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ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2) ศึกษาระดับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 25 3) ศกึษาความสัมพนัธระหวางวฒันธรรมองคการกับการเปนชมุชนการเรียนรทูางวชิาชพี
ของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยัคอื ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 126 คน และครูผูสอน จํานวน 338 คน รวมทั้งสิ้น 464 คน ซ่ึงไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของ Krejcie & Morgan สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามขนาดโรงเรียนและกําหนดสัดสวนจํานวน
กลุมตัวอยาง แลวนํามาสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 0.975 
โดยทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพ่ือหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
 ผลการวิจัยพบวา
 1)  วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ สําหรับดานที่มีคา
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ วัฒนธรรมแบบปรับตัว
 2)  ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดมี 2 ดาน คือ 1. วิสัยทัศนรวม 2. การเรียนรู
รวมกันและประยุกตใชความรู สําหรับดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
 3)  ความสมัพนัธระหวางวฒันธรรมองคการกบัการเปนชมุชนการเรยีนรทูางวชิาชพี มคีวามสมัพนัธในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 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
 ปจจบัุนการเรยีนรูเกดิข้ึนไดตลอดเวลาการจดัการ
ศึกษาตองเปลี่ยนไปจากเดิม ครูตองเปลี่ยนบทบาทจาก
ครูผสูอนมาเปนครฝูกหรอืครผูอํูานวยความสะดวก ในการเรยีน
หองเรียนตองเปล่ียนจากหองสอนมาเปนหองทํางาน 
เปล่ียนจากเนนการสอนของครูมาเนนการเรียนของนักเรียน
ครูเปนผสูรางแรงบันดาลใจสรางความทาทาย ความสนุก
ใหแกศิษย (วิจารณ พานิช, 2554) การเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ทฤษฎีการเรียนรู ที่ครูได
รบัจากการอบรมนอกชัน้เรียนอาจไมสามารถใชกับนกัเรยีน
ไดในบริบท ของโรงเรียนนั้น หรืออาจเปนองคความรูที่
ลาสมัย ครูตองมีการปรับเปลี่ยนพรอมที่จะรับมือตอการ
เปล่ียนแปลงใหทนักับนักเรียนยคุใหม ซึง่เปนสัญญาณให

