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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบวัฒนธรรมองคกร

ของสถานศึกษา 2) ระดับการจัดการความรูของสถานศึกษา 3) รูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผล 

ตอการจัดการความรูของสถานศึกษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ

วัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 335 คน ไดมาโดย 

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและ

รายดาน 

 2. การจัดการความรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

 3. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานวัฒนธรรมแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรม 

แบบเนนสายการบังคับบัญชา และดานวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 74.80 

 4. ปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา 

ไดแก บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน ขาดส่ือและแหลงสืบคนความรูใน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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การพัฒนา การจัดการความรู ดังน้ัน สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำหนาท่ีอยางเต็ม 
ความสามารถจัดทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตาม และอบรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสรางส่ือที่ทันสมัย 
 
คำสำคัญ: วัฒนธรรมองคกร  การจัดการความรู  สถานศึกษา  มัธยมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the implementation level of organizational culture 
types of educational institutions; 2) the level of knowledge management of educational 
institutions; 3) types of organizational culture affecting knowledge management in educational 
institutions; and 4) problems and suggestions for organizational culture and knowledge 
management in educational institutions. The research samples were 335 administrators 
and teachers from educational institutions under the Jurisdiction of Secondary Educational 
Service Area Office 8, derived by proportional stratified random sampling. The research 
instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, stepwise multiple regression 
analysis and content analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. Types of organizational culture implemented by educational institutions were  
at a high level in both overall and individual aspects. 
 2. Knowledge management of educational institutions was at a high level in both 
overall and individual aspects. 
 3. Three types of organizational culture that affected knowledge management in 
educational institutions with statistical significance at .01 level were market culture, hierarchy 
culture and adhocracy culture, accounting for 74.80% of variance explained. 
 4. Regarding problems on types of organizational culture and knowledge 
management in educational institutions, it was found that the staff did not view work 
collaboration as important. The findings also revealed that the educational institutions 
lacked media and educational sources for developing knowledge management. Therefore, 
the educational institutions should encourage their staff to perform their duties at full 
capacity and appoint team supervisors to monitor and train their staff in how to use information 
technologies and create modern media. 

