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ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
The Relationship Between Organizational Culture and the Professional
Leaning Community Under the Ofﬁce of Secondary Educational
Service Area 25
ปวีณา เจริญภูม1ิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2) ศึกษาระดับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั คือ ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 126 คน และครูผูสอน จํานวน 338 คน รวมทั้งสิ้น 464 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของ Krejcie & Morgan สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามขนาดโรงเรียนและกําหนดสัดสวนจํานวน
กลุมตัวอยาง แลวนํามาสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.975
โดยทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลการวิจัยพบวา
1) วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ สําหรับดานที่มีคา
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ วัฒนธรรมแบบปรับตัว
2) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ดาน คือ 1. วิสัยทัศนรวม 2. การเรียนรู
รวมกันและประยุกตใชความรู สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
3) ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มีความสัมพันธในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

1
2

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) level of organizational culture of schools
under the Ofﬁce of Secondary Educational Service Area 25, 2) level of the professional learning
community of these schools, and 3) the relationship between organizational culture and
the professional learning community of these schools. Krejcie & Morgan sample size table, stratiﬁed
random sampling through school size, and simple random sampling method were use to select
the sampling group which consisted of 464 persons including 126 school administrators and 338
teachers. Research instrument was a questionnaire with the validity coefﬁcient at 0.975. Data was
analyzed using a computer program for ﬁguring out percentage, mean, standard deviation, and
correlation coefﬁcient.
The ﬁndings were as follows:
1) Overview of organizational culture of schools under the Ofﬁce of Secondary Educational
Service Area 25 revealed a high level of action. When compared to each other, the highest mean
score was found with the achievement culture while the lowest one was the adaptability culture.
2) Overview of the professional learning community of schools under the Ofﬁce of
Secondary Educational Service Area 25 also revealed a high level of action. When compared to each
other, the highest mean score were found with the shared vision and the cooperative learning &
knowledge application. The lowest mean score was found with the supporting condition.
3) The positive relationship between organizational culture and the professional learning
community was found with statistical signiﬁcance at the 0.01 level.
Keywords : Organizational Culture, Professional Learning Community
1. บทนํา
ปจจุบนั การเรียนรูเกิดขึน้ ไดตลอดเวลาการจัดการ
ศึกษาตองเปลี่ยนไปจากเดิม ครูตองเปลี่ยนบทบาทจาก
ครูผสอนมาเปนครู
ู
ฝกหรือครูผอํู านวยความสะดวก ในการเรียน
หองเรียนตองเปลี่ยนจากหองสอนมาเปนหองทํางาน
เปลีย่ นจากเนนการสอนของครูมาเนนการเรียนของนักเรียน
ครูเปนผูสรางแรงบันดาลใจสรางความทาทาย ความสนุก
ใหแกศิษย (วิจารณ พานิช, 2554) การเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู ที่ครูได
รับจากการอบรมนอกชัน้ เรียนอาจไมสามารถใชกับนักเรียน
ไดในบริบท ของโรงเรียนนั้น หรืออาจเปนองคความรูที่
