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   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์  2) ระดบัการ
ท างานเป็นทีม  3) ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กบัการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2   
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 315 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถาม
มาตรา ส่วนประ เ มินค่ า  5 ระดับ  ส ถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะ ห์ข้อมูล  ได้แ ก่  ค่ า ร้อยละ  ค่ า เฉ ล่ี ย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
  ผลการวิจยั พบวา่ 1) ระดบัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรคข์องสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นมิติมุ่งความส าเร็จ ดา้นมิติมุ่งสัจการแห่งตน ดา้นมิติมุ่งบุคคลและการสนบัสนุน และดา้นมิติมุ่งไมตรี
สัมพนัธ์ ตามล าดับ  2) ระดับการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วน
ร่วม ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีเป้าหมายเดียวกนั ด้านความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ ด้านการ
ส่ือสารอย่างเปิดเผย ตามล าดบั 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กบัการท างาน
เป็นทีมของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ค าส าคัญ: ความสัมพนัธ์ วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์  การท างานเป็นทีม  ส านักงานเขตพื้นท่ี 
      การศึกษาประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

  This research aimed to study 1)  the level of the constructive organizational culture, 2)  the level of 

teamwork in schools, and 3)  the relationship between constructive organizational culture and teamwork in 

schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. 

   The sample in this study was composed of 315 directors and teachers in schools under Pathumthani 

Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument used for data collection was Likert five 

point scale questionnaires. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and 

Pearson’s product moment correlation coefficient to determine the relationship. 

  The research revealed that 1) the level of the constructive organizational culture as a whole and on 
all aspects was at a high level, 2)  the level of teamwork in schools as a whole and on all aspects was at a 
high level, and 3)  the relationship between constructive organizational culture and teamwork in schools 
under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 revealed the high positive relationship at .01 
level of significance. 
Keywords: relationship, constructive organizational culture, teamwork, Primary Educational Service Area 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การปฏิบติังานในสถานศึกษานั้นจ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ีหลากหลายสายงาน ไม่วา่จะเป็น
สายงานด้านการสอนและสายงานด้านการสนับสนุน ก็ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการท างานเป็นทีม  ปัจจุบนัการ
ท างานเป็นทีมมีความส าคญัอยา่งมากในการปฏิบติังาน ซ่ึงสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้นตอ้งอาศยั
บุคลากรทุกคนและบุคลากรท่ีหลากหลายประเภทท่ีอยู่ในองค์การ เพื่อให้บุคลากรทุกคนไดร่้วมกนัแสดง
ความคิดเห็นและร่วมกนัปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนเอง  นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอน
ยงัตอ้งใชว้ธีิการบูรณาการในการสอนของหลายๆ วชิาเขา้ดว้ยกนั และบุคลากรทุกคนท่ีท าหนา้ท่ีในการสอน
ก็ตอ้งมีการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมมือกนัท าในกระบวนการจดัการเรียนการสอนร่วมกนัใหป้ระสบผลส าเร็จ   
  ปัจจุบนัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ยงัมีปัญหาและอุปสรรค์อีกมากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ือง
วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ซ่ึงในปัจจุบนัจะเป็นการปฏิบติังานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการเท่านั้น 
บุคลากรในสถานศึกษาไม่มีเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน ไม่ มุ่ง เน้นผลส าเ ร็จของงานโดยจะท างาน
ให้เสร็จแต่ละว ันให้ผ่านไปเท่านั้ น  บุคลากรขาดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน และขาด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองค์การ ชอบเป็นผูต้าม
มากกว่าท่ีจะคิดจะท าด้วยตนเอง ไม่ยอมพฒันาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ บุคลากรส่วนใหญ่มีลักษณะ
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วฒันธรรมองค์การแบบตั้งรับ-เฉ่ือยชา ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่สั่งการบุคลากรก็จะไม่ท างานเพราะกลวัความ
ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและการปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็น
อยา่งมาก ท าให้องคก์ารไม่มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาไดย้าก (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2, 2557)   
 ดา้นการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2  ยงัพบปัญหาในการปฏิบติังานในสถานศึกษาเน่ืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายของตนเองแต่ละคนต่างท างานตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองเท่านั้น ขาด
ความร่วมมือ ร่วมใจกนัในการท างาน ขาดการระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ขาดการประสานงานกนั 
ขาดการตดัสินใจร่วมกนั โดยการตดัสินใจส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว ผูบ้งัคบับญัชาไม่
เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้แสดงความคิดเห็นและตดัสินใจด้วยตนเอง บุคลากรขาดปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั ต่างคนต่างท างานเพื่อให้ผา่นไปวนัๆ การบริหารงานขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งจากผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน 
ท าให้การปฏิบติังานขาดความคล่องตวั การบริหารของผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ยงัมีการก าหนดเป้าหมายใน
การท างานไม่ชัดเจน ท าให้ผูป้ฏิบัติงานไม่มีทิศทางในการท างานท่ีชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ขาดประสิทธิภาพ (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2557)   