Keywords:  organizational culture, knowledge management, educational institution, secondary  
  education 
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บทนำ 
 ในสภาวการณปจจุบัน ความเจริญกาวหนาในวิทยาการดานตาง ๆ ดำเนินไปอยางรวดเร็ว 
ดังนั้น สถานศึกษาไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนตองเตรียมพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ 
เกิดขึ้น ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ตองเผชิญไมวาจะเปนบุคคล หรือองคกร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อยางรวดเร็วในโลกปจจุบันน้ัน มีปจจัยมาจากการกาวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนา
อยางตอเน่ือง และความซับซอนของระบบเศรษฐกิจซึ่งสงผลกระทบกับการดำเนินการท้ังภายใน 
และภายนอกองคกร การแขงขันจากท่ีเคยจำกัดอยูในวงแคบ ๆ ก็ไดขยายขอบเขตออกไปครอบคลุม 
ทั่วโลก นอกจากน้ีแลวแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม ไมวาจะเปนการบริหารการเปล่ียนแปลง 
การจัดการคุณภาพ การจัดการหวงโซอุปทาน รวมถึงการจัดการความรู ทำใหองคกรและหนวยงาน
ทั้งหลายตองปรับตัวเพ่ือความอยูรอด โดยมีคนเปนพลังขับเคล่ือนท่ีสำคัญ เพราะในตัวคนมีทักษะ
และประสบการณ ที่กอใหเกิดความชำนาญซ่ึงเปนทุนความรู จึงจำเปนตองสรางคานิยมขององคกร
และวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองและปรับตัวไดตามสภาวะเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือความอยู
รอดและการพัฒนาท่ีกาวหนาและสามารถบรรลุผลท่ีตั้งไวได (สรัสนันท ธิรศริโชติ, 2554: 1) 
 ปจจบุนัการบริหารงานภาครัฐ มเีปาหมายเพ่ือมุงผลสมัฤทธ์ิ มปีระสิทธิภาพ และความคุมคา 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ัง 
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนเจตคติของขาราชการ 
ในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547: 4) และเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2548: 8) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของชาติไว 3 มาตรฐาน ในสวนของมาตรฐานที่ 3 ไดแก แนวการสรางสังคม 
แหงการเรียนรู หรือสังคมแหงความรูการสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง การเรียนรู 
ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีนั้น ลวนเปนปจจัยสำคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู
ทั้งส้ิน ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองมีกระบวนการพัฒนาองคกรของตนโดยใชวิธีการจัดการ
ความรู ดังท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกำหนดกระบวนการการจัดการความรู
ขององคกรวา ควรประกอบดวย การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดความรูใหเปน
ระบบการประมวลและกล่ันกรองความรู การเขาถึงความรูการแบงปนแลกเปล่ียนความรูและ 
การเรียนรู 
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 ดังน้ัน วัฒนธรรมองคกรนับวาเปนปจจัยสำคัญย่ิง ที่จะสงเสริมกระบวนการการจัดการ 
ความรูของสถานศึกษาใหกลายเปนองคกรแหงการเรียนรูได ดังท่ี สำนักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษา (สกศ.) ไดรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) และสถาบันสงเสริม 
การจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบ และกระบวนการจัดการ
ความรูขององคกรทางการศึกษา ไดแก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือทำใหองคกรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในดานการทำงานตามบทบาทหนาท่ีและภาระงาน 
ขององคกร รวมไปถึงการสงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพใหกับผูเรียน ทั้งยัง 
ขยายผลไปสูสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอ่ืน ๆ อีกดวย และท่ีสำคัญ 
เพ่ือใหไดขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการใชกระบวนการการจัดการความรูเพ่ือประโยชน 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหพัฒนา 
เพ่ิมมากข้ึน โดยมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังประเทศ
ดำเนินการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององคกร ตามขอตกลงของการปฏริปู
ระบบราชการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 4) 
 สรุปไดวา การสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีความเขมแข็งและย่ังยืนน้ัน องคกรจำเปนตอง
กำหนดเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือเปนวิถีปฏิบัติที่บุคลากรเห็นคุณคารวมกันตระหนักและ
เขาใจตรงกัน นั่นคือคานิยมขององคกรน่ันเอง แตในสภาพความเปนจริงปจจุบันมีขอคนพบท่ีเปน
แนวโนมของวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา ซึ่งพบวา ผูบริหารระดับสูงมีแนวโนมใหคะแนน 
ดานวัฒนธรรมสัมพันธเก้ือกูล สูงกวาผูบริหารระดับกลาง คะแนนดานวัฒนธรรมการปรับเปล่ียน 
มีแนวโนมนอยท่ีสุด และหลาย ๆ องคกรมีแนวโนมท่ีเนนวัฒนธรรมสายบังคับบัญชาและการตลาด 
ดงัท่ีคาเมรอน และควิน (Cameron and Quinn, 1999: 121) แสดงใหเห็นวาองคกรตาง ๆ จำนวนนอย
ท่ีมีวัฒนธรรมองคกรเปนวัฒนธรรมการปรับเปล่ียน เพราะมีลักษณะวัฒนธรรมท่ีมีการกระจายอำนาจลงสู
ผูปฏิบัติโดยตรง เน่ืองจากผูนำองคกรกลาเส่ียงและมีการคาดการณอนาคต โดยจุดหมายคือ 
การพัฒนาองคกรและสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับองคกรของตนเอง ซึ่งแตกตางจาก 
สถานศึกษาสวนใหญในประเทศไทยท่ีจะมีลักษณะของวัฒนธรรมสายบังคับบัญชาเปนวัฒนธรรม
หลัก เน่ืองจากหนวยงานของทางราชการมีโครงสรางท่ีเปนทางการ มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน ผูนำองคกรมีทักษะในการจัดการและการประสานงานท่ีดี เพ่ือการดำเนินงานท่ีราบรื่น 
จดุหมายคือ ความสำเร็จของงานท่ีมคีวามนาเช่ือถือและตนทุนต่ำ (พิชาย  รตันดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 247) 
 ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรม
องคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 เพ่ือนำมาซ่ึงการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 92