ลาสมัย ครูตองมีการปรับเปลี่ยนพรอมที่จะรับมือตอการ
เปลีย่ นแปลงใหทันกับนักเรียนยุคใหม ซึง่ เปนสัญญาณให

ครูและโรงเรียนรูวาโลกไดเปลีย่ นแปลงไปและตองเตรียม
รับกับสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นใหทันและไวกับผูเรียน (วรลักษณ ชูกาํ เนิด
และเอกรินทร สังขทอง,2557) ครูจึงตองเปนบุคคล
แหงการเรียนรู และโรงเรียนตองมีการปรับ เปลีย่ นกระบวนทัศน
ในการบริหารสถานศึกษาจากแบบเดิมไปสู การพัฒนา
สถานศึกษา ใหมีความเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู โดย
จัดใหมีชมุ ชนการเรียนรูทางวิชาชีพขึน้ ภายในโรงเรียนเกิด
เปนวัฒนธรรมองคการ ที่ถือปฏิบัติ ชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพหรือ PLC (Professional leaning community)
คือการรวมมือ รวมใจ รวมพลัง ของทุกฝายไมวาจะเปน
ครู ผูบริหารและผูทีม่ สี วนเกีย่ วของในโรงเรียนตางชวยกัน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนเปนสําคัญโรงเรียน
จึงจําเปนตองสรางความเปน PLC เพื่อรวมตัว รวมใจ
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รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของคนในองคการ
บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรที่มี
วิสยั ทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกันโดยทํางาน
รวมกันเปนทีม ดังนั้นจะเกิดเปนชุมชนการเรียนรู ทาง
วิชาชีพไดโรงเรียนตองมีการสรางวัฒนธรรมองคการที่
เขมแข็งเพือ่ นําไปสูความสําเร็จ (Hord, 1997) วัฒนธรรม
องคการเปนสวนหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมของสั ง คมและมี
ลักษณะเหมือนวัฒนธรรมของสังคมทุกประการ คือ มี
วิถีแหงการดําเนินงานในโรงเรียนมีวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ
เชน อาคารเรียนและสิง่ แวดลอมภายในโรงเรียน หลักสูตร
และประมวลการสอนและมีวฒั นธรรมทีไ่ มใชวัตถุ เชน คานิยม
กฎระเบียบตางๆ รวมทั้งวิถีทางของการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคลากรในโรงเรียน มีขนบประเพณี และวิธีการ
ทํางานซึ่งเปนกิจวัตรประจําวัน จึงมีอิทธิพลตอครูทั้ง
ทางตรงและทางออมและวัฒนธรรมมีอทิ ธิพลตอผูบริหาร
โรงเรียน ครูและนักเรียนโดยกอใหเกิดความคาดหวัง
เจตคติ และพฤติกรรม สงผลตอผลผลิตของโรงเรียนดวย
(ธร สุนทรายุทธ, 2551) ซึ่งแตละองคการก็จะมีลักษณะ
วัฒนธรรมในการทํางานทีแ่ ตกตางกันออกไป Daft (2004)
ไดกลาวถึงลักษณะวัฒนธรรมองคการไว 4 ลักษณะคือ
1) วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ 2) วัฒนธรรมแบบราชการ
3) วัฒนธรรมแบบปรับตัว และ 4) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ
ในปจจุบันวัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
บริหารจัดการโรงเรียน ชวยสรางคานิยมขององคการ
ใหทุกคนปฏิบัติตาม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหบุคลากร
ในโรงเรี ย นมี ค วามรั ก สามั ค คี เ ปนนํ้ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
และเปนเครือ่ งมือทีจ่ ะเชือ่ มโยงกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน
ดําเนินไปอยางราบรื่น
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เปนอีกองคการหนึ่งที่ตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาองคการเพือ่ เปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ถือวา
ทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาดานการศึกษา จากการ
รายงานผลการทดสอบ O-NET ในปการศึกษา 2558 นัน้
ทุกกลุมสาระการเรียนรูทั้งระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลีย่ ตํา่ กวารอยละ 50 ปจจัย
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ที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยเกิดจากตัวผู เรียน
ทีย่ งั ไมพรอม พฤติกรรมการสอนของครู ระบบการบริหาร
ทีข่ าดความรวมมือ ขาดการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน
ขาดงบประมาณในการพัฒนา ขาดสือ่ เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ขาดความสัมพันธระหวางชุมชน และมีวัฒนธรรมองคกร
