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Abstract 

  The purposes of this study were to study 1) the level of models of organizational culture of schools under regional special 
education center 12; 2) the level of standard implementation of internal education quality assurance of schools under regional 
special education center 12; 3) the relationship between models of organizational culture and standard implementation of internal 
education quality assurance of schools under regional special education center 12; and 4) the models of organizational culture 
affecting standard implementation of internal education quality assurance of schools under regional special education center 12. 
The samples were comprised of 118 of school administrators and teachers of schools in academic year 2015 under regional special 
education center 12 using table of Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan, 1970, p 608). The research instrument was 
questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, percentages, mean and standard deviation, Pearson Product 
moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. 
 The results of this study were as follows: 
   1. the level of models of organizational culture of schools under regional special education center 12 as a 
whole was at a high level ranking by mean scores from high to low:  bureaucratic culture, achievement culture and 
adaptability culture, and family culture. 
  2.  the level of standard implementation of internal education quality assurance of schools under regional special 
education center 12 as a whole was  at a high level ranking by mean scores from high to low:  learning society creation, 
education quality assurance, quality of students, and  quality of teachers. 
           3. the relationship between models of organizational culture and standard implementation of internal education 
quality assurance of schools under regional special education center 12 was at the highest positive (rxy=.802) with the 
statistical significance of 0.05. 
 4. the models of organizational culture affecting standard implementation of internal education quality assurance of 
schools under regional special education center 12 were achievement culture (X2)  and bureaucratic culture (X4). It could be 
used to predict of standard implementation of internal education quality assurance of schools under regional special education 
center 12 at 67%. The predicting equation of standard scores could be written as follows:  Z´y =.503X2+ .334X4. The 
adaptability culture and the family culture did not affect the standard implementation of internal education quality 
assurance of schools under regional special education center 12 
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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับวัฒนธรรมองคกรแตละแบบของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 
12, 2) ระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12, 3) ความสัมพันธ
ระหวางแบบวัฒนธรรมองคกรกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12  
และ 4) แบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขต
การศึกษา 12 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสถานศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12                  
ปการศึกษา 2558 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเครจซี่และมอรแกน แลวสุมอยางงาย จํานวน 118 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

product moment correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) แบบวัฒนธรรมองคกร สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ย 
จากมากไปนอย คือ แบบราชการ รองลงมา คือ แบบมุงผลสําเร็จ แบบปรับตัว และแบบครอบครัว  
  2) การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12                
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากอันดับแรก คือ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู รองลงมา คือ ดานการประกันคุณภาพ และดาน
คุณภาพผูเรียน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานคุณภาพครู  
  3) แบบวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนย
การศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ในระดับมากท่ีสุด (rxy=.802) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  4) แบบวัฒนธรรมองคกร ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ในสังกัดศูนย
การศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 คือแบบมุงผลสําเร็จ (X2) แบบราชการ (X4) สามารถพยากรณการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ไดรอยละ 67.00 เขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดคือ                                  
Z´y =.503X2+ .334X4  สวนแบบท่ีไมสงผล คือ แบบปรับตัว และแบบครอบครัว 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.  
2552-2561) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา             
การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู และการสงเสริมการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน ท้ังน้ีเพ่ือใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกฝาย 
ท่ีมีสวนในการจัดการศึกษาตองตระหนักและดําเนินการจนบรรลุผล
ในท่ีสุดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยเหตุน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา           
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       
และให ถือว าการประกันคุณภาพภายในเปนส วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง รวมท้ัง
กําหนดใหออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดการนําการนําสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งปจจุบันไดมีการประกาศกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) โดยยังคงกําหนดหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติไวเชนเดิม กลาวคือ ใหสถานศึกษามีการกําหนด
เปาหมายซึ่งไดแก มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนา
และประเมินตนเองอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป ใชกระบวนการ
บริหารท่ีดี สรางการมีสวนรวมจากทุกฝายในการบริหารและ               
จัดการศึกษามุงใหการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปน 
“การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู ท่ีคํานึงถึงผลอันเกิดกับ
ผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด”  (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2553, 
หนา 3-4) 
 ศูนยการศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 76  
แหงท่ัวประเทศเปนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
สวนใหญยังมีความเหลื่อมล้ําและแตกตางกัน  ท้ังในดานงบประมาณ 
คุณภาพและบุคลากร อีกท้ังศูนยการศึกษาพิเศษทุกแหงยังไมได            
เข าสู ระบบประกันคุณภาพภายในศู นย การศึ กษาพิ เศษ 
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาศูนย
การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโดยประกาศเมื่อวันท่ี 
8 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของศูนย
การศึกษาพิเศษเพ่ือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
เปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ หนวยงาน 
ตนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม 

สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา            
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ตอไป  ท้ังน้ี
เพ่ือใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  ประกอบกับการ
กําหนดภารกิจของศูนยการศึกษาพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาเพ่ือคนพิการ พ.ศ. 2551 ท่ีมีการจัดการศึกษานอกระบบ 
หรือ ตามอัธยาศัยแกคนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน โดยคํานึงถึง
ความสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทาง
สังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป  จึงจําเปนตองมีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาศูนยการศึกษาพิเศษเพ่ือการประกันคุณภาพภายในข้ึน 
ประกอบดวย  1. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  2. มาตรฐานดานครู 
3. มาตรฐานดานผูบริหาร  4. มาตรฐานดานการจัดการศึกษา             
5. มาตรฐานดานสังคมแหงการเรียนรู และ 6. มาตรฐานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ศูนยการศึกษาพิเศษมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  (สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2554ก, หนา 31-34)  ดวยเหตุน้ีสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงกําหนดใหศูนยการศึกษาพิเศษพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของศูนยการศึกษาพิเศษดวยการมีสวน
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเขาสูการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของศูนยการศึกษาพิเศษอยางแทจริง (สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555, หนา 1) นอกจากน้ี จากการศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารงานศูนยการศึกษาพิเศษ โดยวิรัช                
ภู เล็ก (2547, หนา177) พบวา การประกันคุณภาพการศึกษา           
เปนปญหาหน่ึงในงานการพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษ 
 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหประสบความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพยอมข้ึนกับปจจัยหรือองคประกอบหลายดาน  
ดังปรากฏในผลการศึกษาวิจัยของธีระยุทธ   ศรีปยะรัตนกุล  (2547, 
หนา 69) พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนมีความสัมพันธคอนขางสูงใน
ทางบวกกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน, 
สุนีย  ทองหอ  (2548, หนา 100)  พบวา  ปจจัยยอยท่ีสงผลตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คือ ภาวะผู นํา 
เทคโนโลยี  วัฒนธรรมองคกร  การเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจ 
มานิตย  เมธานุภาพ  (2551, หนา 77)  พบวา  วัฒนธรรมองคกรของ
สถานศึกษาแบบมุงผลสําเร็จแบบปรับตัว แบบเครือญาติ และแบบ
ระบบราชการ มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และวินัยพงษ  คําแหง  (2553,  หนา 
103)  พบวา  ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา ประกอบดวยปจจัย
ตางๆคือ ปจจัยภายใน ไดแก ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณ           



ดานสภาพแวดลอม ดานโครงสรางองคการดานวัฒนธรรมองคกร 
และดานภาวะผูนําจากงานวิจัยดังกลาวเห็นไดวาปจจัยหน่ึงท่ีสงผล
เก่ียวของหรือสัมพันธกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
น้ันคือปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร 
 ดังน้ันจากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนวัฒนธรรมองคกรเปน
ปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาเปนจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาและเปนเปาหมายสําคัญท่ีสุดท่ีผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย          
ทุกคนในองคกรตองรับรู  และปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบให
บรรลุถึงเปาหมาย ซึ่งยังไมมีผูวิจัยดังกลาว  ท้ังวัฒนธรรมองคกร                 
ยังเปนเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาองคกรอีกชนิดหน่ึง 
จึงเปนเหตุจูงใจท่ีทําใหขาพเจาสนใจท่ีจะศึกษาแบบวัฒนธรรม
องคกรท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 
12  ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันออกจํานวน  8  จังหวัด  และยังไมไดเขาสู
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จึงคาดวาผลท่ี
ไดรับจากการศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการ                
วางแผนการพัฒนา  ปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรและการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมองคกรแตละแบบของ
สถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 
 2.   เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ 
ในเขตการศึกษา 12 
 3.   เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแบบวัฒนธรรมองคกร
กับการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 
 4. เพ่ือศึกษาแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 