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 2.  เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 
 3.  เพ่ือศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 4.  เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความเช่ือ คานิยม รูปแบบแผนความคิด ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไดปฏิบัติ
สบืทอดกันมาเปนท่ียอมรบัโดยสมาชิกองคกรและมีการถายทอดใหแกสมาชกิจากรุนหน่ึงสูอกีรุนหน่ึง 
โดยผานกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา ประกอบดวย 4 รูปแบบ ไดแก 1) วัฒนธรรมองคกร 
แบบครอบครัว 2) วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ 3) วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา 
และ 4) วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด 
 2. การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ รวบรวม 
พัฒนาใหเปนระบบอยูในลักษณะท่ีเปนแหลงความรู ที่ทุกคนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรู 
ไดงาย และแลกเปล่ียนความรูกันได เพ่ือพัฒนาใหเปนผูรู สงผลใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดความรู
ใหเปนระบบ 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแบงปนแลกเปล่ียน
ความรู และ 7) การเรียนรู 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
โดยมีวิธีดำเนินการตามลำดับหัวขอดังตอไปนี้ 
 1.  ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2556 จำแนกตามท่ีตั้งของจังหวัดคือ จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดราชบุรี และแบงตามขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวยผูบริหาร 158 คน ครู 3,065 คน  
รวมทั้งส้ิน 3,223 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 3,223 คน ใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและ 
มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) และได
จำนวนกลุมตัวอยาง 346 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
 

  
  

      
  15 204 219 2 22 24 

  14 223 237 2 24 26 
  20 369 389 2 39 41 
  27 705 732 3 76 79 

  14 164 178 1 17 18 
  21 315 336 2 34 36 
  17 230 247 2 25 27 
  30 855 885 3 92 95 

 158 3,065 3,223 17 329 346 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรและการจัดการความรู แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม 
 ขั้นท่ี 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปรและนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัยโดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 3 นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถามแลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีตั้งแต 0.5- 1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 64 ขอ 
 ขั้นท่ี 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอเสนอแนะของผูทรง
คุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช (tryout) กับผูบรหิารและครูผูสอนซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน  
 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีรับกลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง 
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 
อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพดานความเท่ียงของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรไดคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.97 และคุณภาพดานความเท่ียงของการจัดการความรูไดคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาเทากับ 0.97 
 ขั้นท่ี 7 ปรบัปรงุขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมคีวามเหมาะสมและถูกตอง โดยผาน 
การแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใช
เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
สำรวจรายการ (checklist)    
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามวัดระดับรูปแบบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา เปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
 ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามระดับการจัดการความรูของสถานศึกษา มีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
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 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับของรูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับ
คืนมา จำนวน 335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.82 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหเก่ียวกับระดับของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของ

สถานศึกษาใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของ
สถานศึกษาใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient: r

xy
)  

 3. การวิเคราะหของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา 
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression)  
 4. การศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัด 
การความรูของสถานศึกษาใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
            ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดังน้ี 
 
 ตอนท่ี 1 ระดับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 รูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ =3.90, S.D.=0.58) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยวัฒนธรรม
แบบครอบครัวอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.56) รองลงมา ไดแก วัฒนธรรมองคกร 

แบบเนนสายการบังคับบัญชา ( x̄ = 3.94, S.D. = 0.66) วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ ( x̄ = 3.85,  

S.D. = 0.63) และวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด ( x̄ = 3.85, S.D. = 0.67) ตามลำดับ 
ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับและลำดับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 

                                                                                                                                (n=335) 
 x̄ S.D.   

1.  
2.  
3.  
4.  

