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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
16 คนและครูผู้สอน 194 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie&Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คานวณหาค่าร้อยละ(Percentage) ค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’sProduct Moment Correlation Coefficient) และใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1) วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2) องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3) วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สามารถร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ดี ทั้งหมดทุกด้าน คือ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัว วัฒนธรรมพันธกิจ สามารถร่วมกันพยากรณ์
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ร้อยละ 83.50
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Abstract
The purposes of this research are to study the organizational culture affecting learning
organization of schools under Nakhon Si Thammarat municipality. The sample group in this
study included 16 school administrators and 194 teachers and a total of 210 people. The
subjects participating in this study the sample used by Multi-Stage Random Sampling by
Krejcie& Morgan. Data were collected by using questionnaires with“Rating Scale” 5 levels. The
data was analyzed by using software package to find Frequency, Percentage, Mean, and
Standard Deviation: Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple
Regression Analysis
The results found that 1) the overall of the organizational culture of schools under
Nakhon Si Thammarat Municipalitywas high level 2) the overall of the learning organization of
schools under Nakhon Si Thammarat Municipality was high level and 3) the organizational
culture affecting learning organization of schools under Nakhon Si Thammarat Municipality.
Culture of Participation, Cultural Unity, Cultural Adjustment and Cultural Mission, these factors
can be predicted the organizational culture affecting learning organization of schools under
Nakhon Si Thammarat Municipality, which accounted for 83.50 percent of the variance.
Keyword: organizational culture affecting learning organization
บทนา
สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งความรู้ ซึ่ง "ความรู้หรือต้นทุนทางปัญญา" ได้กลายมาเป็นปัจจัยสาคัญใน
การผลิ ต และถือเป็ น ทรั พยากรที่มีค่ามากที่สุ ดอย่างหนึ่ง ขององค์กรเนื่องจากความรู้ สามารถสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงของการแข่งขัน และเปรียบเสมือนอาหารที่หล่อเลี้ ยงให้องค์กรเจริญเติบโต องค์กรที่ต้องการอยู่
รอดและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนจึง จาเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการให้
ความส าคั ญ กั บ ความรู้ ห รื อ ต้ น ทุ น ทางปั ญ ญา และด้ ว ยการพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
Marquardt,M.J. (1996) สถานศึกษาซึ่งมีห น้าที่โ ดยตรง ในการจัดการศึกษาและเกี่ย วข้องกับการเรียนรู้ก็
เช่นเดียวกันที่จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดังกล่าว ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทาง
การศึกษา มาตรา 52 กาหนดให้กระทรวงส่งเสริ มให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิช าชีพชั้นสู ง โดยการกากับและ
ประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และ
มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการเตรี ย มบุ ค ลากรใหม่ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรประจ าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . (2553) นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา 11 ยังได้กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกั บสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
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ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
จะเห็นได้ว่าทั้งพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ต่างก็มุ่งให้สถานศึกษามีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในส่วนของส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด
ซึ่งรวมถึงครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติราชการ แต่การที่จะพัฒนาไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประสบผลสาเร็จได้หรือไม่นั้นจาเป็นต้อง
อาศัยวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)ในการขับเคลื่อน เนื่องจากองค์กรประกอบไปด้วยบุคลากร
และวัฒนธรรมองค์กรก็มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามบรรทัดฐาน ค่านิยม และ
ความเชื่อ Hoy & Miskel. (2008) ซึ่งองค์กรจะเรียนรู้ได้ก็โดยผ่านบุคคลที่เรียนรู้เท่านั้น ถ้าปราศจากการเรียนรู้
ของบุคคลการเรียนรู้ขององค์กรก็มิอาจเกิดขึ้นได้ Senge.P.M, (2006) ดังนั้นการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสบความสาเร็จได้นั้นจึงจาเป็นต้องอาศัย
วัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือสาคัญ Cameron,K. (2008) เพราะยิ่งวัฒนธรรมองค์กรมีความแข็งแกร่งเท่าใด
องค์กรก็จะยิ่งมีประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น Schein,E.H. (2010)
วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพราะวัฒนธรรมองค์กร คือค่านิยม ความ
เชื่อ และพฤติกรรมร่วมที่สมาชิกองค์กรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานจนเป็นสิ่งที่กาหนด
แนวทางพฤติกรรมของสมาชิกโดยมิต้องมีหลักการใดมากากับเป็นตัวกาหนดความคิด ความเชื่อ ชี้นาพฤติกรรม
และบอกสมาชิกกลุ่มที่จะรับรู้ คิด และรู้สึกถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อปัญหาต่าง ๆ Schein,E.H (2010) แต่
ด้วยเหตุที่องค์กรแต่ละแห่งต่างก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อด้อย จึงจาเป็นที่จ ะต้องมี
การศึกษาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ทราบถึงลักษณะหรือปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่ช่วยเสริมสร้างหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกาหนดแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กาหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาไว้ว่า “สานักการศึกษาจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือของประชารัฐสืบสานงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สร้างคนเก่งคนดี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนและประชาคมโลก” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว แสดงถึงเจตนารมณ์
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างคนเก่ง คนดี ให้กับสังคม ตลอดจน เพื่อเป็นบุคคลที่จะธารง สืบสานงานด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ไทยและท้องถิ่นต่อไป อีกทั้งยังมุ่งหวังในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนใน
ท้องถิ่น สาหรับในการดาเนินการจัดการศึกษายังมีวิสัยทัศน์ที่จะให้เกิดจากการประสานความร่วมมือกันของ
ภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่นอย่างลงตัว และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ กากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดโดยได้
กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด นานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย
และยุ ทธศาสตร์ การศึกษาของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ซึ่งต่างก็มุ่งให้สถานศึกษามีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สถานศึกษาทั้ง 10 แห่งในสังกัดเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราชประสบความสาเร็จในการดาเนินการ
จัดการศึกษา ผู้ปกครองในเขตเทศบาลและนอกเขตหรือต่างอาเภอได้ให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็น
จานวนมาก มีอัตราการสอบแข่งขันสูง ซึ่งมีความแตกต่างจากสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นอื่ น
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 นักเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชผ่านเกณฑ์ทุกน และมีคะแนนรวมร้อยละสูงกว่าเกณฑ์กาหนดทุกกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้มีจานวนนักเรียนที่ได้คะแนน
สูงสุด 100 คะแนนเต็ม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 45 คน และวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 6 คน นอกจากความสาเร็จทางด้านงานวิชาการแล้วนั้น สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประสบความส าเร็ จ ในการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในระดั บ ภาคและ
ระดั บ ประเทศ และในการแข่ งขั น กีฬ า กรี ฑา ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นทั้ ง ในระดั บ ภาคและระดั บ
ระดับประเทศก็ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกัน
ความสาเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่
ผู้ วิ จั ย ให้ ค วามส าคั ญ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาประสบความส าเร็ จ ได้ นั้ น คื อ วั ฒ นธรรมองค์ ก รของ
สถานศึกษาเอง ตามที่ Senge,(1990) ได้กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นตัวแทนของการเคลื่อนย้าย
วัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับ Westbrook. (1993) ได้สรุปไว้ชัดเจนว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสาคัญต่อ
องค์กร หากวัฒนธรรมไม่เอื้อต่อการจัดการคุณภาพทั้งองค์กรแล้วจะส่งผลด้านลบต่อการจัดการคุณภาพทั้ง
องค์กรได้
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ที่หมายถึงค่านิยม ความเชื่อร่วมกัน ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่เกิดขึ้นที่
ถือปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรรมขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆ วัฒนธรรมที่มีทั้งความเหมือน
และความแตกต่างกันของแต่ละสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่ทุกแห่งมีเป้าหมายเดียวกัน
นั้นคือความสาเร็จของสถานศึกษา เป็นการก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ ในความ
แตกต่างกันของวัฒนธรรมย่อมมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันทุกสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนารู ปแบบแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรของ Danuson,D.R (2009) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่
องค์กรชั้นนาทั่วโลกนิยมนามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินวัฒนธรรมองค์กร และใช้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของ Marquardt,M.J (2011) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เป็นระบบและระบบย่อยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชี่อมโยงกัน
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่าง
ชัดเจน และมีความเหมาะสมที่จะนามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาประเด็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จานวน 473 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน ตามเกณฑ์ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จานวน 1 ฉบับโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ ลักษณะคาถามเป็นแบบตัวเลือกที่กาหนดคาตอบไว้ให้
ประกอบด้วย เพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของเดนิสัน (Denison) เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท จานวน 4 ตัวแปร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับการเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สั งกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ตามแนวคิดของ มาร์ควอดท์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
จานวน 5 ตัวแปร
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและ วัตถุประสงค์
(Index of Item Objectives Congruence, IOC)
สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Crnbach)
สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.)
