุกด้านยกเว้นด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ท่ีทัง้ 3 ขนาดโรงเรียนไม่
แตกต่างกนั และการจดัการศึกษาท่ีจะประสบความส าเร็จต้องเกิดจากการท่ีผู้บริหารให้ครูมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดทิศทางของโรงเรียน ทัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ วิไลวรรณ  มีแหยม 
(2551) ท่ีได้วิจยัเร่ือง วฒันธรรมโรงเรียน : กรณีศกึษาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ส านกังานเขต
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พืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ ผู้บริหารโรงเรียนให้อ านาจและโอกาสครูเข้ามามีสว่นร่วมใน
การตดัสินใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมในโรงเรียน อนัได้แก่ การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
การพัฒนาหลกัสตูรของโรงเรียน ผู้บริหารยอมรับความรู้ความสามารถของบคุลากรทกุคน รวมทัง้
การยกย่องเช่ือมัน่ในความสามารถ ให้การสง่เสริมและสนับสนนุครูให้มีความก้าวหน้าและมัน่คง
ในอาชีพเป็นประจ าสม ่าเสมอ ผู้บริหารจดักิจกรรมท่ีเป็นการปลกูฝังจิตส านึกให้ครูมีความรู้สึกว่า
โรงเรียนเป็นของเราทกุคน ก่อให้เกิดความรักความสามคัคี จึงสง่ผลให้การด าเนินงานของโรงเรียน
ประสบความส าเร็จในทกุด้าน 

2. ความมี คุณภาพ ท่ี เ ป็น วัฒนธรรมโร ง เ รี ยนของสถานศึกษาในสังกั ด
กรุงเทพมหานครท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีมาก 3 รอบการประเมิน ให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยมีความคาดต่อการได้รับผลการประเมินคณุภาพระดบัดีมาก ใน
การประเมินรอบตอ่ไป ทัง้นีก้ารมีคณุภาพนัน้เร่ืองระบบการเก็บเอกสารเป็นสิ่งท่ีสามารถควบคมุได้ 
แตปั่จจยัท่ีจะสง่ผลให้การประเมินคณุภาพอยู่ในระดบัการประเมินใด คือ คณุภาพของผู้เรียน ทุก
โรงเรียนมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพด้านผู้ เรียนเพ่ือให้มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึน้หรือไม่ตกไปกว่า 
ผลการประเมินระดบัชาติ โดยบุคลากรในโรงเรียนรับรู้ร่วมกันว่าการมีคณุภาพนัน้จะส่งผลให้
จ านวนนกัเรียนมากซึ่งเป็นตวัชีว้ดัและความภาคภมูิใจในความมีคณุภาพของโรงเรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธีระยุทธ  ศรีปิยะรัตนกุล (2548) ความสมัพันธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ว่า ความสมัพันธ์ระหว่าง
วฒันธรรมโรงเรียนกับการประกันคณุภาพการศึกษา พบว่ามีความสมัพันธ์กนัสงูทุกด้าน ดงันัน้
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการสร้างวฒันธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมคณุภาพ เพ่ือให้เกิด  
การประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ไป สอดคล้องกบั พรมภทัร์  อดุมนิธินนท์ (2557) 
การพฒันาคณุภาพมาตรฐานโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ผลการเปรียบเทียบ
องค์ประกอบและการพฒันาคณุภาพมาตรฐานโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดตา่งกนัทัง้ 
3 ขนาด ไม่มีความแตกต่างกันทุกองค์ประกอบ และสอดคล้องกบั วิภา  ทองหง า (2554) ได้วิจัย
เก่ียวกับ รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ความสมัพันธ์ของ
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร พบว่าองค์ประกอบทกุตวั
มีความสมัพันธ์กับองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการท่ีพัฒนาศักยภาพ  
การเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และสื่อการสอน มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
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ความสมัพันธ์โดยอ้อมกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาโดยสง่ผา่นการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้
ของนกัเรียน 