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีม  
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 วา่วฒันธรรมองคก์ารแบบ
สร้างสรรคใ์นแต่ละดา้นและการท างานเป็นทีมในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัใด รวมทั้งมีวฒันธรรมองคก์ารแบบ
สร้างสรรคด์า้นใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการท างานเป็นทีม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาสถานศึกษา
ใหป้ระสบผลส าเร็จและมีคุณภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2 

2.  เพื่อศึกษาระดับการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กบัการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2   
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

                      ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

นิยามศัพท์ 
  1.  วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค ์หมายถึง องคก์ารท่ีมีแบบแผนในการประพฤติปฏิบติัในการ
แสดงออกท่ีให้ความส าคญักบัค่านิยมการท างานท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ มุ่งเน้นท่ี
การส่งเสริมให้คนในองค์การมีปฏิสัมพันธ์กันมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในการท างานร่วมกัน และ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั มีความรัก มีความสามคัคีต่อกนั และมีลกัษณะในการท างานท่ีส่งเสริมให้บุคลากร
ในองคก์ารท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ   
  2.  การท างานเป็นทีม หมายถึง บุคคลหลายคนท างานร่วมกนัอย่างใดอย่างหน่ึงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้มีการประสานงานกนั มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั มีส่วนร่วมในการบริหารและการตดัสินใจ และมีการ
ท างานร่วมกนั เพื่อจะน าไปสู่ผลส าเร็จไดม้ากกวา่การท่ีจะท างานตามล าพงั 
  3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและบริหารจดัการการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  า
นายการสถานศึกษารักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา    
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
1.   เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคใ์หก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการท างานเป็นทีมใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   

วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ 

 

1.  มิติมุ่งความส าเร็จ    

2.  มิติมุ่งสจัการแห่งตน  

3.  มิติมุ่งบุคคลและการสนบัสนุน 

4.  มิติมุ่งไมตรีสมัพนัธ์  

การท างานเป็นทมี 

 

1.  การส่ือสารอยา่งเปิดเผย      

2.  การมีส่วนร่วม 

3.  การมีเป้าหมายเดียวกนั 

4.  ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

5.  การยอมรับนบัถือ 
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  3.  เพื่อเป็นสารสนเทศใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค์
และการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ให้
ประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพต่อไป   
 

วิธีการวิจัย 

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างาน
เป็นทีมของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้จิยัจะด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.  รูปแบบของการวิจยั การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค์กบั
การท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นการ
วจิยัเชิงอธิบาย (Explanatory research)  
  2.  ประชากร ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบดว้ย สถานศึกษาในอ าเภอธญับุรี 
จ  านวน 11 แห่ง อ าเภอล าลูกกา จ านวน 30 แห่ง อ าเภอหนองเสือ จ านวน 26 แห่ง รวมทั้งส้ิน 67 แห่ง 
และรวมจ านวนประชากรทั้งส้ิน จ านวน 1,337 คน 
  3.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีไดจ้ากการเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจ
ซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยไดเ้ปิดกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากร 1,337 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 302 คน และผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีดีและครอบคลุม ผูว้ิจยัได้จ  าแนกอ าเภอออกเป็น 3 อ  าเภอ แล้วสุ่มในแต่ละชั้น 
ตามสัดส่วน ได้สถานศึกษาแยกเป็นอ าเภอธัญบุรี จ  านวน 6 แห่ง อ าเภอล าลูกกา จ านวน 8 แห่ง อ าเภอ 
หนองเสือ จ านวน 7 แห่ง รวมทั้ งส้ิน จ านวน 21 แห่ง ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู ้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาละ 1 คน และครูผูส้อน สถานศึกษาละ 14 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัใชศึ้กษาในคร้ังน้ีจ  านวน
ทั้งส้ิน 315 คน 
  4.  เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
       ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 
      ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมานค่า (Rating 
Scale) ) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Scale)  
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      ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมานค่า (Rating Scale) ) 5 ระดบั 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