ครแูละโรงเรียนรูวาโลกไดเปล่ียนแปลงไปและตองเตรียม
รบักับส่ิงท่ีเปลีย่นใหทนัและไวกับผูเรยีน (วรลกัษณ ชกูาํเนดิ
และเอกรินทร สังขทอง,2557) ครูจึงตองเปนบุคคล
แหงการเรยีนร ูและโรงเรยีนตองมกีารปรบั เปลีย่นกระบวนทศัน
ในการบริหารสถานศึกษาจากแบบเดิมไปสูการพัฒนา
สถานศึกษา ใหมีความเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู โดย
จัดใหมชีมุชนการเรียนรทูางวิชาชีพขึน้ภายในโรงเรียนเกดิ
เปนวัฒนธรรมองคการ ที่ถือปฏิบัติ ชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชพีหรือ PLC (Professional leaning community)
คือการรวมมือ รวมใจ รวมพลัง ของทุกฝายไมวาจะเปน
คร ูผูบรหิารและผูทีม่สีวนเก่ียวของในโรงเรียนตางชวยกัน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญโรงเรียน
จึงจําเปนตองสรางความเปน PLC เพื่อรวมตัว รวมใจ 
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รวมพลงั รวมทาํ และรวมเรยีนรูรวมกันของคนในองคการ 
บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรที่มี
วสิยัทัศน คณุคา เปาหมาย และภารกจิรวมกนัโดยทาํงาน
รวมกันเปนทีม ดังนั้นจะเกิดเปนชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพไดโรงเรียนตองมีการสรางวัฒนธรรมองคการที่
เขมแข็งเพือ่นําไปสูความสําเรจ็ (Hord, 1997) วฒันธรรม
องคการเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคมและมี
ลักษณะเหมือนวัฒนธรรมของสังคมทุกประการ คือ มี
วิถีแหงการดําเนินงานในโรงเรียนมีวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ 
เชน อาคารเรยีนและสิง่แวดลอมภายในโรงเรยีน หลกัสตูร
และประมวลการสอนและมวีฒันธรรมทีไ่มใชวตัถุ เชน คานิยม 
กฎระเบียบตางๆ รวมทั้งวิถีทางของการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคลากรในโรงเรียน มีขนบประเพณี และวิธีการ
ทํางานซึ่งเปนกิจวัตรประจําวัน จึงมีอิทธิพลตอครูทั้ง
ทางตรงและทางออมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอผูบรหิาร
โรงเรียน ครูและนักเรียนโดยกอใหเกิดความคาดหวัง 
เจตคติ และพฤติกรรม สงผลตอผลผลิตของโรงเรียนดวย 
(ธร สุนทรายุทธ, 2551) ซึ่งแตละองคการก็จะมีลักษณะ
วฒันธรรมในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป Daft (2004) 
ไดกลาวถึงลักษณะวัฒนธรรมองคการไว 4 ลักษณะคือ 
1) วฒันธรรมแบบมุงผลสําเร็จ 2) วฒันธรรมแบบราชการ 
3) วัฒนธรรมแบบปรับตัว และ 4) วฒันธรรมแบบเครือญาติ 
ในปจจุบันวัฒนธรรมองคการเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการ
บริหารจัดการโรงเรียน ชวยสรางคานิยมขององคการ
ใหทุกคนปฏิบัติตาม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหบุคลากร
ในโรงเรียนมีความรักสามัคคีเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 
และเปนเคร่ืองมือท่ีจะเช่ือมโยงกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน
ดําเนินไปอยางราบร่ืน
 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 
เปนอีกองคการหนึ่งที่ตระหนักถึงความสําคัญของการ
พฒันาองคการเพ่ือเปนชมุชนการเรียนรทูางวิชาชีพ ถอืวา
ทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาดานการศึกษา จากการ
รายงานผลการทดสอบ O-NET ในปการศกึษา 2558 น้ัน 
ทุกกลุมสาระการเรียนรูทั้งระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 
มธัยมศึกษาปที ่6 มคีะแนนเฉล่ียตํา่กวารอยละ 50 ปจจัย

ท่ีทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยเกิดจากตัวผูเรียน
ท่ียงัไมพรอม พฤติกรรมการสอนของครู ระบบการบริหาร
ทีข่าดความรวมมือ ขาดการสรางขวัญกาํลงัใจในการทํางาน 
ขาดงบประมาณในการพฒันา ขาดสือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ขาดความสัมพันธระหวางชุมชน และมีวัฒนธรรมองคกร
ในการทาํงานแบบเดมิ ซึง่มีแนวทางในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาโดยทกุฝายทัง้ผบูริหาร คณะคร ูผูปกครอง หรอื
ผท่ีูมสีวนเก่ียวของรวมกันวางแผนสรางวัฒนธรรมองคกร
ท่ีดีเพ่ือขับเคล่ือนกลยุทธการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการประเมิน
คณุภาพภายในไดเสนอแนวทางในการพฒันาสถานศกึษา
ไวหลายประการ เชน โรงเรียน ชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของ 
ทุกฝายรวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนาการศึกษา 
ควรมกีารพฒันาการเรยีนการสอนอยางตอเนือ่ง ครูควรไดรับ
การฝกอบรมเพ่ือสรางเสริมศกัยภาพในการพัฒนาวิชาชีพ 
ผลิตส่ือท่ีทันสมัย มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสืบคน
ไดอยางสะดวก รวดเรว็ (กลุมนเิทศตดิตามประเมนิผลการ
จัดการศึกษา สพม.25, 2558) การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรรูวมกนั หรอืชมุชนการเรยีนรทูางวชิาชพีจงึเปนอีก
ทางเลือกท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ใหความสนใจ เพราะผลการวิจัยพบวา การท่ี
แตละฝายไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูซึง่กนัและกัน แทน
การมุงทํางานแบบตางคนตางทาํ จะสงผลใหนกัเรยีนมีผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2556)
 ดวยเหตุนี้จะเห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนตัว
ชวยขับเคลื่อนในการบริหารงานตาง ๆ ในโรงเรียน
ใหประสบผลสําเร็จ สามารถสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพใหเกิดข้ึนในโรงเรียนได และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ถือวาเปนองคการขนาด
ใหญ ที่มีการบริหารงานท่ีหลากหลายตามบริบท
ของโรงเรียน ซ่ึงมทีัง้หมด 84 โรงเรียน การบริหารงานเนน
ใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ภายใตกรอบนโยบาย วสิยัทศัน พนัธกิจ เปาหมาย แผนการ
ดําเนินงานและปฏิบัติงานท่ีกําหนดดวยตนเอง โดยเปด
โอกาสใหครูทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวม (กลุมนิเทศ
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ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.25, 2558) 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรมองคการใด
ที่ทําใหองคการประสบผลสําเร็จ และความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชนการเรียนรู
ทางวชิาชีพวามีความสมัพันธไปในทศิทางใด เพ่ือทีจ่ะเปน
แนวทางในการพัฒนาองคการใหมปีระสิทธิภาพ สามารถ
พฒันาการดําเนินงานใหกาวไปสูการเปนชมุชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพที่ย่ังยืนตอไป