3. การใ ห้การยอมรับ ท่ี เ ป็นวัฒนธรรมโรง เ รียนของสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอก ระดบัดีมาก 3 รอบการประเมิน คือ การท่ี
ผู้บริหารยอมรับความสามารถของครู มีความเช่ือมัน่วา่ครูสามารถท าได้ ผา่นทางการเปิดโอกาสให้
ครูเข้าร่วมการแขง่ขนั เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน สง่เสริมให้ครูได้ท า
ผลงานเพ่ือสามารถช่วยให้ครูท าเอกสารประกอบการย่ืนขอวิทยฐานะ ครูยอมรับผู้บริหารแตกตา่ง
กนับางแห่งช่ืนชมผู้อ านวยการมากกวา่ บางแห่งช่ืนชมรองผู้อ านวยการมากกว่า และโรงเรียนท่ีมี
รองผู้อ านวยการมากกว่า 1 คนจะมีการช่ืนชมคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ อนัเป็นเสียงสะท้อนของ 
การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ท่ีอยู่ในระดบับริหารได้ทางหนึ่ง และหากมีการพฒันาความเข้าใจท่ีมีตอ่กัน
จะสง่ผลให้เกิดการยอมรับกนัและกนัไมม่ีความอิจฉาริษยาในท่ีท างาน ซึ่งผู้บริหารมีสว่นส าคญัใน
การสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สอดคล้องกับการวิจัยของ รัชพร  สระสม (2554) ได้วิจัยเก่ียวกับ 
การเปรียบเทียบการส่งผลคณุลกัษณะของผู้บริหารกบัวฒันธรรมโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
พบว่าคณุลกัษณะของผู้บริหารและวฒันธรรมโรงเรียนส่งผลซึ่งกันและกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากนัน้แล้วการยอมรับเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสวุะนิต  สุระสังข์ (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง

วฒันธรรมโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในจงัหวดัชลบรีุ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 18 พบวา่ วฒันธรรมโรงเรียนในจงัหวดัชลบรีุ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงอนัดบั
จากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านการยอมรับ ด้านความหลากหลายของบคุลากร และด้าน
ความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน  

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นการให้ความช่วยเหลือการท างานด้วย
ความเตม็ใจ โดยการท างานร่วมกัน ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัของโรงเรียนสะท้อนผ่านผลงาน
และความทุ่มเทตัง้ใจท างาน ท าให้ชมุชนโดยรอบเข้ามามีสว่นช่วยเหลือพฒันาโรงเรียนตอ่ไป ทัง้นี ้
การได้รับการช่วยเหลือจากบคุลากรท่ีเกษียณอายรุาชการไปแล้วและกลบัมาช่วยโรงเรียน ชุมชน
โดยรอบเข้ามาให้การช่วยเหลือโรงเรียน สง่ผลให้ประสิทธิภาพของโรงเรียนสงูขึน้ดงังานวิจัยของ 
วิไลวรรณ  มีแหยม (2551) ได้ศกึษาเก่ียวกบั วฒันธรรมโรงเรียน : กรณีศกึษาโรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไป
ใช้ว่า การบริหารท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียนไม่เพียงแต่พัฒนางานในองค์กรระดม
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ทรัพยากรในการพัฒนา แต่ต้องสร้างความศรัทธาให้เกิดขึน้ในองค์กรและชุมชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทรงพล  เจริญค า (2552)  วิจัยเ ร่ือง รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครประกอบด้วย  
3 ปัจจัย คือ การบริหารงานของโรงเรียน, ผู้อ านวยการโรงเรียน, นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สงัคม มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. จากการสังเกตบริบทของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสงักัด
กรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนจะมีการประเมินคณุภาพมาตรฐานโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 
(SMART School) ซึ่งเป็นแนวปฏิบตัิในระบบการบริหารการศึกษาตามแนวของส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นการด าเนินงานท่ีเอือ้ต่อการท างานประกันคณุภาพของสถานศึกษาแต่ละ
แห่งท่ีจะต้องมีการจัดท ารูปแบบและแนวทางการเก็บเอกสารอย่างเป็นปัจจบุนั มีแนวทางการเก็บ
ข้อมลู เอกสาร หลกัฐานท่ีชัดเจน เป็นการเอือ้ตอ่การเก็บข้อมลูเพ่ือรองรับการประเมินการศกึษา
ของ สมศ. ด้วยเมื่อมีการเข้าตรวจประเมิน SMART SCHOOL ทางโรงเรียนก็พร้อมในการเก็บ
หลกัฐานท าให้เมื่อต้องมีการตรวจประเมินคณุภาพภายนอกโรงเรียนจึง มีความพร้อมท่ีจะรองรับ
การประเมิน ผู้ประเมินสามารถเข้ามาตรวจเอกการหลกัฐาน การเก็บข้อมลูของทกุฝ่ายท่ีตา่งพร้อม
รองรับการตรวจประเมิน เมื่อจะน าไปใช้ขยายผลหากเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก็
สามารถน าวิธีการไปใช้ได้ หากเป็นโรงเรียนในสงักดัอ่ืนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การประเมินอยู่ตลอด มีการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ และบุคลากรเห็นคณุค่าของการประเมิน
คณุภาพ จะท าให้โรงเรียนมีคณุภาพเป็นวฒันธรรมหนึ่งของโรงเรียนได้  