5.  น าแบบสอบถามไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 คน 
6.  แกไ้ขแบบสอบถามการวิจยัตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุแนะน าเรียบร้อยแลว้ น าแบบสอบถามไปทดลอง

ใช ้จ านวน 30 คน แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 7.  น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 8.  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามและติดตามรับแบบสอบถามคืน 
 9.  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาตรวจสอบความสมบูรณ์จากการเก็บขอ้มูล แลว้น าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 10.  การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลและวเิคราะห์ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
   10.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage)        
   10.2 วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
                            10.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม 
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและมีรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมิติมุ่งความส าเร็จ ดา้นมิติมุ่งสัจการแห่งตน ดา้นมิติมุ่งบุคคลและการสนบัสนุน และดา้น
มิติมุ่งไมตรีสัมพนัธ์ ตามล าดบั   
 2.  การท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและมีรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมี
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ส่วนร่วม ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ดา้นความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ ดา้นการ
ส่ือสารอยา่งเปิดเผย ตามล าดบั 
 3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกอยู่ในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูง คือ ด้านมิติมุ่ง 
สัจการแห่งตนกบัดา้นการมีส่วนร่วมและดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัน้อย คือ ดา้นมิติมุ่งความส าเร็จกบัการ
ยอมรับนบัถือ 
 

อภิปรายผล 
  1.  วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษบา เภกะสุต (2549) ท่ีศึกษาพบว่า วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดบัมาก อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดมี้แบบแผนการประพฤติปฏิบติัท่ีให้
ความส าคญักับการท างานท่ีให้ความพึงพอใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึกษา มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในการท างานร่วมกนั และมีการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัมีความรักความ
สามัคคีต่อกันและส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานโดยมุ่งให้ผลงานประสบผลส าเร็จ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของคุ๊ก และลาฟเฟอร์ต้ี (Cooke & Lafferty, 1989) ท่ีกล่าวไวว้า่  วฒันธรรมองคก์าร
แบบสร้างสรรค์เป็นองค์การท่ีมีแบบแผนในการประพฤติปฏิบติัในการแสดงออกท่ีให้ความส าคญักบั
ค่านิยมการท างานท่ีมุ่งเนน้ความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์าร มุ่งเนน้ท่ีการส่งเสริมให้คนในองค์การมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในการท างานร่วมกนัและสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัมีความรัก มี
ความสามคัคีต่อกนัและมีลกัษณะในการท างานท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
  2.  การท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
กรกนก  บุญชูจรัส (2552)ท่ีศึกษาพบว่า การท างานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แต่ละคน
ในสถานศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งได้ร่วมคิดร่วมท ามีการประสานงานกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ ประสานงานกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รชุมชน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้สดงพฤติกรรมในการ
ท างานร่วมกนัมีการประสานงานและรับผดิชอบงานร่วมกนัมีการวางแผนการท างานร่วมกนัมีการตรวจสอบ
ผลการปฏิบติังานร่วมกนั ประเมินผล ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหางานร่วมกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ฟาร์เล็ท และสโตเนอร์ (Farlet &Stoner, 1989) ท่ีศึกษาพบวา่ ตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อผูป้ฏิบติังานเป็น
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ทีมเก่ียวกบัด้านทกัษะและการประนีประนอม การใช้อ านาจภายใตก้ลยุทธ์หรืออ านาจท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง
ต่างๆ ให้ความรู้และการส่ือสารให้ผูร่้วมทีมได้รับรู้การท างานร่วมกันเป็นทีมจึงจะประสบผลส าเร็จ 
เน่ืองจากบุคคลในทีมท างานเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมรรัตน์ 
พงษป์วน (2550) ท่ีศึกษาพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์กบัการท างานร่วมกนัและ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และสอดคล้องกบังานวิจยัของบุศรา  กายี (2546) ท่ีศึกษาพบว่า วฒันธรรม
องคก์ารแบบสร้างสรรค ์มีความสัมพนัธ์กบัการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษามีเป้าหมายของการท างานร่วมกนัและมีเหตุผล ของการ
ปฏิบติังานและมีการวางแผนการปฏิบติังานเพื่อให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ ซ่ึงบุคลากรปฏิบติังานโดยยึด
เป้าหมายและหลกัการในการท างานท่ีชดัเจนร่วมกนัแลว้ จะส่งผลใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้และมีความพึง
พอใจในงานท่ีท า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุมาลี แสงสวา่ง (2550) ท่ีศึกษาพบวา่ การท างานแบบมีส่วน
ร่วมและการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการท างานมีการเสนอความคิดเห็น ตลอดจนมีการ
ตดัสินใจร่วมกันอย่างเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของบาลทาซัดด์ และคุ๊ก (Balthazard & Cooke, 2004) ท่ีศึกษาพบว่า วฒันธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์กบัรายด้านของการท างานเป็นทีมในด้านผลลพัธ์ระดบับุคคลในดา้นบทบาท
หนา้ท่ีท่ีชดัเจนหรือการมีเป้าหมายเดียวกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวจิยัท่ีไดส้รุปและอภิปรายผล ผูว้จิยัมีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