2.  วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาระดบัวัฒนธรรมองคการของโรงเรยีน
ในสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 
 2. เพ่ือศกึษาระดบัชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคการกับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของ
โรงเรยีนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 25 

3.  สมมติฐานการวิจัย
 วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธทางบวกกับ
ชมุชนการเรียนรใูนโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

4.  วิธีการดําเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) เร่ืองความสัมพนัธระหวางวัฒนธรรมองคการ
กับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
โดยผูวิจัยกําหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัย ดังนี้
 1.  กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัย คือ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปการ
ศึกษา 2558 โดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ัน

(Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของ
โรงเรียนเปนชั้นในการสุม แลวคํานวณหากลุมตัวอยาง
ตามสัดสวนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท้ังหมด
ในแตละแลวสุมอยางงายตามขนาดโรงเรียน ซึ่งไดกลุม
ตวัอยางประกอบดวย ผบูริหารสถานศกึษา จาํนวน 126 คน
ครูผูสอน จํานวน 338 คน รวมท้ังสิ้น 464 คน
 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ครัง้นีเ้ปนแบบสอบถามการตรวจสอบรายการ  (Checklist)
มขีอคาํถามจํานวน 6 ขอ เกีย่วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงปจจุบัน ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ
การทํางานและเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคการและชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
 3.  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะห
ขอมลูดวยการหาคาเฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และหาคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

5. ผลการวิจัย
 1. ระดบัวฒันธรรมองคการของโรงเรยีนในสงักดั
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา
มีคาเฉลีย่ระหวาง 4.21–4.35 ในภาพรวมอยใูนระดบัมาก 
( =4.28) เมื่อพิจารณารายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) 
วฒันธรรมแบบมุงผลสําเร็จ 2) วฒันธรรมแบบราชการ 3) 
วฒันธรรมแบบปรบัตัว และ 4) วฒันธรรมแบบเครอืญาติ 
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ 
และดานท่ีมคีาเฉล่ียนอยท่ีสุด คอื วฒันธรรมแบบปรับตวั
 2. ระดับชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพของ
โรงเรยีนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 25พบวามีคาเฉล่ียระหวาง 4.11–4.25 ในภาพรวม
อยใูนระดับมาก ( =4.19) เมือ่พจิารณารายดานท้ัง 5 ดาน 
ไดแก 1) ภาวะผูนํารวม 2) วิสัยทัศนรวม 3) การเรียนรู
รวมกนัและประยกุตใชความร ู4) การมเีงือ่นไขท่ีสนบัสนนุ 
5) การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคคลดานที่มีคาเฉล่ีย
สูงสดุมี 2 ดาน คือ 1) วสิยัทัศนรวม 2) การเรียนรูรวมกัน
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และประยุกตใชความรู และดานท่ีมคีาเฉล่ียนอยทีส่ดุ คอื 
การมีเงื่อนไขท่ีสนับสนุน
 3.  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ
กับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต้ังแต 0.250-0.686 มีความ
สัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทุกดาน แสดงวาวัฒนธรรมองคการกับการเปน
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันคูที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ วัฒนธรรมแบบ
เครือญาติ (X