 
แนวคดิทฤษฎี 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ 
ในเขตการศึกษา 12 โดยไดศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย               
ท่ีเก่ียวของนํามาเปนกรอบแนวคิดดังน้ี 

 1.  แบบวัฒนธรรมองคกร จากแนวคิดของ ดาฟท (Daft 
R.L, 2002, pp.193-195) ประกอบดวย 1) แบบปรับตัว  2) แบบมุง
ผลสําเร็จ  3) แบบครอบครัว  4) แบบราชการ  

 2.  การดําเนินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ผูวิจัยไดพัฒนาจากมาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษ               
เพ่ือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษเพ่ือการดําเนินงาน               
การประกันคุณภาพภายใน (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ,   
2554ก, หนา31-34) ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) คุณภาพผูเรียน                   
2) คุณภาพครู 3) คุณภาพผูบริหาร 4) คุณภาพการจัดการศึกษา 
5) คุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู 6) คุณภาพการ
ประกันคุณภาพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาแบบวัฒนธรรมองคกรจากแนวคิดของ ดาฟท 
(Daft R.L.2002, Unpaged) ประกอบดวย  4 แบบ คือ 1) แบบ
ปรับตัว 2) แบบมุงผลสําเร็จ 3) แบบครอบครัว  และ 4) แบบราชการ 
สําหรับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ผูวิจัยไดพัฒนาจาก
มาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษ เพ่ือการดําเนินงาน            
การประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ               
เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนยการศึกษาพิเศษเพ่ือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
(สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2554ก, หนา31-34) ประกอบดวย 
6 ดาน ไดแก 1) ดานคุณภาพผูเรียน 2) ดานครู 3) ดานผูบริหาร                   
4) ดานการจัดการศึกษา 5) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู            
และ 6) ดานการประกันคุณภาพ 
 ขอบเขตของประชากร 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา แบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 
 1)  ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัด
สถานศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ปการศึกษา 
2558 จํานวน 170 คน 
 2)  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัด
สถานศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ปการศึกษา 
2558 โดยผูวิจัยไดกลุมตัวอยางมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 608) 
เทียบบัญญัติไตรยางคแลวสุมตัวอยางงาย  ไดกลุมตัวอยาง 118 คน 



วิธีดําเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี
เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางข้ึนเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามเรื่อง 
แบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐาน
กา ร ป ร ะ กั น คุณ ภ า พ ภ า ย ใน ข อ ง ส ถ า นศึ ก ษ า สั ง กั ด                        
ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 แบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอนมีรายละเอียดดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสอบถามเก่ียวกับ
แบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษา
พิเศษในเขตการศึกษา 12 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับเปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขต
การศึกษา 12 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล มีข้ันตอนดังน้ี 
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอความรวมมือในการใหผูบริหาร
สถานศึกษาและครูศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 
เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 2.  ผูวิจัยสงหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และสงแบบสอบถามถึง ศูนยการศึกษาพิเศษ
ในเขตการศึกษา 12 กลุมตัวอยาง จํานวน 118 ชุด 
 3. ผู วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามดวยตนเองจากศูนยการศึกษาพิเศษท่ีเปน                     
กลุมตัวอยางและบางสวนไดสงใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย 
จํานวน 118 ชุด และไดแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 
 4.   นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดตรวจสอบความ
สม บูรณ  เ พ่ื อ นํ า ไป วิ เคร าะห ข อมู ลตาม ข้ันตอนของ              
การวิจัยตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
           ผู วิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และ
ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
            1.   ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับ
คืนทุกฉบับ และนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

          2.   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดย
ใชการแจกแจงความถ่ีและการหาคารอยละแลวนําเสนอในรูป
ตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
          3.  ก า ร วิ เ ค ร า ะห แบบ วัฒนธร รมองค ก ร ขอ ง
สถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
            4.   วิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบวัฒนธรรมองคกร
กับการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 
ใช วิ ธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s  
Product  Moment  Correlation  Coefficient) 
           5.   วิเคราะหแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12  
โดยหาคาสมการถดถอยพหุคูณ แบบ stepwise (Multiple 