3.97 
3.85 
3.94 
3.85 

0.56 
0.63 
0.66 
0.67 

 
 
 
 

1 
3 
2 
4 

 3.90 0.58   

 ตอนท่ี 2 ระดับการจัดการความรูสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 
 การจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 3.87, S.D. = 0.60) และ 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการจัดการความรูอยูในระดับมากทุกดาน โดยการจัดการความรู 

ดานการเรียนรูอยูในลำดับสูงท่ีสุด ( x̄ = 3.95, S.D. = 0.64) รองลงมา ไดแก ดานการบงชี้ความรู  

( x̄ = 3.93, S.D. = 0.66) และดานการจัดความรูใหเปนระบบอยูในลำดับต่ำท่ีสุด ( x̄  = 3.79,  
S.D. = 0.77) ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
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                                                                                                                                    (n=335) 
 x̄ S.D.   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
 

3.93 
3.88 
3.79 
3.81 
3.79 
3.89 
3.95 

 

0.66 
0.63 
0.77 
0.71 
0.75 
0.67 
0.64 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 
4 
7 
5 
6 
3 
1 

 3.87 0.60   

ตารางที่ 3  ระดับและลำดับการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 

 ตอนท่ี 3 รูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรซึ่งมี 
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง .702-.793 
และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของวัฒนธรรมองคกรกับการจัดการความรูของ 
สถานศึกษา (Y

tot
) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาสหสัมพันธระหวาง .653-.821 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของ 
  สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 

 

 

 

 

 (X
1) 

 
 (X

2) 

 (X
3) 

 (X
4)  (Y

tot
) 

 (X1) 1.00     

 (X2) .780** 1.00    

 (X3) .722** .756** 1.00   

 (X4) .702** .782** .793** 1.00  

 (Ytot) .653** .776** .793** .821** 1.00 

**  .01 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบวา รูปแบบวัฒนธรรมองคกรดาน

วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด (X
4
) วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา (X

3
) 

วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ (X
2
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความผันแปรของการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 
เทากับ 0.748 ซึ่งแสดงวา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสาย

การบังคับบัญชา และวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา

และสามารถทำนายการจัดการความรูของสถานศึกษาไดรอยละ 74.80 โดยสามารถเขียนสมการ

พยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี  5  

 tot = 0.62 + 0.36 (X4) + 0.26 (X3) + 0.22 (X2) 

 tot = 0.40 (Z4) + 0.29 (Z3) + 0.24 (Z2) 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
           (n=335) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 3 90.41 30.14 326.77** .00 