4
) กับ ภาวะผูนํารวม (Y

1
) (r = 0.686) 

มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง

6.  อภิปรายผล
 1.  วฒันธรรมองคการในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ รูปแบบ
ของวัฒนธรรมนี้มีลักษณะมุงเนนความม่ันคงและความ
สําเร็จในองคการนําผลสะทอนจากสังคมและชุมชน
มาเปนแนวทางในการปรบัปรุงแกไขพฒันางานใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม มีการสรางผลงานนวัตกรรม 
มีการแขงขันในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานเชิงรุก 
มคีวามเอาจริงเอาจังในการปฏิบติังาน มงุเนนความสําเรจ็
ขององคการ สอดคลองกับ Harrison (1987) ไดกลาววา 
วัฒนธรรมรูปแบบนี้มุงเนนใหสมาชิกแสดงพลังอยางเต็ม
ที่เพ่ือผลตอบแทน เปนการใชภารกิจในการดึงดูดความ
สนใจและปลดปลอยพลังในตัวของสมาชิกใหเปนไปตาม
เปาหมายที่ไดวางไว และสอดคลองกับ Daft (2004) 
ไดกลาววาการใหบรกิารลกูคาเฉพาะทีอ่ยภูายนอก มงุเนน
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิ สัยทัศนที่ชัดเจนของ
จดุประสงคและเปาหมายขององคการ สําหรับดานทีม่คีา
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ วัฒนธรรมแบบปรับตัว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสถานศึกษาเปนหนวยงานราชการซ่ึงเปนการ
ประกอบการไมมุงผลกําไร เนนประสิทธิภาพและความ
มั่นคงในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานภายใตคําสั่ง