ในการทํางานแบบเดิม ซึง่ มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยทุกฝายทัง้ ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง หรือ
ผูทีม่ สี วนเกีย่ วของรวมกันวางแผนสรางวัฒนธรรมองคกร
ที่ดีเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
ไวหลายประการ เชน โรงเรียน ชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายรวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนาการศึกษา
ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนือ่ ง ครูควรไดรับ
การฝกอบรมเพือ่ สรางเสริมศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพ
ผลิตสื่อที่ทันสมัย มีระบบสารสนเทศที่สามารถสืบคน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว (กลุมนิเทศติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษา สพม.25, 2558) การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน หรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงเปนอีก
ทางเลื อ กที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 25 ใหความสนใจ เพราะผลการวิจัยพบวา การที่
แตละฝายไดมีโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูซึง่ กันและกัน แทน
การมุงทํางานแบบตางคนตางทํา จะสงผลใหนักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2556)
ดวยเหตุนี้จะเห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนตัว
ชวยขั บ เคลื่ อ นในการบริ ห ารงานตาง ๆ ในโรงเรี ย น
ใหประสบผลสําเร็จ สามารถสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพใหเกิดขึ้นในโรงเรียนได และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ถือวาเปนองคการขนาด
ใหญ ที่ มี ก ารบริ ห ารงานที่ ห ลากหลายตามบริ บ ท
ของโรงเรียน ซึง่ มีทงั้ หมด 84 โรงเรียน การบริหารงานเนน
ใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ภายใตกรอบนโยบาย วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนการ
ดําเนินงานและปฏิบัติงานที่กําหนดดวยตนเอง โดยเปด
โอกาสใหครูทุกคนในโรงเรียนมีส วนรวม (กลุ มนิเทศ
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ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.25, 2558)
ผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองคการใด
ที่ ทํ า ใหองคการประสบผลสํ า เร็ จ และความสั ม พั น ธ
ระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพวามีความสัมพันธไปในทิศทางใด เพือ่ ทีจ่ ะเปน
แนวทางในการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาการดําเนินงานใหกาวไปสูการเปนชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพที่ยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2. เพือ่ ศึกษาระดับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 25
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคการกั บการเปนชุ มชนการเรี ยนรู ทางวิ ชาชี พของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
3. สมมติฐานการวิจัย
วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธทางบวกกับ
ชุมชนการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) เรือ่ งความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ
กับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
โดยผูวิจัยกําหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัย คือ
ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู สอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปการ
ศึกษา 2558 โดยวิธีการสุ มกลุ มตัวอยางแบบแบงชั้น

(Stratiﬁed Random Sampling) โดยใชขนาดของ
โรงเรียนเปนชั้นในการสุม แลวคํานวณหากลุมตัวอยาง
ตามสัดสวนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผสอนทั
ู
ง้ หมด
ในแตละแลวสุมอยางงายตามขนาดโรงเรียน ซึ่งไดกลุม
ตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 126 คน
ครูผูสอน จํานวน 338 คน รวมทั้งสิ้น 464 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถามการตรวจสอบรายการ (Checklist)
มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ เกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงปจจุบัน ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ
การทํ า งานและเปนแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
องคการและชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
3. สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะห
ขอมูลดวยการหาคาเฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefﬁcient)
5. ผลการวิจัย
1. ระดับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา
มีคาเฉลีย่ ระหวาง 4.21–4.35 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
( =4.28) เมื่อพิจารณารายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก 1)
วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ 2) วัฒนธรรมแบบราชการ 3)
วัฒนธรรมแบบปรับตัว และ 4) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ
และดานทีม่ คี าเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ วัฒนธรรมแบบปรับตัว
2. ระดั บ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ทางวิ ช าชี พ ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25พบวามีคาเฉลี่ยระหวาง 4.11–4.25 ในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( =4.19) เมือ่ พิจารณารายดานทัง้ 5 ดาน
ไดแก 1) ภาวะผูนํารวม 2) วิสัยทัศนรวม 3) การเรียนรู
รวมกันและประยุกตใชความรู 4) การมีเงือ่ นไขทีส่ นับสนุน
5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดมี 2 ดาน คือ 1) วิสยั ทัศนรวม 2) การเรียนรูรวมกัน
25
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และประยุกตใชความรู และดานทีม่ คี าเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ
การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
3. ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ
กับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต 0.250-0.686 มีความ
สัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ทุกดาน แสดงวาวัฒนธรรมองคการกับการเปน
ชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันคู ที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ วัฒนธรรมแบบ
เครือญาติ (X4) กับ ภาวะผูนํารวม (Y1) (r = 0.686)
มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
6. อภิปรายผล
1. วัฒนธรรมองคการในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ รูปแบบ
ของวัฒนธรรมนี้มีลักษณะมุงเนนความมั่นคงและความ
สํ า เร็ จ ในองคการนํ า ผลสะทอนจากสั ง คมและชุ ม ชน
มาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขพัฒนางานใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม มีการสรางผลงานนวัตกรรม
มีการแขงขันในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานเชิงรุก
มีความเอาจริงเอาจังในการปฏิบตั งิ าน มุงเนนความสําเร็จ
ขององคการ สอดคลองกับ Harrison (1987) ไดกลาววา
วัฒนธรรมรูปแบบนี้มุงเนนใหสมาชิกแสดงพลังอยางเต็ม
ที่เพื่อผลตอบแทน เปนการใชภารกิจในการดึงดูดความ
สนใจและปลดปลอยพลังในตัวของสมาชิกใหเปนไปตาม
เปาหมายที่ไดวางไว และสอดคลองกับ Daft (2004)
ไดกลาววาการใหบริการลูกคาเฉพาะทีอ่ ยูภายนอก มุงเนน
การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น ที่ ชั ด เจนของ
จุดประสงคและเปาหมายขององคการ สําหรับดานทีม่ คี า
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ วัฒนธรรมแบบปรับตัว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสถานศึ ก ษาเปนหนวยงานราชการซึ่ ง เปนการ
ประกอบการไมมุงผลกําไร เนนประสิทธิภาพและความ
มั่ น คงในการปฏิ บั ติ ง าน โดยปฏิ บั ติ ง านภายใตคํ า สั่ ง
26

หรือกรอบหนาทีข่ องแตละบุคคล ในบางครัง้ ก็ขาดอิสระในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งขัดแยงกับลักษณะของ
วัฒนธรรมแบบปรับตัวคอนขางมาก Daft (2004) ไดกลาว