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใช้วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
สถิติที่ใช้วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาคือ วัฒนธรรมเอกภาพ และพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ วัฒธรรมการปรับตัว
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านการเพิ่มบทบาทให้กับบุคลากร
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึ กษา สังกัดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ สูงมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ สูงทุกด้าน โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดคือ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม รองลงมาคือ วัฒนธรรมพันธกิจ วัฒนธรรมการปรับตัว และด้านที่มีความสัมพันธ์กัน
ต่าที่สุด คือ วัฒนธรรมเอกภาพ
ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธ์การ
ถดถอยเมื่อเพิ่มปัจจัยที่ละตัว ปรากฏดังนี้
1. ถ้าตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม มีหน่วยเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธ รรมราช เพิ่มขึ้น .341 หน่วย มีทิศทางเดียวกับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราชโดยให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่
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2. ถ้าตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมเอกภาพ มีหน่วยเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้น .291 หน่วย มีทิศทางเดียวกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่
3. ถ้าตัว แปรวัฒ นธรรมองค์กร วัฒ นธรรมการปรับ ตัว มีห น่ว ยเพิ่มขึ้น 1 หน่ว ย จะทาให้การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้น .228 หน่วย มีทิศทางเดียวกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่
4. ถ้าตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมพันธกิจ มีหน่วยเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้การเป็นองค์กรแห่ง
การเรีย นรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้น .150 หน่วย มีทิศ ทางเดีย วกับ การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่
วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ดี ทั้งหมดตามลาดับ
ดังนี้ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัว และวัฒนธรรมพันธกิจ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ร้อยละ 83.50
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การอภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้สถานศึกษาในสังกัด นานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน ตามที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ที่ต้องยึดแนวนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของทาง
ราชการเป็นสาคัญ นอกจากนี้องค์กรที่มุ่งส่งเสริมสร้างพลังอานาจในการบริหารให้กับบุคลากรในทุกระดับ
บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีการใช้โครงสร้างการบริหารงานแบบ
ไม่เป็นทางการควบคุมการปฏิบัติงานมากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการ มีการทางานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกเป็นหลักในการบริหารและขับเคลื่อนงาน มีการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ได้แก่ องค์กรที่สนับสนุนสริมสร้างอานาจแก่บุคลากรใน
องค์กร (Empowerment) เน้นการทางานเป็นทีม(Team Orientation) เน้นการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร
ภายในองค์กรทุกระดับ (Capability Development)
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม จากผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนทางานร่วมกัน มี
วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็น องค์กรที่มุ่งส่งเสริมสร้าง
พลังอานาจในการบริหารให้กับบุคลากรในทุกระดับ บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน มีการใช้โครงสร้างการบริหารงานแบบไม่เป็นทางการควบคุมการปฏิบัติงานมากกว่าโครงสร้าง
ที่เป็นทางการ มีการทางานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นหลักในการบริหารและขับเคลื่อนงาน มี
การพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ได้แก่ องค์กรที่สนับสนุนสริมสร้างอานาจแก่บุคลากรในองค์กร(Empowerment)เน้นการทางานเป็นทีม(Team
Orientation) เน้นการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ (Capability Development) การที่
องค์กรจะบรรลุ วัตถุป ระสงค์ หรื ออยู่ รอดและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ
ประกอบด้วย เป้าหมาย (Purpose) คน (People) โครงสร้าง (Structure) เทคนิคการบริหาร (Technique)
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ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร (Information) ที่มีอยู่ในองค์กรนั้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะต้องมีความสอดคล้อง
เหมาะสม และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ “คน”
วัฒนธรรมเอกภาพ จากผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดจาก
ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การกาหนด
วัตถุประสงค์ของการทางานของทุกฝ่ายมีความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีการประสานงานและมีการบูรณาการที่ดี พฤติกรรมที่มีรากฐานจากกลุ่ม