หรือกรอบหนาทีข่องแตละบุคคล ในบางคร้ังก็ขาดอิสระในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งขัดแยงกับลักษณะของ
วฒันธรรมแบบปรับตวัคอนขางมาก Daft (2004) ไดกลาว
วาวฒันธรรมแบบปรับตัวมลัีกษณะมุงเนนสภาพแวดลอม
ภายนอก ซึง่มีความยืดหยนุและเปล่ียนแปลงไดเพ่ือสนอง
ความตองการของลูกคา โดยสงเสริมคานิยมองคการ 
บรรทัดฐาน และความเชื่อเพื่อสนับสนุนศักยภาพ
ขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของสาคร ทะเย่ียม (2557) 
ผลการวิจยัพบวา วฒันธรรมองคการท่ีสงผลตอประสิทธผิล
ของทีมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก วัฒนธรรมแบบเครือญาติ
และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก วัฒนธรรมแบบปรับตัว 
 2.  ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพจิารณารายดาน พบวา ดานท่ีมคีาเฉล่ีย
สูงสดุม ี2 ดาน คอื 1) วสัิยทัศนรวม 2) การเรียนรูรวมกัน
และประยุกตใชความร ูทัง้น้ีอาจเปนเพราะวามีการปฏริปู
การศึกษา มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหาร
จดัการสถานศกึษาจากแนวทางเดมิ ไปสูการพฒันาสถานศกึษา
ใหเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพข้ึนภายในโรงเรียน
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนจึงมุงเนน
ใหโรงเรียนเปนเหมือนชมุชนการเรียนรูทางวชิาชพี โดยเฉพาะ
ทุกคนตองรวมกันสรางวิสัยทัศนรวมกัน ซ่ึงแนวทางการ
พัฒนาจะมีการประชมุวางแผนการจดัทําวสัิยทศันรวมกัน 
สรางแรงจูงใจใหทกุคนรวมคิด รวมวางแผน รวมทําวสิยัทศัน 
เปนผสูอนงานใหครู ทํา SWOT Analysis วเิคราะหสภาพ
แวดลอมและบริบทตางๆ เพื่อหาจุดออนจุดแข็งอุปสรรค
และโอกาสใช แนวทางการบริหารแบบมีส วนร วม 
(จติุพร เวฬวุรรณ, กุหลาบ ปรุสิาร และ กาํจร ใจบุญ, 2559) 
และมีการเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู ทัง้นีบ้คุลากร
ในสถานศึกษาตองมกีารพฒันาความรู ทกัษะ กลยุทธ ตาง ๆ  
เพือ่นาํมาประยุกตใชในการแกปญหา สอดคลองกับ Hord 
(1997) ไดกลาววาการกระทําแบบนีเ้รยีกวา “กลมุสรางสรรค”
เปนการทํางานรวมกันระหวางครูและผูบริหารเพื่อหา
แนวทางปรับเปลีย่นเรยีนรูใหเกิดความสัมพนัธในหมูคณะ 
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รวมกันรับผิดชอบทําใหไดผลผลิตท่ีสรางสรรคและ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับผลการวิจยัของ
ชุลพีร เกล้ียงสง และ ทววีฒันปตยานนท (2558) ไดศึกษา 
กลยทุธการพฒันาวฒันธรรมองคการ เพือ่สงเสรมิการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พบวา 1) การเปนชมุชนแหง
การเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ซึ่งมีอยู 5 ดาน คือ การสนับสนุน
และการเปนผูนาํรวม, การสรางคานยิมและวิสัยทศันรวม, 
กลุมการเรียนรูและประยุกตใชการเรียนรู, การมีเง่ือนไข
สนับสนุน, และการเลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 
และสอดคลองกับผลการวจิยัของ ณัฐกิา นครสงูเนิน (2556) 
ไดศกึษา ความสัมพนัธระหวางภาวะผูนาํทางวิชาการของ
ผูบริหารกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 พบวา การเปนชุมชนแหงการเรียนรูของโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
คือ ดานการมีเง่ือนไขสนับสนุน รองลงมา คือ การสราง
คานิยมและวิสัยทัศนรวม 
 สําหรับดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด การมีเง่ือนไข
ทีส่นบัสนุน ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ โรงเรียนมีขอจาํกัดในดาน
การบริหารงบประมาณเน่ืองจากไดรับจัดสรรจากสวน
กลางทําใหแตละโรงเรียนไดรับงบประมาณตามขนาด
ของโรงเรียนทําใหเกิดการบริหารในแตละดานไมครอบคลุม 
และแตละโรงเรยีนยงัมเีงือ่นไขทัง้เวลา สถานที ่ทรัพยากร
ที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดเงื่อนไขในการบริหารตางกัน 
สอดคลองกับ Eastwood & Louis (1992) ไดกลาววา 
โครงสรางการสนับสนุนถูกคนพบภายในชุมชนแหงการเรียนรู : 
เง่ือนไขโครงสราง และความสัมพันธ ความรับผิดชอบ
เงื่อนไขโครงสรางรวมถึงการใชเวลา กระบวนการติดตอ
สือ่สาร ขนาดของโรงเรียน ปรมิาณครูผสูอน และกระบวนการ
พัฒนาผูรวมงาน สวนความสัมพันธความรับผิดชอบ 
รวมถงึทศันคตดิานบวกของผใูหความร ูการสรางวสัิยทัศน
ทีก่วางไกลหรอืการมจีดุมงุหมาย มาตรฐานของการสาํรวจ