Regression Analysis: stepwise ) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย 50 คน คิดเปน            
รอยละ 42.37 เปนเพศหญิง 68 คน คิดเปนรอยละ 57.63                  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 
60.17 จบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
39.83 เมื่อจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวามีผูมี
ประสบการณในการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 24 คน คิดเปน              
รอยละ 20.34  ผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน 6–10 ป จํานวน 
38 คน คิดเปนรอยละ 32.20 ประสบการณในการทํางาน 11–15 ป 
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 34.75 และประสบการณในการ
ทํางาน 16 ปข้ึนไปจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.71 และ
สามารถจําแนกตามตําแหนงผูตอบแบบสอบถามได เปนผูบริหาร
จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 10.17 และเปนครู จํานวน 106 คน 
คิดเปนรอยละ 89.83  
 2.  ผลของการศึกษาแบบวัฒนธรรมองคกร สั งกัด              
ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12  ในภาพรวมเฉพาะรายดาน
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ คือ แบบราชการ รองลงมา คือ              
แบบมุงผลสําเร็จ และแบบปรับตัว แบบครอบครัว 
 3.  ผลการศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ                 
ในเขตการศึกษา 12 โดยภาพรวมเฉพาะดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย คือ คุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู 



รองลงมา คือ คุณภาพการประกันคุณภาพ และคุณภาพคุณภาพผูเรียน 
สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ คุณภาพครู 
 4.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบวัฒนธรรม
องคกรกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 พบวา                
มีความสัมพันธกันทางบวก ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ            
ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 5.  ผลการศึกษาแบบวัฒนธรรมองคกร ท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ในสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 พบวา                               
แบบมุงผลสําเร็จ แบบราชการ สงผลตอการดําเนินงานตาม 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สังกัดศูนย
การศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 สามารถรวมกันพยากรณการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ไดรอยละ 67.00 
เขียนเปนสมการพยากรณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดคือ             
Z´y = .503X2+ .334X4   สวนแบบปรับตัว  แบบครอบครัว                   
ไมสงผลตอ การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 
 

อภิปรายผล 
 1.  จากการศึ กษาแบบ วั ฒนธร รมองค ก ร ขอ ง
สถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 
ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ธีระยุทธ  ศรีปยะรัตนกุล (2547, หนา 69)  ศึกษา
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรม
โรงเรียนมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  มานิตย  เมธานุภาพ  (2551, หนา 77) ทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตาก เขต 2 พบวา วัฒนธรรมองคกร มีคาเฉลี่ยโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาสั ง กัด               
ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 มีความตั้งใจทําให
องคการประสบความสําเร็จตามปาหมายหรือนโยบายขององคการ
ดวยเหตุผล และหลักการ ซึ่งเปนท่ียอมรับโดยท่ัว มีการบริหาร           
โดยใชหลักธรรมาภิบาล บริหารสถานศึกษา มีการประยุกตทฤษฎี 
หรือแนวทางตางๆ อยางผสมผสานกลมกลืนแลวนําไปสูการปฏิบัติ

จนเกิดผลสัมฤทธ์ิ  รวมถึงผูบริหารสวนใหญน้ันเปนผูท่ีมีประวัติ
ผลงาน และการบริหารอยางโดดเดน  เปนท่ียอมรับของสังคม 
สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สรางระบบการ
บริหารงานในองคกร  มีการกําหนดรูปแบบพฤติกรรมของคน
ในองคกร เปนสิ่งสะทอนถึงคานิยมและความเช่ือของบุคลากร
ในองคกรรวมกัน  และเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จและ
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานขององคกร  สอดคลองกับ  จอมพงศ  
มงคลวนิช (2555, หนา 238)  กลาววา  วัฒนธรรมองคกรท่ี
เขมแข็งและมีพลังของหนวยงานใดๆ  ควรสะทอนถึงคานิยม
และความเช่ือของบุคลากรรวมกัน  นอกจากสัญลักษณแลว 
คําขวัญหรือ Slogan ก็เปนอีกสิ่งหน่ึงทีสะทอนคานิยมหรือ
ความเช่ือซึ่งเปนวัฒนธรรมองคกร 
 2.  การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา  สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 
12  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ธีระยุทธ 
ศรีปยะรัตนกุล (2547, หนา 69) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมโรงเรียนกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3  พบวา  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  คาเฉลี่ย                   
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนีย  ทองหอ (2548, 
หนา 100)  ศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 พบวา การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
มานิตย  เมธานุภาพ  (2551, หนา 77)  ทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคกร กับการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก 
เขต 2 พบวา การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คาเฉลี่ย            
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  วินัยพงษ  คําแหง 
(2553, หนา 103)  พบวา  ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา พบวา                        
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย   ศิริทอง  (2555, บทคัดยอ) 
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูเพ่ือการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรี ยนวัดปากบอ เขตสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร  พบวา  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 ท้ั งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู บริหารสถานศึกษา สั งกัด               
ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 มีหลักในการบริหาร การ
สรางระบบการบริหารท่ีผานการวางแผน การวิเคราะหอยางเปน