ค่านิยม ผู้นาและผู้ตามมีทักษะในการสร้างเสถียรภาพ บูรณาการภายในองค์กร ถึงจะมีทัศนคติที่แตกต่างกัน
สามารถบรรลุข้อตกลงให้เกิดการยอมรับ บุคลากรในองค์กรนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงได้ง่ายถึงแม้จะมีความคิด
เห็นแตกต่างกัน แม้จะมีประเด็นที่มีปัญหา บุคลากรจะสามารถร่วมกันกาหนดแนวทางในการปฏิบัติได้ว่า
แนวทางใดถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับที่ Saengpol,S. (2009) กล่าวไว้ว่า
วัฒนธรรมองค์กรแสดงให้แห็นถึงความเป็นเอกภาพและเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ดังนั้นองค์กรใดเลือกใช้
รูปแบบหรือประเภทของวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร จะมีผลต่อพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกใน
องค์กรในรูปแบบนั้น นอกจากนั้นยังส่งผลต่อระบบความคิด ความเชื่อที่ จะมีต่อการกาหนดโครงสร้างองค์กร
การจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทางาน การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มี
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และพันธกิจที่ชัดเจน ทุกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชต้องนาไปกาหนดในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ภายใต้การดูแลที่เข้มงวดของสานัก
การศึกษา เพราะฉะนั้นกรอบการพัฒนาของแต่ละสถานศึกษาจึงถูกกาหนดไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็น
เอกภาพส่งผลให้สถานศึกษามีความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ทั้ง 10 สถานศึกษา
วัฒนธรรมการปรับตัว จากผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่
ในระดับบมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีใน
ยามฉุกเฉินหรือเร่งด่วน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีประสบการณ์ในการทางานสูง จะเห็นได้ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40
ปีและ 41-50 ปีและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานอยู่ในระยะเวลา 11 -20 ปี เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหา
ฉุกเฉิน หรื อเร่ ง ด่ว นใดๆ จึ งสามารถน าประสบการณ์ที่ ผ่ า นมาแก้ไ ขปั ญหาไปได้ ด้ว ยดี อย่า งเช่น กรณี การ
ปรับเปลี่ยนผู้บริหารของเทศบาล ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษา จากเดิมผู้บริหารชุดเก่า
มีนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว เน้นส่งเสริมการสอบแข่งขัน การติวเข้มนักเรียนทุก
คน ซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสาเร็จในด้านวิช าการเป็นอย่างสูงได้รับรางวัลระดับประเทศทุกครั้งที่มีจัดการ
แข่งขัน นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่ในปัจจุบันผู้บริหารชุดใหม่ได้ปรับเปลี่ยน
นโยบายการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทุกด้าน ผลปรากฏว่าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประสบความสาเร็จทั้งในระดับภาคและระดับในระดับประเทศเช่นกัน ในขณะเดียวกันผลงานด้านวิชาการยัง
ประสบความสาเร็จเช่นเดิม ได้รับรางวัลระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชครองอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 และอันดับที่ 2
ระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัฒนธรรมพันธกิจ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และพันธกิจของโรงเรียนที่ชัดเจน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรทางการศึกษาของภาครัฐ จึงมีการ
บริ ห ารและด าเนิ น งานแบบราชการที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ในทุ ก ด้ า น ให้ ส ถานศึ ก ษามี แ นวทางการ
ด าเนิ น งานในแนวเดี ย วกั น มุ่ ง สู่ ม าตรฐานเดี ย วกั น ภายใต้ น โยบาย การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่
มาตรฐานสากล เพราะเหตุนี้ บุ คลากรทุก คนของสถานศึก ษาจึ งมี ส่ ว นร่ว มในการประชุม จัดท าแผนพั ฒ นา
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การศึกษา ร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และพันธกิจของสถานศึกษา ให้ทุกแห่งดาเนินการ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ Phatthakunwisarn, B. (2012) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรนั้นเกิดจาก
การรวมกลุ่มทางานและดารงชีวิตร่วมกันภายในองค์กรมีการแสดงออกทางพฤติกรรม ความคิดและความเชื่อ
ของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์แรงผลักดันและเป้าหมายร่วมกัน ซึ่ง
วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้องค์กรมีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและก้าวสู่สัมฤทธิ์ผล
ตามที่องค์กรคาดหวังไว้ และสอดคล้องกับ Daft.R.L. (2004) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบของวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสาเร็จ(Achievement Culture) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มี
วิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจนองค์กรที่ยึดวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสาเร็จจึงเน้นค่านิยมแบบแข่งขันเชิงรุก
ความสามารถริเริ่มของบุคคล และพึงพอใจต่อการทางานหนักในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมาย
ค่านิยมที่มุ่งการเอาชนะจึงเป็นเสมือนกาวเชื่อมทุกคนในองค์กรเข้าด้วยกัน
เมื่อพิจารณาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความ สามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้
อันประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจึงต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ Hoy & Miskel (2008) ให้ความเห็นว่า “โรงเรียนเป็นองค์กรให้บริการที่ผูกพันกับ
เรื่องของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลัก เป้าหมายสุดท้ายของโรงเรียนก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นใน
บรรดาองค์กรประเภทต่างๆ โรงเรียนจึงควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์กรประเภทใดๆ” จึงทาให้การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แต่ละรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
พลวัตแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การให้ความสาคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก
ขณะเดียวกันก็เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดจากทุกด้านของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดเทศาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนต่างตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ เป็นอย่างดี
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ซึ่ง
กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน จึงทาให้สถานศึกษาให้ความสาคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องปรากฏอยู่ในระดับมาก
ดังจะเห็นได้จากการที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนคร
ศรธรรมราชจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นประจาทุก
ปี นอกจากนี้ยังพบว่า สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ดังจะเห็น
ได้จากการทีผ่ ู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ในหลายลักษณะ สอดคล้องกับแนวทางของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คือ เป็นองค์กรที่ซึ่งสมาชิกมีการ
พัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง Hoy & Miskel (2008) ได้ให้ความเห็นว่า “โรงเรียนเป็นองค์กร
ให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลัก เป้าหมายสุดท้ายของโรงเรียนก็คือการเรียนรู้ของ
นักเรียน ดังนั้นในบรรดาองค์กรประเภทต่างๆ โรงเรียนจึงควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การ
ประเภทใดๆ”
การปรับเปลี่ยนองค์กร ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรธรรมราช ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากการสถานศึกษาได้มีการส่งเสริม
ให้สถานศึกษาสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อและนวั ตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของ
สถานศึกษามีความร่วมมือช่วยเหลือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และให้โอกาสในการเรียนรู้
แก่กัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและจากโครงการต่างๆ เพื่อนาความรู้ที่
ได้มาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด ของ Marquardt&Reynolds. (1994) ที่ให้ความคิดเห็น
ว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ในองค์กรแห่งการเรียนรู้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยและส่งเสริมต่อการเรียนรู้
รวมทั้งมีการส่งเสริมและให้รางวัล สาหรั บความกล้าที่จะเสี่ ยง ความผิ ดพลาดหรือเข้าใจผิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
เพราะอาจเป็นแหล่งความคิดใหม่ซึ่งจะช่วยให้ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการทาสิ่งต่างๆ โดยองค์กรมองว่า ไม่มีการ
ทดลองใดที่ผิ ดพลาด ตราบเท่าที่องค์กรสามารถจะเรียนรู้จากมันได้ และสมาชิกทุกคนภายในองค์กรต่าง ก็
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและของผู้อื่น
การเพิ่มบทบาทให้กับบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดจากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้กับชุมชนสมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามที่
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กาหนดให้
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ ทา
ให้ ส ถานศึกษาต่างมุ่งพัฒ นาสถานศึก ษาของตนสู่ การเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ พร้อมๆกับการเพิ่มขี ด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการ
เรียนรู้ และมีอิสระในการตัดสินใจ มีการกระจายอานาจในการบริหารงาน และมอบอานาจในการทางานให้กับ
บุคลากรตามสัดส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถในการเรียนรู้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา เช่น ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรนาความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ จึงทาให้การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt &
Reynolds. (1994) ที่ได้เสนอลักษณะและโครงสร้างที่เหมาะสมของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สาคัญ
ประการหนึ่งคือ การเพิ่มบทบาทหรือการให้อานาจ (Empowerment) กล่าวคือ ส่งเสริมสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้ มีอสิ ระในการตัดสินใจ กระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจไปสู่ระดับล่าง
หรือสู่ผู้ปฏิบัติให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ภายใต้กลยุทธ์และแผนงานขององค์การ
การจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความกระตือรือร้นในการแสวงหา ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อนามาใช้ใน
การปรับปรุงการทางาน ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงสาคัญของ
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การเรียนรู้ การให้โอกาสบุคลากรได้เรียนรู้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และช่วยให้บุคลากรสามารถ
เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงขับภายในตนเองที่จะแสวงหาความรู้ และเป็นการเรียนรู้ที่ได้
จากการปฏิบัติจริง ทาให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้
ปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น สถานศึกษาจึงสนับสนุนหน่วยงานและโครงการต่างๆ ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้แก่
บุคลากร เพราะนอกจากจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แล้ว ยังช่วยให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ Senge,(2006) ที่กล่าวว่าองค์กรจะ
เรียนรู้ได้ก็โดยผ่านบุคคลที่เรียนรู้เท่านั้น ถ้าปราศจากการเรียนรู้ของบุคคล การเรียนรู้ขององค์กรก็มิอาจเกิดขึ้น
ได้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ บุคลากรของโรงเรียนสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีที่ตนต้องการเรียนรู้และนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อยางมี
ประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทาให้การเข้าถึงข้อมูลโดย
ผ่านเครือข่ายต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือการออนไลน์ สามารถทาได้โดยง่ายและเป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถเข้าถึงได้ แต่
ขณะเดียวกันก็พบว่าในการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นั้น ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญของสถานศึกษา
ทั้งในด้านความพร้อมของการนาเทคโนโลยีมาใช้ และความเพียงพอต่อการใช้งาน กล่าวคือ สถานศึกษายังขาด
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีอยู่มีสมรรถนะไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้งาน การขาดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อเชื่อมโยงจากภายในและภายนอก
องค์กร นอกจากนี้จากประสบการณ์ในการทางานของผู้วิจัยพบว่า สถานศึกษาบางแห่งไม่มีบุคลากรดูแล
รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงทาให้การค้นคว้าหาความรู้ การสร้าง การประมวลผล การจัดเก็บและถ่ายโอน
ความรู้ไม่สามารถทาได้ทั่วทั้งองค์กร และเป็นผลให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นไปค่อนข้างยาก
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ มากกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงที่สุดคือ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมร่วมที่สมาชิกองค์การส่วน
ใหญ่ห รือทั้งหมดปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานจนเป็นสิ่งที่กาหนดแนวทางพฤติกรรมของสมาชิกโดยมิต้องมี
หลักการใดมากากับ อีกทั้งเป็นตัวกาหนดความคิด ความเชื่อ ชี้นาพฤติกรรม และบอกสมาชิกกลุ่มที่จะรับรู้ คิด
และรู้สึกถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อปัญหาต่าง ๆ Cameron. (2008) ขณะเดียวกันก็จาเป็นต้องใช้กลยุทธ์หรือ
จุดเน้นอันเป็นยุทธวิธีนาพาสถานศึกษาให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น โดย
สถานศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีความเชื่อใจ เปิดเผย และการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นลักษณะของวัฒนธรรม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับ Schein. (1994) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบบางประการของวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ในองค์การว่า ผู้คนในองค์กรจะต้องมีความเชื่อที่เป็นความผูกพันร่วมกันในการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิด
กว้างและตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริง การเรียนรู้ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามีการปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลที่
สาคัญในงาน นอกจากนี้ผู้คนในองค์กรจะต้องมีค่านิยมที่เป็นความเชื่อร่วมกันในการทางานเป็นทีม ด้วยความ
ไว้วางใจ มีความร่วมมือและการประสานงานสอดรับกันอันเป็นแนวทางสู่ความสาเร็จซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) พบว่า ตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมได้ดี
ทั้ง 4 ด้าน คือ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัว และ วัฒนธรรมพันธกิจ
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สามารถร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้
ร้อยละ 83.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ได้นาแนวนโยบาย ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของทางราชการมาเป็น
ยุทธวิธีหรือแนวทางในการดาเนินงานเพื่อนาพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายตลอดระยะเวลาของการดาเนินงานนั้น
ทาให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดการเรียนรู้ ยอมรับ และนาไปปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมเนียมบรรทัดฐานที่
บุคลากรยึดถือ และปฏิบัติตามจนเกิดเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันและผสานองค์กรเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวจนทา
ให้เห็นเด่นชัดเป็นคุณลักษณะเด่นของสถานศึกษา ขณะเดียวกันจากการที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กาหนดให้ ผู้บริหารสถานศึกษามีอานาจและหน้าที่ในการควบคุม ดูแลให้