2. ปัจจัยท่ีควบคมุได้ยากและมีความแตกตา่งกนัไปตามบริบทของแตล่ะโรงเรียนซึ่ง
จะเป็นข้อควรระวังท่ีจะน าผลการวิจัยไปใช้คือ เร่ืองคะแนนผลสัมฤทธ์ิ เน่ืองจากผลการวิจัย 
ทุกโรงเรียนต่างพูดตรงกันว่าการท่ีกลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละปีส่งผลให้คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิเปล่ียนไปบ้างอาจมีบางวิชาทีค่าเฉลี่ยท่ีสูงขึน้ และบางวิชาท่ีลดลง  แต่ทัง้นีแ้ล้ว 
ทกุโรงเรียนก็พยายามท่ีจะรักษาคณุภาพให้มากท่ีสดุ ดงันัน้การน าวฒันธรรมในการรักษาคณุภาพ
ด้วยการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการทดสอบเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ พฒันาผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนใน
แต่ละโรงเ รียน เ พ่ือให้เป็นการมั่นใจได้ว่าคุณภาพของการศึกษาอันเป็นปัจจัยหลักใน 
การด าเนินงานจะยังคงอยู่  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาจะไม่กระทบคุณภาพท่ีสะท้อน
ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการทดสอบระดบัชาติ  
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3. ผลการศกึษาพบวา่สถานศึกษาแตล่ะแห่งมีบริบทท่ีแตกต่างกัน มีวฒันธรรมเดิม
อนัเป็นรากท่ีวางไว้ร่วมกนัมาแตต้่น การปรับเปลี่ยนวฒันธรรมองค์กร หรือวฒันธรรมโรงเรียนนัน้
จะเกิดขึน้ได้ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ท่ีต้องการจะ
ปรับเปลี่ยนร่วมกัน ซึ่งเป็นการมองเห็นคณุค่าของการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เร่ิมต้นจากผู้บริหารท่ี
เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงท่ีต้องมีความเข้มแข็ง จริงจัง และเป่ียมด้วยความเมตตาในเวลา
เดียวกนั จึงจะท าให้ด าเนินการไปได้ด้วยความราบร่ืน นอกจากนัน้แล้วผู้บริหารควรการเปิดใจรับ
ฟังความคิดเห็นของบคุลากรในโรงเรียน ด้วยความยตุิธรรม และท าให้ครูรับรู้ได้วา่ผู้บริหารมีความ
ยตุิธรรมจะท าให้ไม่มีความอิจฉาริษยาในการท างาน มีแต่ความยินดีท่ีได้เห็นเพ่ือนร่วมงานประสบ
ความส าเร็จ ไมม่ีการกลัน่แกล้งในการท างาน เพ่ือความพอใจของตน มีการยอมรับกนั และยอมรับ
ความสามารถท่ีแท้จริง ท าให้เกิดความศรัทธาทัง้ในองค์กร ชุมชน เพ่ือให้ด าเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
1.  จากการเก็ บ ข้อมูลของโรงเ รียน ท่ี เ ก่ียว กับวัฒนธรรมของโรง เ รียน ท่ีมี 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 3 รอบการประเมินในสงักัดกรุงเทพมหานครนัน้ 
นอกจากประเด็นวัฒนธรรมโรงเรียน ใน 4 องค์ประกอบคือ 1) ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน  
2) ความมีคณุภาพ 3) การให้การยอมรับ และ4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแล้ว พบว่า
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยเชิงระบบ ในปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า และปัจจัยกระบวนการ 
สามารถอธิบายวฒันธรรมโรงเรียน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียนได้อย่างชดัเจน เพ่ือท่ีจะ
สามารถจะช่วยให้ขยายผลไปยงับริบทอ่ืนได้  

2. นอกจากการศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียน ในองค์ประกอบ ความมุ่งประสงค์ของ
โรงเรียน ความมีคณุภาพ การให้การยอมรับ และความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน ยงัควรศกึษา
เร่ืองของงบประมาณ ของโรงเรียนและนโยบายของต้นสงักดั คือส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร
ในมิติของการส่งเสริม สนับสนุน วฒันธรรมโรงเรียนท่ีได้รับผลการประเมินดีมาก 3 รอบการเมิน
อย่างไร ` 

3. ควรเพ่ิมเติมการศึกษาด้านการเตรียมความพร้อมของการรอรับการประเมิน
คณุภาพภายนอก รอบท่ี 4 วา่มีกระบวนการเตรียมพร้อม และด าเนินการเช่นไร และผลท่ีได้รับเป็น
อย่างไร เ พ่ือให้เป็นกรณีศึกษาของการด า เนินการประกันคุณภาพแก่โรงเ รียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นแนวทางให้โรงเรียนขนาดตา่ง ๆ ในสงักดัท่ีแตกตา่งกันไป ในการท่ีจะเตรียม
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ความพร้อม เสริมสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีจะท าให้ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดบั ดีมาก ในรอบ 4  
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แบบบันทกึการสัมภาษณ์ 
เร่ือง การวิเคราะห์วฒันธรรมโรงเรียนของสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร: พหกุรณีศกึษา

โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินภายนอกระดบัดีมาก 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................. 
อายุ............................ปี                   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน.....................................ปี 
เพศ        ชาย        หญิง               บทบาทหน้าท่ี   ผู้บริหาร        ครู   บคุลากร 
การสมัภาษณ์   วนัท่ี...............................เดือน ..................................ปี.................................. 
ตัง้แตเ่วลา........................ถึง......................น. สถานท่ีสมัภาษณ์............................................. 
ผู้สมัภาษณ์ ........................................................................................................................... 
ตอนท่ี 2  การสัมภาษณ์เก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียน ใน 4 องค์ประกอบ 
 1. องค์ประกอบด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน  
 1.1 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบคุลากรในโรงเรียนได้มสีว่นร่วมในการประชมุวางแผน
เพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์ เป้าประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนร่วมกนัหรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 1.2 โรงเรียนก าหนดวตัถปุระสงค์ของโรงเรียนตรงกบัสภาพปัญหาปัจจบุนั สอดคล้องกบั
ความต้องการของโรงเรียนหรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 1.3 โรงเรียนได้ประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงให้ครู และบคุลากรโรงเรียนเข้าใจ เหน็คณุคา่และ
ความส าคญัของความมุง่ประสงค์ของโรงเรียนหรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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 1.4 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผู้บริหาร ครูและ บคุลากรได้เข้ามามีร่วมจดัท าแนวปฏิบตัท่ีิ
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมาย/ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียนด้านการประกนัคณุภาพ หรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. องค์ประกอบด้านความมีคุณภาพ 
 2.1 การพฒันาคณุภาพของโรงเรียนด าเนินการอย่างไร และผลการปฏิบตัิมีความพึงพอใจ
อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 2.2 โรงเรียนให้คณุคา่ และความคาดหวงัตอ่การประเมนิคณุภาพภายนอกหรือไมอ่ย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 2.3 โรงเรียนมคีวามเช่ือวา่ครูและบคุลากรสามารถปฏิบตังิานได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
หรือแผนการด าเนินงานของโรงเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพหรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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 2.4 ผู้บริหาร ครู และบคุลากรในโรงเรียน ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีสว่นร่วมเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพของโรงเรียนให้สงูขึน้หรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. องค์ประกอบด้านการให้การยอมรับ  
 3.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสและให้การยอมรับแนวคิดหรือความคิดเหน็ของครูและบคุลากร
หรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 3.2 ผู้บริหาร ครู และบคุลากรในโรงเรียนให้การยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน
หรือไม ่อย่างไร  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 3.3 โรงเรียนมกีารยอมรับผลท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานของครูและบคุลากรในโรงเรียน
ผา่นทางประกาศเกียรติคณุ ยกย่องชมเชยผลท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานของครูและบคุลากรใน
โรงเรียน อย่างไรบ้าง และผลเป็นอย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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 3.4 โรงเรียนมกีารสนบัสนนุสง่เสริมผู้บริหาร ครู และบคุลากรในการสร้างผลงานอย่างไร
บ้าง และผลเป็นอย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. องค์ประกอบด้านความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน  
 4.1 โรงเรียนได้จดักิจกรรมท่ีเป็นการปลกูฝังจิตส านึกกระตุ้นให้ผู้บริหาร ครู และบคุลากรมี
จิตส านึกความเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกนัอย่างไรบ้าง และผลเป็นอย่างไร  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 4.2 ผู้บริหาร ครู และบคุลากร มีความรู้สกึวา่มีสว่นรับผิดชอบในงานของโรงเรียน อีกทัง้
รับผิดชอบในงานหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียนด้วยความเตม็ใจหรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 4.3 ผู้บริหาร ครู และบคุลากร ในโรงเรียนมีความเตม็ใจชว่ยเหลือและพฒันาซึ่งกนัและกัน
ในด้านตา่ง ๆ อย่างไรบ้าง 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 



  116 

 4.4. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรในโรงเรียน รู้สกึได้ถึงความส าเร็จท่ีเกิดจากการท างานเป็น
หมูค่ณะมากกวา่การท างานคนเดียวหรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
ประเด็นเพิ่มเติม 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
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แบบบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 
การสงัเกต       วนั....................ท่ี..........เดือน ............................ปี.............. 
ตัง้แตเ่วลา      ........................ถึง........................น. 
สถานท่ี................................................................................................................................... 
ผู้สงัเกต.................................................................................................................................. 
 