วาวัฒนธรรมแบบปรับตัวมีลกั ษณะมุงเนนสภาพแวดลอม
ภายนอก ซึง่ มีความยืดหยุนและเปลีย่ นแปลงไดเพือ่ สนอง
ความตองการของลูกคา โดยสงเสริมคานิยมองคการ
บรรทั ด ฐาน และความเชื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น ศั ก ยภาพ
ขององคการ สอดคลองกับงานวิจยั ของสาคร ทะเยีย่ ม (2557)
ผลการวิจยั พบวา วัฒนธรรมองคการทีส่ งผลตอประสิทธิผล
ของทีมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก วัฒนธรรมแบบเครือญาติ
และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก วัฒนธรรมแบบปรับตัว
2. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณารายดาน พบวา ดานทีม่ คี าเฉลีย่
สูงสุดมี 2 ดาน คือ 1) วิสยั ทัศนรวม 2) การเรียนรูรวมกัน
และประยุกตใชความรู ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวามีการปฏิรปู
การศึกษา มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจากแนวทางเดิม ไปสูการพัฒนาสถานศึกษา
ใหเปนชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพขึ้นภายในโรงเรียน
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนจึงมุงเนน
ใหโรงเรียนเปนเหมือนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ทุกคนตองรวมกันสรางวิสัยทัศนรวมกัน ซึ่งแนวทางการ
พัฒนาจะมีการประชุมวางแผนการจัดทําวิสยั ทัศนรวมกัน
สรางแรงจูงใจใหทุกคนรวมคิด รวมวางแผน รวมทําวิสยั ทัศน
เปนผูสอนงานใหครู ทํา SWOT Analysis วิเคราะหสภาพ
แวดลอมและบริบทตางๆ เพื่อหาจุดออนจุดแข็งอุปสรรค
และโอกาสใช แนวทางการบริ ห ารแบบมี ส วนร วม
(จุตพิ ร เวฬุวรรณ, กุหลาบ ปุรสิ าร และ กําจร ใจบุญ, 2559)
และมีการเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู ทัง้ นีบ้ คุ ลากร
ในสถานศึกษาตองมีการพัฒนาความรู ทักษะ กลยุทธ ตาง ๆ
เพือ่ นํามาประยุกตใชในการแกปญหา สอดคลองกับ Hord
(1997) ไดกลาววาการกระทําแบบนีเ้ รียกวา “กลุมสรางสรรค”
เปนการทํางานรวมกันระหวางครูและผู บริหารเพื่อหา
แนวทางปรับเปลีย่ นเรียนรูใหเกิดความสัมพันธในหมูคณะ
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รวมกั น รั บ ผิ ด ชอบทํ า ใหไดผลผลิ ต ที่ ส รางสรรคและ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับผลการวิจยั ของ
ชุลพี ร เกลีย้ งสง และ ทวีวฒ
ั นปตยานนท (2558) ไดศึกษา
กลยุทธการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ เพือ่ สงเสริมการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ พบวา 1) การเปนชุมชนแหง
การเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ซึ่งมีอยู 5 ดาน คือ การสนับสนุน
และการเปนผูนํารวม, การสรางคานิยมและวิสยั ทัศนรวม,
กลุมการเรียนรูและประยุกตใชการเรียนรู, การมีเงื่อนไข
สนั บ สนุ น , และการเลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ระหวางบุ ค คล
และสอดคลองกับผลการวิจยั ของ ณัฐกิ า นครสูงเนิน (2556)
ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผู บริหารกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรู ของโรงเรียน
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย
เขต 1 พบวา การเปนชุมชนแหงการเรียนรูของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ดานที่มีค าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ดานการมีเงื่อนไขสนับสนุน รองลงมา คือ การสราง
คานิยมและวิสัยทัศนรวม
สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด การมีเงื่อนไข
ทีส่ นับสนุน ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะ โรงเรียนมีขอจํากัดในดาน
การบริหารงบประมาณเนื่องจากไดรับจัดสรรจากสวน
กลางทําใหแตละโรงเรียนไดรับงบประมาณตามขนาด
ของโรงเรียนทําใหเกิดการบริหารในแตละดานไมครอบคลุม
และแตละโรงเรียนยังมีเงือ่ นไขทัง้ เวลา สถานที่ ทรัพยากร
ที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดเงื่อนไขในการบริหารตางกัน
สอดคลองกับ Eastwood & Louis (1992) ไดกลาววา
โครงสรางการสนับสนุนถูกคนพบภายในชุมชนแหงการเรียนรู :
เงื่อนไขโครงสราง และความสัมพันธ ความรับผิดชอบ