  ผลการวิจยัท่ีไดส้รุปและอภิปรายผล ผูว้ิจยัมีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการน า
ผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี  

   1.1  ผลการวจิยั พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค ์ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีว ัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ทุกด้าน 
อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นมิติมุ่งความส าเร็จมีการปฏิบติัมากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
ควรมีการพฒันาวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ในสถานศึกษา โดยส่งเสริมการท างานเพื่อมุ่งไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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  1.2  ผลการวิจัย พบว่า การท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการท างานเป็นทีมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการมีส่วนร่วมมี
การปฏิบัติมากท่ีสุด ดังนั้ นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ควรมีการพฒันาการท างานเป็นทีมใน
สถานศึกษาท่ีมีการให้ครูทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนการประสานงาน การรับผดิชอบงาน
ร่วมกนั การแกไ้ขปัญหาและพฒันาผลการปฏิบติังานร่วมกนั  

   1.3  ผลการวิจยั พบว่า วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยู่
ในระดับสูง โดยด้านมิติมุ่งสัจการแห่งตนกบัด้านการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กนัสูง ดังนั้นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ควรมีการพฒันาบุคลิกภาพของตนเองและพฒันาความสามารถของตนเองให้มี
ความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการท างาน ของสถานศึกษาโดยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมประสานงาน ร่วม
ปฏิบติังาน รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกนั ตลอดจนแก้ไขปัญหาและพฒันาผลการปฏิบติังาน
ร่วมกนั 

  1.4  ผลการวิจยั พบว่า วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยู่
ในระดบัสูง โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัรายดา้นของตวัแปรการท างาน
เป็นทีม พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัดา้นการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ควรมีการพฒันาวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคโ์ดยการมีส่วนร่วมใน
การท างานของสถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด 

  1.5  ผลการวิจยั พบว่า วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยู่
ในระดบัสูง โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรการท างานเป็นทีมกบัรายด้านของตวัแปรวฒันธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค ์พบวา่ การท างานเป็นทีมกบัดา้นมิติมุ่งไมตรีสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ควรมีการพฒันาการท างานเป็นทีมโดยการมีมิตรไมตรีสัมพนัธ์ในสถานศึกษาให้
มากท่ีสุด 

  2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อาจด าเนินการคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
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2.1  ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคด์า้นมิติมุ่งความส าเร็จมีความสัมพนัธ์
กนัน้อยท่ีสุดกบัการท างานเป็นทีมดา้นการยอมรับนบัถือ ซ่ึงควรท าการศึกษาตวัแปรการมุ่งความส าเร็จท่ี
ส่ งผล ต่อการยอมรับนับ ถือ  ว่ า มีด้านใดบ้าง ท่ี ส่ งผล ต่อกัน เพื่ อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์การ 
ใหดี้ข้ึน 

2.2  ผลการวิ จัยพบว่ า  ว ัฒนธรรมองค์ก ารแบบส ร้างสรรค์ด้ าน มิ ติ มุ่ งความส า เ ร็จ 
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางกับการท างานเป็นทีมด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงควร
ท าการศึกษาตวัแปรการมุ่งความส าเร็จท่ีส่งผลต่อการมีเป้าหมายเดียวกนั วา่มีดา้นใดบา้งท่ีส่งผลต่อกนัเพื่อ
แกปั้ญหาและพฒันาองคก์ารใหดี้ข้ึน 

2.3  ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคด์า้นมิติมุ่งความส าเร็จมีความสัมพนัธ์
กั น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง กั บ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม ด้ า น ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น 
ซ่ึงควรท าการศึกษาตวัแปรการมุ่งความส าเร็จท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั วา่มีดา้นใดบา้งท่ีส่งผล
ต่อกนัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาองคก์ารใหดี้ข้ึน 
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