ข้ั นตอน  ในด านการบริ หารวิชาการ  ด านงบประมาณ                                  
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารท่ัวไป  โดยใช
ทรัพยากร การบริหารคือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีอยางประหยัด 
คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด เกิดผลคุมคาสูงสุด โดยอาศัย
ความรวมมือจากทุกฝายโดยคํานึงถึงความสะดวก  เปนระเบียบ
เรียบรอย คลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และอาศัยหลักในการบริหาร          
ท่ีมปีระสิทธิภาพ ผานการวางแผน การวิเคราะหทุกข้ันตอนมีระบบ
การตรวจสอบติดตาม และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  ผลสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของโรงเรียนท่ีกําหนดไว 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ระบุไววา              
ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัด
การศึกษา  ท้ังดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และ
การบริหารท่ัวไป สูคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมากท่ีสุด  (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน),  
2547, หนา 25)  โดยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ใหยึดเปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง ซึ่งจะ
เปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการการศึกษา ท้ังยังเปนการ
ปองกันการจัดการศึกษาท่ีดอยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษาให
เปนกลไกท่ีมีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน  
 3. การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ดาน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูใน
ลําดับท่ี 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระยุทธ  ศรีปยะรัตนกุล  
(2547, หนา 69) ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียน            
กับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 พบวา การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดานการสรางสังคมแหง
การเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุนีย  ทองหอ  (2548, หนา 100)  ศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  พบวา การประกัน
คณุภาพภายในของสถานศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู               
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตย            
เมธานุภาพ (2551, หนา 77) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมองคกรกับการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก 
เขต 2 พบวา การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดานการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วินัยพงษ คําแหง (2553, หนา 103)  พบวา  ปจจัยการ
บริหารท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จังหวัดสงขลา พบวา การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย ศิริทอง (2555, 
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูเพ่ือการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน  วัดปากบอ  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
พบวา การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ
ในเขตการศึกษา 12 มีการบริหารจัดการ ตามนโยบายในดานศูนย
การศึกษาพิเศษมีการสรางสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูศูนยการศึกษาพิเศษมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู             
ท่ีหลากหลาย ศูนยการศึกษาพิเศษมีการสงเสริมและสนับสนุน 
ใหผูเรียนและครอบครัวสามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชนได
ศูนยการศึกษาพิเศษมีการเผยแพรขอมูลจัดอบรมพัฒนา
ผูปกครองและอาสาสมัครในชุมชนใหเขารวมรับผิดชอบและ
ชวยเหลื อคนพิการภายในทองถ่ินศูนย การศึ กษาพิ เศษ                    
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในศูนยการศึกษา
พิเศษ ระหวางศูนยการศึกษาพิเศษกับครอบครัว ชุมชนและภาคี
เครือขาย สอดคลองกับ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(2554ก, หนา 31-34) อธิบายไววา ดานการสรางสังคมแหง
การเรียนรู หมายถึง ศูนยการศึกษาพิเศษมีการสราง สงเสริม 
สนับสนุน ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยศูนยการศึกษา
พิเศษมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สงเสริม
และสนับสนุนใหผูเรียนและครอบครัวสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได มีการพัฒนาผูปกครองและอาสาสมัครในชุมชน
ใหเขารวมรับผิดชอบและชวยเหลือคนพิการภายในทองถ่ิน             
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในศูนยการศึกษา
พิเศษ  ระหวางศูนยการศึกษาพิเศษกับครอบครัว ชุมชน และ
ภาคีเครือขาย 
 4.  ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางแบบวัฒนธรรม
องคกรกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12              
มีความสัมพันธ กันทางบวก ในระดับมาก (rxy=.802)                               
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลองกับงานวิจัยของ           
ธีระยุทธ  ศรีปยะรัตนกุล  (2547, หนา 69) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา



กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนทุกดาน                            
มีความสัมพันธคอนขางสูงในทางบวกกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุ นีย   ทองหอ (2548, หนา 100) ศึกษาปจจัย                         
การบริหารท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ  
เขต 1 พบวา ปจจัยยอย กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ  
เขต 1 มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตย  เมธานุภาพ 
(2551, หนา 77) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคกรกับการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบวา 
วัฒนธรรมองคกรในทุกแบบ ไดแก วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ
วัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรมแบบเครือญาติ และวัฒนธรรม
แบบระบบราชการ มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ วินัยพงษ คําแหง (2553, 
หนา 103)  พบวา ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา  มีความสัมพันธ
กันทางบวก ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ท้ังน้ี  อาจเน่ืองจากวัฒนธรรมองคกรน้ันเปนกลุมของ
คานิยมรวมท่ีไดรับการยอมรับในกลุม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
สมาชิก และชวยใหสมาชิกในองคกรเขาใจวาการปฏิบัติใดท่ีไดรับ
การพิจารณาวายอมรับได เกิดแนวการปฏิบัติ ท่ีสืบตอกันมา                 
อีกท้ังคานิยมเหลาน้ีมักจะถูกถายทอดผานทางเรื่องราว  และสื่อทาง
สัญลักษณตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับ นิภารัตน ปอสีลา (2550, หนา 18) 
กลาววา วัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งท่ีบุคคลในองคกรมีความเช่ือวา  
สิ่งใดควรทําและสิ่งใดไมควรทําในการปฏิบัติงาน ความมุงประสงค
ขององคกร การใหอํานาจ การตัดสินใจ ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของ
องคกรความไวใจ คุณภาพ การยอมรับ การเอ้ืออาทร การบูรณาการ 
และความหลากหลายของบุคลากร อีกท้ัง วราวรรณ ช่ืนพินิจสกุล 
(2555, หนา 5) กลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง กรอบของแบบ
แผนความคิด ความเช่ือ คานิยมท่ีผูคนในองคกรยึดถือรวมกัน 
พฤติกรรมการแสดงออกของพนักงานในองคกร ท่ียึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ  จึงสงผลใหเกิดกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน               
โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ซึ่งถูกกําหนดใหสถานศึกษา              

ทุกแหงตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ   และประกาศกฎกระทรวง โดยยึดกระบวนการท่ี
สถานศึกษารวมมือกับชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง
ความมั่นใจวา  ผูเรียนทุกคนจะไดรับการบริการดานการศึกษาท่ีมี
คุณภาพจากสถานศึกษา  เพ่ือการพัฒนาความรูความสามารถ  และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดในมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเต็มศักยภาพ  ประกอบดวย  การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป   และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา                 
(นิภารัตน  ปอสีลา, 2550, หนา 16) ซึ่งในแนวทางการปฏิบัติ
วัฒนธรรมองคกรน้ันยอมสงผลใหเกิดกลไกในการพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางเกิดประสิทธิภาพ              
จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหแบบวัฒนธรรมองคกรกับการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12  มีความสัมพันธกัน
ทางบวก ในระดับมาก (rxy=.802) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 5.  ผลการวิจัยพบวา แบบวัฒนธรรมองคกร แบบมุง
ผลสําเร็จ สงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 
12 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ           
ในเขตการศึกษา 12  มีแบบแผนหรือวิถีชีวิตท่ีมุงเห็นผลสําเร็จ 
ตามเปาหมาย  มีแบบแผนหรือวิถีชีวิตท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศน 
ไวอยางชัดเจน  มีแบบแผนหรือวิถีชีวิตท่ีมุงใหบริการเนนคานิยม 
มีการสงเสริมโดยใหบุคลกรท่ีมีผลงานดีไดรับผลตอบแทนสูง               
มีแบบแผนหรือวิถีชีวิตทีสงเสริมความสามารถริเริ่มของบุคคล           
ในองคกร  จึงสงผลไปยังกระบวนการตรวจสอบภายในการ
บริหารจัดการ  มุงประเด็นในดานการเรียนการสอน  จนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ท่ี กํ าหนดและสามารถเผยตอ
สาธารณชนได สอดคลองกับ สุเทพ พงศศรีวัฒน (2556, หนา             
12-16)  กลาววา  การมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนของเปาหมายองคกรผูนํา
มุงเห็นผลผลสําเร็จตามเปาหมาย เชน ตัวเลขนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน             
ผลการดําเนินงานมีกําไร หรือมีเปอรเซ็นตสวนแบงของตลาดสูงข้ึน 
เปนตน องคกรมุงใหบริการ ผูใชบริการพิเศษเฉพาะกลุมในภาวะ
แวดลอมภายนอก  องคกรท่ียึดวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจึงเนน
คานิยมแบบแขงขันเชิงรุก  ความสามารถริเริ่มของบุคคล  และ              
พึงพอใจตอการทํางานหนักในระยะยาวจนกวาจะบรรลุถึงเปาหมาย 