เงื่อนไขโครงสรางรวมถึงการใชเวลา กระบวนการติดตอ
สือ่ สาร ขนาดของโรงเรียน ปริมาณครูผสอน
ู และกระบวนการ
พัฒนาผู รวมงาน สวนความสัมพันธความรับผิดชอบ
รวมถึงทัศนคติดานบวกของผูใหความรู การสรางวิสยั ทัศน
ทีก่ วางไกลหรือการมีจดุ มุงหมาย มาตรฐานของการสํารวจ

และการปรับปรุง ความเคารพ ความเชือ่ และคิดในแงบวก
เอาใจใสความสั ม พั น ธ ภายในชุ ม ชนแหงการเรี ย นรู
บอยและจําเปนที่จะตองหานวัตกรรมเพื่อจะสรางเวลา
และแบงปนการเรียนรู การแกปญหา และการตัดสินใจ
การสนับสนุนเงือ่ นไขเปนกุญแจทีจ่ ะดํารงรักษาความเจริญ
เติ บ โตและพั ฒ นาชุ ม ชนแหงการเรี ย นรู ของผู เรี ย น
สอดคลองกับ Boyd (1992) กลาววา มีหลายปจจัยทีเ่ ปน
ตัวกําหนดวาเมื่อไหร ที่ไหน และอยางไรใหกับคณะครูที่
รวมกลุม การเรียนรู การตัดสินใจ การแกปญหา และการ
ออกแบบการทํางานรวมกันที่บ งบอกถึงการเปนชุมชน
แหงการเรียนรู เพื่อใหการเปนชุมชนแหงการเรียนรูเปน
หนาที่ผูผลิต ทางดานกายภาพโครงสรางเงื่อนไข และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสามารถของแตละบุ ค คลเปน
สิ่งที่ดีที่สุด
3. วั ฒ นธรรมองคการมี ค วามสั ม พั น ธกั น ใน
ทางบวกกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อยูในระดับปานกลาง
โดยพบวาคู ที่มีความสัมพันธมากที่สุดคือ วัฒนธรรม
องคการดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติกับชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพดานภาวะผูนํา ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะการปฏิบตั ิ
งานของโรงเรียนจะเนนการทํางานในสถานที่ราชการ
แตทุกคนก็ต องมีส วนรวมในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ความคุนเคย สนิทสนม ชวยเหลือกันในการปฏิบตั งิ านให
บรรลุเปาหมาย ทําใหสมาชิกรวมมือกันปฏิบตั งิ านไดดีขนึ้
สอดคลองกับ สาคร ทะเยี่ยม (2557) ไดศึกษาวัฒนธรรม
องคการที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการ
วิจัยพบวา วัฒนธรรมทั้ง 4 ดาน คือวัฒนธรรมแบบ
เครือญาติ วัฒนธรรมแบบราชการ วัฒนธรรมแบบปรับตัว
และวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของทีมในโรงเรียนอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ พิรัช จํารัสแนว (2553)
ไดวิจยั เรือ่ ง วัฒนธรรมโรงเรียน : กรณีศกึ ษาโนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภิเษก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยภูมิ
เขต 2 ผลการศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
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รัชมังคลาภิเษก พบวา การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรยอมรับใน
กฎกติกา ที่ตั้งไวมีความเสียสละชวยเหลือเกื้อกูล มีความ
ซื่อสัตยสุจริตมีความรัก ความผูกพันแบบพี่นอง มีเมตตา
ตอกัน ใหการยอมรับนับถือกันรูจักบทบาทหนาที่ตัวเอง
เปนอยางดี ทุกคนเคารพ ใหเกียรติกันมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เสมือนอยู ในครอบครัวเดียวกัน บุคลากรและ
ชุมชนมีความรู สึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
ผูบริหารใหการสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความกาวหนา
มีความมั่นคงในอาชีพ ผูบริหารสรางบรรยากาศความไว
วางใจใหแกบุคลากรและพัฒนางานเพือ่ สรางความเชือ่ มัน่
ใหกับชุมชน และเปนบุคคลทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีต่ องมีภาวะผูนํา
ในการสรางวัฒนธรรมโรงเรียนใหมีความเขมแขง และ
จะตองใชกลยุทธทางการบริหารเพื่อโนมนาวผูที่มีสวน
เกีย่ วของเห็นพองตองกันในการดํารงชีวติ และปฏิบตั งิ าน
รวมกันอยางมีความสุข และทําใหเปนชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ ดานภาวะผูนํารวม ทัง้ นีภ้ าวะผูนํารวมจะเกิด
ขึน้ ไดขึน้ อยูกับผูบริหารตองมีภาวะผูนําทางการศึกษาเปน
ที่ยอมรับในอิทธิพลของบทบาทผูบริหารโรงเรียนในการ
ปรับปรุงแกไขและสอดคลองกับ Hord (1997) ไดกลาว
วา ภาวะผูนําทีอ่ ยูในตัวแตละบุคคลทีแ่ สดงออกมาภายใน
โรงเรียนในดานการสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารใหประสบผล
สําเร็จของนโยบาย ผูบริหารที่ดีตองยอมรับฟงความคิด
เห็นของผูใตบังคับบัญชาเพื่อลดความขัดแยง
สําหรับวัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชนการ
เรี ย นรู ทางวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธกั น นอยที่ สุ ด คื อ
คูวัฒนธรรมแบบราชการกับการมีเงือ่ นไขทีส่ นับสนุน ทัง้ นี้
อาจเปนเพราะวัฒนธรรมราชการเนนความเปนระเบียบ
แบบแผน บุคลากรในองคการทํางานอยางเปนระเบียบ
ทํ า ใหสมาชิ ก ในองคการมี ค วามเกรงใจในการทํ า งาน
ตองทําตามระบบโครงสรางของสถานศึกษาทําใหไมมี
อิสระในการทํางานสอดคลองกับ Hellriegel, Slocum,
Jr Woodman (2001) กลาววา วัฒนธรรมแบบราชการ
เปนองคการประเภทหนึ่งที่ใหความสําคัญกับรูปแบบ
พิธีการ และความเปนทางการ มีการกําหนดโครงสราง
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ระเบียบ กฎเกณฑ และแนวปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน สอดคลอง
กับ Hord (1997) กลาววาการมีเงื่อนไขที่สนับสนุนนั้น
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขโครงสราง ความรับผิดชอบ การใชเวลา
กระบวนการติดตอสื่อสาร ขนาดของโรงเรียน ปริมาณครู
ผู สอน กระบวนการพัฒนาผู รวมงาน รวมถึงทัศนคติ
ดานบวกของแตละบุคคล การสรางวิสัยทัศนที่กวางไกล
จึงทําใหมีหลายปจจัยที่เปนตัวกําหนดวาเมื่อไหร ที่ไหน
และอยางไรใหทุกคนรวมกัน เรียนรู ตัดสินใจ แกปญหา
และออกแบบการทํางานรวมกันที่บ งบอกถึงการเปน
ชุมชนการเรียนรู เพื่อใหการเปนชุมชนการเรียนรู เปน
หนาที่ผูผลิต ทางดานกายภาพโครงสรางเงื่อนไข และ
คุณภาพชีวิตและความสามารถของแตละบุคคลเปนสิ่งที่
ดีที่สุด
7. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการวิจัยความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคการกับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. วัฒนธรรมองคการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
วัฒนธรรมแบบปรับตัว ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ควรใหความสําคัญในการ
พั ฒ นาและปลู ก ฝ งวั ฒ นธรรมองค การแบบปรั บ ตั ว
ใหแตละโรงเรียน โดยจัดโครงการ กิจกรรม อบรม หรือ
สัมมนา เนนรูปแบบวัฒนธรรมแบบปรับตัวควบคูกันไป
กับวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
2. วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติมคี วามสัมพันธ
กับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ดานภาวะผูนํา
มากที่สุด ทําใหเห็นวาวัฒนธรรมองคการที่สถานศึกษา
ใชในการบริหารอยูปจจุบันจะเปนวัฒนธรรมแบบมุงผล
สําเร็จแตวัฒนธรรมองคการทีจ่ ะทําใหเกิดชุมชนการเรียนรู
ทางวิ ช าชี พ นั้ น จะตองเปนวั ฒ นธรรมแบบเครื อ ญาติ
จึงสามารถเปนแนวทางในการบริหารจัดการตอไป
3. ผูบริหารควรใชผลการวิจัยเปนแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมองคการทั้ง 4 ดานและนํา
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มาปรับใชกับบริบทของแตละโรงเรียนเพือ่ การบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ
ที่ยั่งยืน
8. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของโรงเรี ย นแตละขนาดในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 หรือโรงเรียนในสังกัด
อาชีวศึกษาและสังกัดองคการสวนทองถิ่นเพื่อเปนขอมูล
สารสนเทศในการพัฒนาการเปนชุมชนการเรียนรู ทาง
วิชาชีพตอไป
2. ควรศึกษาตัวแปรอืน่ ทีส่ งผลตอการเปนชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพที่ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ
ในการพัฒนาการการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
3. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่ วกับการเปนชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยเก็บขอมูลเชิงลึกจากการ
สัมภาษณ จัดสนทนากลุ มเพื่อใหไดขอมูลขอเท็จจริง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และขอคนพบจะเปนการยืนยันขอมูลเชิงปริมาณ
สามารถพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพได
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