และการปรับปรงุ ความเคารพ ความเช่ือ และคิดในแงบวก 
เอาใจใสความสัมพันธ  ภายในชุมชนแหงการเรียนรู 
บอยและจําเปนท่ีจะตองหานวัตกรรมเพ่ือจะสรางเวลา
และแบงปนการเรียนรู การแกปญหา และการตัดสินใจ
การสนบัสนนุเงือ่นไขเปนกญุแจทีจ่ะดาํรงรกัษาความเจรญิ
เติบโตและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ของผู เรียน
สอดคลองกับ Boyd (1992) กลาววา มีหลายปจจยัทีเ่ปน
ตัวกําหนดวาเม่ือไหร ท่ีไหน และอยางไรใหกับคณะครูที่
รวมกลมุ การเรยีนร ูการตดัสนิใจ การแกปญหา และการ
ออกแบบการทํางานรวมกันท่ีบงบอกถึงการเปนชุมชน
แหงการเรียนรู เพ่ือใหการเปนชุมชนแหงการเรียนรูเปน
หนาท่ีผูผลิต ทางดานกายภาพโครงสรางเงื่อนไข และ
คุณภาพชีวิตและความสามารถของแตละบุคคลเปน
ส่ิงที่ดีที่สุด
 3.  วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 อยใูนระดับปานกลาง
โดยพบวาคูท่ีมีความสัมพันธมากที่สุดคือ วัฒนธรรม
องคการดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติกับชุมชนการเรียนรู
ทางวชิาชพีดานภาวะผนูาํ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะการปฏบิตัิ
งานของโรงเรียนจะเนนการทํางานในสถานท่ีราชการ
แตทุกคนก็ตองมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิด
ความคุนเคย สนทิสนม ชวยเหลือกันในการปฏิบัตงิานให
บรรลเุปาหมาย ทาํใหสมาชกิรวมมอืกันปฏบิตังิานไดดขีึน้ 
สอดคลองกับ สาคร ทะเยี่ยม (2557) ไดศึกษาวัฒนธรรม
องคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผลการ
วิจัยพบวา วัฒนธรรมทั้ง 4 ดาน คือวัฒนธรรมแบบ
เครือญาติ วัฒนธรรมแบบราชการ วัฒนธรรมแบบปรับตัว 
และวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเรจ็มคีวามสมัพันธกบัประสทิธผิล
ของทีมในโรงเรียนอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ พิรัช จํารัสแนว (2553) 
ไดวจิยัเรือ่ง วฒันธรรมโรงเรยีน : กรณศีกึษาโนนคูณวทิยาคาร
รัชมงัคลาภเิษก สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชยัภมูิ 
เขต 2 ผลการศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
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รชัมงัคลาภเิษก พบวา การมสีวนรวมในการกาํหนดเปาหมาย
ของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรยอมรับใน
กฎกติกา ที่ต้ังไวมีความเสียสละชวยเหลือเก้ือกูล มีความ
ซื่อสัตยสุจริตมีความรัก ความผูกพันแบบพี่นอง มีเมตตา
ตอกัน ใหการยอมรับนับถือกันรูจักบทบาทหนาท่ีตัวเอง
เปนอยางดี ทุกคนเคารพ ใหเกียรติกันมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู เสมือนอยูในครอบครัวเดียวกัน บุคลากรและ
ชุมชนมีความรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน 
ผบูริหารใหการสงเสรมิและสนบัสนนุครใูหมคีวามกาวหนา
มีความมั่นคงในอาชีพ ผูบริหารสรางบรรยากาศความไว
วางใจใหแกบุคลากรและพฒันางานเพือ่สรางความเช่ือม่ัน
ใหกบัชมุชน และเปนบุคคลทีสํ่าคญัทีสุ่ดทีต่องมภีาวะผนูาํ
ในการสรางวัฒนธรรมโรงเรียนใหมีความเขมแขง และ
จะตองใชกลยุทธทางการบริหารเพื่อโนมนาวผูที่มีสวน
เกีย่วของเหน็พองตองกนัในการดาํรงชวีติและปฏบัิติงาน
รวมกันอยางมีความสุข และทําใหเปนชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ ดานภาวะผนูาํรวม ทัง้น้ีภาวะผนูาํรวมจะเกดิ
ขึน้ไดขึน้อยูกบัผูบริหารตองมีภาวะผูนาํทางการศึกษาเปน
ที่ยอมรับในอิทธิพลของบทบาทผูบริหารโรงเรียนในการ
ปรับปรุงแกไขและสอดคลองกับ Hord (1997) ไดกลาว
วา ภาวะผนูาํทีอ่ยูในตวัแตละบคุคลทีแ่สดงออกมาภายใน
โรงเรียนในดานการสนับสนนุการปฏิบัตกิารใหประสบผล
สําเร็จของนโยบาย ผูบริหารท่ีดีตองยอมรับฟงความคิด
เห็นของผูใตบังคับบัญชาเพื่อลดความขัดแยง 
 สําหรับวัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพที่มีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด คือ 
ควูฒันธรรมแบบราชการกับการมีเงือ่นไขท่ีสนับสนนุ ทัง้น้ี
อาจเปนเพราะวัฒนธรรมราชการเนนความเปนระเบียบ
แบบแผน บุคลากรในองคการทํางานอยางเปนระเบียบ
ทําใหสมาชิกในองคการมีความเกรงใจในการทํางาน
ตองทําตามระบบโครงสรางของสถานศึกษาทําใหไมมี
อิสระในการทํางานสอดคลองกับ Hellriegel, Slocum, 
Jr Woodman (2001) กลาววา วัฒนธรรมแบบราชการ
เปนองคการประเภทหน่ึงที่ใหความสําคัญกับรูปแบบ 
พิธีการ และความเปนทางการ มีการกําหนดโครงสราง 