คานิยมท่ีมุงการเอาชนะจึงเปนเสมือนกาวเช่ือมทุกคนในองคกร                
เขาดวยกัน  ห ลายองคกรท่ีมีวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจะให
ความสําคัญการแขงขัน การเอาชนะ บุคลกรท่ีมีผลงานดีจะไดรับ
ผลตอบแทนสูง  ในขณะท่ีผูมีผลงานต่ํากวาเปาก็จะถูกออกจากงาน 
 6. ผลการ วิ จั ยพบว า  แบบ วั ฒนธรรมองค ก ร                          
แบบราชการ  สงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ                 
ในเขตการศึกษา 12 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกัด              
ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 เปนสถานศึกษาท่ีมี
โครงสราง แบบแผนหรือวิถีชีวิตเนนความคงเสนคงวาในการ
ดําเนินงานในสถานศึกษา  มีแบบแผนหรือวิถีชีวิตมุงเนนดาน
วิธีการ  ความเปนเหตุผล  ความมีระเบียบของการทํางาน  มุงเนน
เรื่องใหยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ยึดหลักการประหยัด 
ความสําเร็จขององคกรเกิดจากความสามารถในการบูรณาการ              
และความมีประสิทธิภาพในโลกปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง                  
รวดเร็วเชนน้ี  มีองคกรนอยมากท่ีสามารถดําเนินงานภายใตภาวะ
แวดลอมท่ีมั่นคง  จึงสงผลไปยัง ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  มีการพัฒนาคุณภาพคุณภาพ
การศึกษาอยางเกิดประสิทธิผลโดยการดูแลของสถานศึกษา  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  จากการศึกษาพบวา  วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัว 
สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
ดังน้ัน ผูบริหารสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12              
ควรใหความสํ าคัญของการมี ส วนร วมของบุคลากรภายใน                             
ศูนยการศึกษาพิเศษ เนนความตองการของบุคลากรมีบรรยากาศ              
ของมวลมิตรท่ีรวมทํางานคลายอยูในครอบครัวดวยกัน  และมุงเนน
เรื่องความรวมมือ  ผูนํายึดมั่นในการใหความเปนธรรมและการปฏิบัติ
ตามคํามั่นสัญญาอยางเครงครัด 
 2.  จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ
ในเขตการศึกษา 12 คุณภาพครู มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังน้ัน 
ผูบริหารสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ควรมี               
การสงเสริมใหครูไดเขารวมรับการอบรม สงเสริมใหครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล              
โดยครูมีคุณวุฒิเขาใจปรัชญาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
สามารถประยุกตใชตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  
 3.  จากการศึ กษาพบว า แบบวัฒนธรรมองค กรกับ                  
การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 มีความสัมพันธกัน

ทางบวก ในระดับมาก (rxy=.802) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษารวมท้ังผู ท่ีมีสวนเก่ียวของควรให
ความสําคัญในดาน แบบแผนหรือวิถีวิชีวิตการปฏิบัติของบุคลากร               
ในศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 เพ่ือใหสมาชิกยอมรับ            
และยึดถือปฏิบัติรวมกันและทําใหการปฏิบัติงานเปน ไปอยางราบรื่น
และยั่งยืน 
 4.  จากการศึกษาพบวา แบบวัฒนธรรมองคกร สงผลตอ
การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ดังน้ัน
ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ควรมีการสงเสริม                     
การรวมมือกันระหวางผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา              
เพ่ือการพัฒนากลไกสรางคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด                
ศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 โดยการประเมินผลและ             
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดย
หนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา โดยถูก
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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