Residual 331 30.53 .09   
Total 334 120.94    

 b Beta SEb t Sig. 
 .62  .11 5.81** .00 

 (X4) .36 .40 .05 7.83** .00 
 (X3) .26 .29 .04 6.06** .00 

 (X2) .22 .24 .04 5.08** .00 
**  .01 
R = 0.865 R2 = 0.748 SEE. = 0.303 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 
 ผลการวิเคราะหพบวาปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา 
ขอที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน รองลงมาคือ 
1) บุคลากรไมมีความผูกพันกับสถานศึกษา 2) บุคลากรขาดความเคารพในสิทธิและหนาท่ีซึ่งกัน 
และกัน 3) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 4) บุคลากรขัดแยงและ 
ไมยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ 5) บุคลากรทำงานไมเปนไปตามลำดับขั้นตอนและ
ระเบียบ 
 ขอเสนอแนะมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำหนาท่ีของตนเองตาม
ความถนัดอยางเต็มความสามารถ รองลงมาตามลำดับ คือ 1) สถานศึกษากำหนดขอบขายหนาท่ี
ของแตละงานลงในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 2) สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรู
เพ่ิมเติมตามภาระหนาท่ีและจัดใหมีทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3) สถานศึกษาควรจัดทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม ใหความรูกับบุคลากรในแตละดานและจัดทำคูมือ 
การปฏิบัติงานในแตละงานอยางละเอียด 4) ผูบริหารควรจัดการกับความขัดแยงอยางยุติธรรม 
และคำนึงถึงการพัฒนาของสถานศึกษารวมกัน 5) สถานศึกษาควรใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน 
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการสรางขวัญกำลังใจอยูเสมอ 
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 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูของสถานศึกษาขอท่ีเปนอุปสรรคมากท่ีสุด คือ 
ขาดส่ือและแหลงสืบคนความรูที่หลากหลายและเพียงพอตอการจัดการความรู รองลงมาตามลำดับ
คือ 1) มีกิจกรรมอื่น ๆ สอดแทรกเขามาทำใหบุคลากรมีภาระงานมาก 2) บุคลากรท่ีมีประสบการณ
มักจะขอยายกลับภูมิลำเนาเดิมทำใหการจัดการความรูในสถานศึกษาไมตอเนื่อง 3) หลังจากท่ี
บุคลากรไดเขารับการอบรมแลวไมไดนำความรูที่ไดรับมาขยายผลตอใหกับบุคลากรในหนวยงานของ
ตนเอง 4) บุคลากรสวนใหญมีอายุราชการไมมากขาดประสบการณ ขาดทักษะในการทำงานเน่ืองจาก
บรรจุใหม และ 5) สถานศึกษายังไมไดดำเนินการในการจัดการความรูใหเปนระบบ 
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา เรียงลำดับจากมากไปหานอย 
ดังน้ีขอเสนอแนะมากท่ีสุดคือ สถานศึกษาควรจัดทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและอบรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางส่ือใหกับบคุลากร รองลงมา คอื 1) ผูบรหิารควรจัดการการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน 2) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ 
ในการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีจำนวนเพียงพอกับความตองการและมีการจัดเก็บสื่อ
อยางเปนระบบและจัดทำชองทางในการสืบคนความรูที่หลากหลาย 3) สถานศึกษาควรเปดโอกาส
ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกำหนดแผนกลยุทธพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา  
4) สถานศึกษาควรสรางทีมงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในแตละดานเปนท่ีปรกึษาแกบคุลากรในสถานศึกษา 
เปดโอกาสใหมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูทีม่คีวามเช่ียวชาญภายนอกสถานศึกษา และ 5) สถานศึกษา
ควรสงเสริมใหบุคลากรสรางความรูที่ไดรับมาจากการอบรม โดยจัดทำเปนผลงานทางวิชาการและ
เผยแพรความรูใหกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังน้ี 
 1. รปูแบบวฒันธรรมองคกรของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 8 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา วัฒนธรรมองคกรของ 
สถานศึกษาดานวัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานวัฒนธรรม
องคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ และดานวัฒนธรรม 
แบบเนนการตลาด ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหาร และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของหนาท่ี  
ความรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือเปนวิถีปฏิบัติที่บุคลากร 
เห็นคุณคารวมกัน ตระหนักและเขาใจตรงกัน รวมท้ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2555: 14) ไดตระหนักถึงความสำคัญของการสรางวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็ง และพัฒนาศักยภาพ
องคกรใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได
จดัทำเอกสารแนวทางการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ไดใชเปนแนวทางในการดำเนินการเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมองคกรใหมีเปาหมาย รวมทั้ง
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สรางคานิยมขององคกรท่ีบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคาดหวังท่ี
จะยึดถือปฏิบัติ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาในแตละแหง ซึ่งจะชวยผลักดัน
ใหการปฏิบัติงานบรรลุผล สอดคลองกับนพมาศ ประภา (2552: 89-101) ไดศึกษาเร่ือง วัฒนธรรม
องคกรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยรวมสถานศึกษาทุกขนาดมีระดับวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมาก 