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด จึงทาให้การปฏิบัติงาน รวมถึงค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และการรับรู้
ของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทาให้วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
และส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ที่พบว่า วั ฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครนครศีธรรมราช มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และวัฒนธรรมการปรับตัว มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีการวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุง
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการปรับตัวของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและการเปลี่ยนแปลง
ของเป้าหมายสถานศึกษา เพราะหากบุคลากรไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นไปตามโยบายและเป้าหมาย
ของสถานศึกษาแล้วนั้น จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอึดอัด และทาให้เกิดข้อขัดแย้งได้ง่าย ซึ่งอาจเห็นได้ใน
ลักษณะของการการระบายความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงาน การร้องเรียน การแบ่งพรรคแบ่งพวก และนาไปสู่ความ
ขัดแย้งที่รุนแรงได้ในที่สุด ซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งต่อสถานศึกษา และการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2) จากที่พบว่าการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเพิ่มบทบาทให้กับบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก แต่ก็อยู่ในอันดับสุดท้ายของทุกด้าน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวาง
แผนการดาเนินงานของสถานศึกษาควรจะได้มีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่อง การเพิ่มบทบาทหน้าที่และ
ความสาคัญให้แก่บุคลากร สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้สถานศึกษเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้น
เฉพาะเรื่ องผลผลิตเพียงอย่ างเดีย ว แต่ยังมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร โดยสถานศึกษาต้อง
ตระหนักว่าความสาเร็จของสถานศึกษาสร้างอยู่บนความสุขและประสิทธิผลของบุคลากรทุกคน เค้าสามารถ
ทางานของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีความเท่าเทียมกันและ การมีส่วนร่วม โดยมีความสมดุลระหว่างความต้องการ
ของบุคคลและองค์กรในการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้การทางานดีขึ้น
3) วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีตัวแปร 4 ตัว คือ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัว และ
วัฒนธรรมพันธกิจ จะพบว่าทุกด้านส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สั งกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ดังนั้นมีข้อเสนอแนะ สาหรับการบริหารงานในทุกด้านเพิ่มเติม ดังนี้ การที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อสถานศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้นาองค์กรจึงควรศึกษาทาความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
ของสถานศึกษาของตน ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อการวางแผนงานในด้านต่างๆ เพื่อมิให้ขัดต่อวัฒนธรรมองค์กร และ
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ทาให้เกิดความร่วมมืออันดีจากบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากนี้แล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาท
และวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยแสดงความเป็นผู้นาและให้
การสนับสนุน จัดหา หรือแสวงหาโอกาส เพื่อให้การเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของการเป็น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละในด้ า นการจั ด การบุ ค ลากรควรสร้ า งบรรยากาศที่ ส นั บ สนุ น ภายในองค์ ก ร
(Supportive Atmosphere) กล่าวคือ ให้ความสาคัญต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร เคารพศักดิ์ศรี
ในความเป็นมนุษย์ ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล เน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกันและความเป็นอิสระ มี
มนุษยธรรมและเป็นประชาธิปไตย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรได้มีการวางแผนการดาเนินงานหรือการปรับปรุง
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างเหมาะสม เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษานามาใช้เป็นตัว
บ่งชี้ถึงชัยชนะและความสาเร็จของสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกาหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงภาพใน
อนาคตขององค์กร เพื่อสื่อความหมายให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กรได้มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายเดียวกันไว้อย่างชัดเจน เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลผูกพันกับเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
อย่างแท้จริง โดยอาจกาหนดเป็นตัวบ่งชี้หรือดัชนีชี้วัดความสาเร็จของสถานศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรดาเนินงานต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันและเพื่อเป็นการเสริมจุด
แข็งและเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาให้เข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
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