รายการท่ีสงัเกต                                                     ผลการสงัเกต 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………  
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แนวทางการเก็บข้อมูลเพิ่มเตมิ 
โดยการสังเกต สนทนา/สอบถาม มีรายการดงันี ้

ด้านท่ี 1 ด้านเอกสารของโรงเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัคณุภาพ 

1) ระบบการจดัเกบ็เอกสาร/ การจดัเรียงเอกสาร 
2) ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงเอกสาร 
3) หน้าท่ีในการรับผดิชอบการจดัท า จดัเก็บเอกสารของทางโรงเรียน 
4) โครงสร้างและนโยบายในการบริหารงานของโรงเรียนท่ีเน้นการประกนัคณุภาพทัง้ภายใน

และภายนอก 
5) กรอบอตัราก าลงั 
6) จ านวนและลกัษณะของครู (จดุเดน่ / จดุน่าสนใจ) 
7) จ านวนและลกัษณะของนกัเรียน (จดุเดน่ / จดุน่าสนใจ) 
8) จ านวนและลกัษณะของนกัเรียน (จดุเดน่ / จดุน่าสนใจ) 

ด้านท่ี 2 ด้านบริบทของโรงเรียน 
1) สถานท่ีตัง้ 
2) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (แผนผงัอาคาร) 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียน 
4) ระบบการดแูลรักษาความปลอดภยั 
5) จดุเดน่ของโรงเรียน (ทางกายภาพ) 
6) การได้รับการสนบัสนนุด้านงบประมาณ ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
7) การตกแตง่ห้องเรียน 
8) จ านวนห้องเรียน 
9) เศรษฐานะของผู้ปกครองนกัเรียน 

ด้านท่ี 3 ด้านอ่ืนๆ ท่ี สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน 
1) สมัพนัธภาพระหวา่งผู้บริหารและครู 
2) สมัพนัธภาพระหวา่งผู้บริหารและบคุลากร 
3) สมัพนัธภาพระหวา่งครู 
4) สมัพนัธภาพระหวา่งครูและบคุลากร 
5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชมุชน 
6) ความเป็นมติร และความภาคภมูิใจในโรงเรียน 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวจัิย 
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนามโรงเรียนกรณีศึกษา 
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ภาพประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนาม กรณีศึกษาโรงเรียนวัดพลมานีย์ 

  

ภาพหอประชมุติดเคร่ืองปรับอากาศในวนัทดสอบทกัษะการอ่าน  
และบรรยากาศภายในโรงอาหาร 

  

การจัดแสดงผลงานสือ่การสอนของโรงเรียน และการเก็บเอกสารของโรงเรียน 

  

โดมขนาดใหญ่ของโรงเรียนสามารถบรรจนุกัเรียนทัง้หมด  

และเป็นสถานที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ และเรียน 
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ภาพประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนาม กรณีศึกษา  

โรงเรียนล าพะอง (ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) 

  

ตวัอย่างการแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระภาษาไทย และแปลงผกัวิชาเกษตร 

  

การจัดแสดงโลร่างวัล/เกียรติบัตรที่โรงเรียนได้รับบริเวณทางเดินขึน้อาคาร และ 

 ภาพบรรยากาศโรงเรียน 

  

บรรยากาศภายในโรงเรียนหลงัเลกิเรียนบริเวณโดมของโรงเรียน และบรรยากาศภายในห้องเรียน 
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ภาพประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนาม กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบึงบัว 

  

โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ และห้องดนตรีไทยที่สร้างชื่อเสยีงให้โรงเรียน 

  

ห้องรับรองแขกที่ตกแต่งอย่างสะอาดตา พร้อมกบัถ้วยรางวัลพระราชทาน ความภาคภูมิใจ 

  

การเก็บงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ ห้องเรียนก็ตกแต่งอย่างสวยงามน่าเรียน 

 



  127 

 



 

ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล นายธนาวฒุ ิสิงห์สถิตย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 19 เมษายน 2534 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัแพร่ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2549 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนพิริยาลยั จงัหวดัแพร่  

พ.ศ. 2552 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนนารีรัตน์ จงัหวดัแพร่  
พ.ศ. 2556 ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี)    
     คณะมนษุยศาสตร์ สาขาภาษาไทย   
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562 ระดบัปริญญาโท หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)   
     คณะศกึษาศาสตร์ สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 397/48 หมูบ้่านราชพฤกษ์สวุรรณภมู-ิลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงล า
ปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520   
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