เมือ่พิจารณารายดานพบวา ระดับวฒันธรรมองคกรของสถานศึกษา ทกุขนาดอยูในระดับมากทกุดาน  
 2. การจดัการความรูของสถานศกึษา สงักัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การจัดการความรูของสถานศึกษา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการเรียนรู ดานการบงชี้ 
ความรู ดานการแบงปนแลกเปล่ียนความรู ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการประมวลและ
กล่ันกรองความรู ดานการเขาถึงความรู และดานการจัดความรูใหเปนระบบ ตามลำดับ ท้ังน้ีเน่ืองจาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547: 4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุวา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรู 
ในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู อยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร 
และสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบตัริาชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง 
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมี 
การเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ 
การบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา อีกท้ัง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2548: 8) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติไว 3 มาตรฐาน ในสวนของมาตรฐานที่ 3 ไดแก แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู หรือ
สังคมแหงความรู การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง การเรียนรู ความรู นวัตกรรม
สื่อและเทคโนโลยี ลวนเปนปจจัยสำคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรูทั้งสิ้น ซึ่งสถานศึกษา
ทุกแหงจำเปนตองมีกระบวนการ พัฒนาองคกรของตนโดยใชวิธีการจัดการความรู ดังที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกำหนดไว สอดคลองกับปญญา มาศวรรณา (2551: 117-119) 
ไดศึกษาเร่ือง ระดับการปฏิบัติการจัดการความรูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติการจัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการปฏิบัติการจัดการความรูโดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน มีระดับการปฏิบัติงานจากมากไปนอย 3 
อันดับแรก ไดแก ดานการจัดเก็บขอมูลและการสืบคนความรู ดานการสรางความรู และดานการถาย
โอนความรูและการใชประโยชน ตามลำดับ 
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 3. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปหานอย ซึ่งไดแก  
ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา  
และดานวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยจะสามารถทำนายการดำเนินงานของสถานศึกษาไดรอยละ 74.80 ซึ่งสอดคลองกับกัญญาณัฐ 
บุญพวง (2551: 98-99) ไดศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การจัดการความรู
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังน้ี การเรียนรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
การสรางและแสวงหาความรู การคนหาความรู การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู 
และการจัดการความรูใหเปนระบบ วัฒนธรรมองคกรโดยภาพรวมสงผลตอการจัดการความรู 
ของสถานศึกษา เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความหลากหลายของบุคลากรและความมุงประสงค
ของสถานศึกษา สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยอภิปรายผลวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรู จำแนก
เปนรายดานเรียงตามลำดับอิทธิพลไดดังน้ี 
  3.1 ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด สงผลตอการจัดการความรูของ 
สถานศึกษามากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาใหความสำคัญกับความสำเร็จของสถานศึกษา 
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจและใชหลักเหตุและผลในการบริหารงานอยางเหมาะสม มี 
การประเมินผลโดยการเปรียบเทียบผลงานของบุคลากรอยางยุติธรรม ดวยเหตุนี้บุคลากรรูสึกวางาน
ที่ทำทาทายความสามารถในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหมีการแขงขันกันสรางผลงานเพ่ือเปนการวัด 
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานสูง บุคลากรจึงตองพัฒนาในดานทักษะ ความรู ความสามารถ เพ่ือ 
การแขงขันในองคกรของตนสอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 264) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัย 
ดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยพบวาดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกดาน โดยผานการระบุความรูใหเปนระบบ การแลกเปล่ียน
เรียนรู และการประยุกตใชความรู ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองดำเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซ่ึงมีการกำหนดเปาหมายในแตละองคประกอบ 
หรือแตละตัวบงชี้ที่แนนอนและตองดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งรูปแบบวัฒนธรรมองคกร 
แบบเนนการตลาดน้ันใหความสำคัญกับเปาหมายขององคกรเชนกัน  
  3.2 ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา สงผลตอการจัดการความรู
ของสถานศึกษาในอันดับรองลงมา ทั้งนี้เน่ืองจากสถานศึกษามีโครงสรางสายการบังคับบัญชา 
ที่แสดงอำนาจ หนาท่ีของแตละสายงานอยางชัดเจน ผูบริหารสนับสนุนใหการดำเนินการของ 