ระเบียบ กฎเกณฑ และแนวปฏิบัติงานท่ีชดัเจน สอดคลอง
กับ Hord (1997) กลาววาการมีเงื่อนไขท่ีสนับสนุนน้ัน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขโครงสราง ความรับผิดชอบ การใชเวลา
กระบวนการติดตอส่ือสาร ขนาดของโรงเรียน ปริมาณครู
ผูสอน กระบวนการพัฒนาผูรวมงาน รวมถึงทัศนคติ
ดานบวกของแตละบุคคล การสรางวิสัยทัศนที่กวางไกล 
จึงทําใหมีหลายปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดวาเม่ือไหร ที่ไหน 
และอยางไรใหทุกคนรวมกัน เรียนรู ตัดสินใจ แกปญหา 
และออกแบบการทํางานรวมกันที่บงบอกถึงการเปน
ชุมชนการเรียนรู เพ่ือใหการเปนชุมชนการเรียนรูเปน
หนาท่ีผูผลิต ทางดานกายภาพโครงสรางเงื่อนไข และ
คุณภาพชีวิตและความสามารถของแตละบุคคลเปนสิ่งท่ี
ดีที่สุด

7.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
 จากการวิจัยความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคการกับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะ ดังนี้
 1.  วัฒนธรรมองคการท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ 
วัฒนธรรมแบบปรับตัว ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ควรใหความสําคัญในการ
พัฒนาและปลูกฝ งวัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว
ใหแตละโรงเรียน โดยจัดโครงการ กิจกรรม อบรม หรือ
สัมมนา เนนรูปแบบวัฒนธรรมแบบปรับตัวควบคูกันไป
กับวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
 2.  วฒันธรรมองคการแบบเครอืญาตมิคีวามสมัพันธ
กับการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ดานภาวะผูนํา
มากที่สุด ทําใหเห็นวาวัฒนธรรมองคการท่ีสถานศึกษา 
ใชในการบริหารอยูปจจุบันจะเปนวัฒนธรรมแบบมุงผล
สําเร็จแตวฒันธรรมองคการทีจ่ะทาํใหเกดิชมุชนการเรยีนรู
ทางวิชาชีพน้ันจะตองเปนวัฒนธรรมแบบเครือญาติ 
จึงสามารถเปนแนวทางในการบริหารจัดการตอไป
 3.  ผูบริหารควรใชผลการวิจัยเปนแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมองคการทั้ง 4 ดานและนํา



29

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

มาปรบัใชกับบรบิทของแตละโรงเรยีนเพ่ือการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ที่ย่ังยืน

8.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1.  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบความสมัพนัธระหวาง
วฒันธรรมองคการกบัการเปนชุมชนการเรียนรูทางวชิาชพี
ของโรงเรียนแตละขนาดในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 หรือโรงเรียนในสังกัด
อาชีวศึกษาและสังกัดองคการสวนทองถิ่นเพ่ือเปนขอมูล
สารสนเทศในการพัฒนาการเปนชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพตอไป
 2.  ควรศกึษาตวัแปรอืน่ท่ีสงผลตอการเปนชมุชน
การเรียนรูทางวิชาชีพที่ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ
ในการพัฒนาการการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
 3.  ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่วกบัการเปนชมุชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยเก็บขอมูลเชิงลึกจากการ
สัมภาษณ จัดสนทนากลุมเพื่อใหไดขอมูลขอเท็จจริง
ทีม่คีณุภาพ และขอคนพบจะเปนการยนืยันขอมูลเชงิปรมิาณ 
สามารถพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพได
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