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สถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีรัดกุม บุคลากร 
มีความมั่นคงในหนาท่ีการงานโดยไดรับสวัสดิการดานตาง ๆ อยางเพียงพอตอการดำรงชีวิต 
ดวยเหตุนี้ทำใหบุคลากรยึดถือการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ทุมเท แรงกาย แรงใจ 
ในการปฏิบัติงานของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ
เพ่ือปองกันความผิดพลาด สอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 263) ไดศึกษาเรื่องปจจัย
ดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยพบวา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายบังคับบัญชา มีอิทธิพลทางออม 
ตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทุกดาน โดยผานการระบุความรู การจัด 
การความรูใหเปนระบบ การแลกเปลี่ยนความรู และการประยุกตใชความรู ทั้งนี้เน่ืองจากการทำงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้น คณบดีจะเปนผูควบคุมดูแลประสานงานใหอาจารย 
ในคณะของตน ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึง่ในการเปนมหาวิทยาลัยน้ัน 
มเีปาหมายหลักอยูทีค่วามรู  
  3.3 ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
เปนลำดับสุดทาย จากการศึกษาประเภทของวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ ไดมีนักวิชาการหลาย
ทานไดนิยามคำจำกัดความไวแตกตางกัน เชน วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ วัฒนธรรมองคกร
แบบเนนการพัฒนา ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดใชคำวา “วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ” ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สถานศึกษามุงเนนและสงเสริมใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 
มีการปรับเปลี่ยนตำแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรเพ่ือใหการดำเนินการประสบ 
ความสำเรจ็และผูบรหิารสงเสริมใหบคุลากรสนับสนนุแนวความคิดท่ีทาทายและสรางสรรคนวัตกรรม
ใหม ๆ อยูเสมอ ดวยเหตุนี้บุคลากรจึงมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญกาวหนา 
ในวิชาชีพและพัฒนาตนเองใหมีการนำความรูใหม ๆ เขามาใชในการปฏิบัติงานมีการแขงขันสูง  
ทัง้ภายนอกและภายในเพ่ือสงเสริมความกาวหนาของสถานศึกษาสอดคลองกบัจริาภรณ พงษศรีทศัน 
(2553: 263) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการพัฒนา 
มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทุกดาน โดยผานการระบุความรู 
การจัดการความรูใหเปนระบบ การแลกเปล่ียนความรู และการประยุกตใชความรู เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ตองดำเนินการการจัดการความรู ตามเปาหมายการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  3.4 สำหรับการวิจัยคร้ังน้ีพบวา วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวไมสงผลตอการจัดการ 
ความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหา
วัฒนธรรมองคกรของสถานศกึษายงัไมใหความสำคญัตอการยอมรบัฟงความคดิเห็นของเพือ่นรวมงาน
จึงทำใหขาดความไววางใจซ่ึงกันและกัน แสดงถึงการไมเปนกัลยาณมิตร อีกท้ังวัฒนธรรม 
องคกรแบบครอบครัว มีรูปแบบที่ไมสงเสริมการแขงขันระหวางบุคลากรในองคกร ขาดการสงเสริม 
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ความคิดสรางสรรคในบุคลากร และการท่ีไมยึดถือกฎระเบียบอยางเครงครัด ขาดความเกรงใจซ่ึงกัน
และกัน การส่ังการไมมีอำนาจเพียงพอ เน่ืองจากความเปนกันเองระหวางผูบริหารกับครูสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 263) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและ
การจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา 
วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัว ไมมีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลในทุกดาน โดยผานกระบวนการการจัดการความรู 
 4.  ปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบวา ปญหาและอุปสรรคเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี  
บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน รองลงมาคือ 1) บุคลากรไมมีความผูกพันกับ 
สถานศึกษา 2) บุคลากรขาดความเคารพในสิทธิและหนาท่ีซึ่งกันและกัน 3) บุคลากรขาด 
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 4) บุคลากรขัดแยงและไมยอมรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 5) บุคลากรทำงานไมเปนไปตามลำดับขั้นตอนและระเบียบ สอดคลองกับจิตราภรณ 
ทองไทย (2552: 103-104) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยดานวัฒนธรรมท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ในการดำเนินงาน
ดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรม 
เกิดข้ึนท้ัง 6 ดาน โดยเรียงตามลำดับปญหาอุปสรรคท่ีมีผูตอบมากท่ีสุดไดแก 1) ปญหาอุปสรรค 
ดานการมีสวนรวมนั้นเปนปญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 67.44 2) ปญหา
อุปสรรคดานการเรียนรูเปนปญหาอุปสรรคที่พบในลำดับรองลงมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.78 
3) ปญหาอุปสรรคดานการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.90 4) ปญหา
อุปสรรคดานความรวมมือและเครือขายความรู คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.35 5) ปญหาอุปสรรค 
ดานการวางแผน คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.95 และ 6) ปญหาอุปสรรคดานการกระตุนและการให
รางวัลเปนปญหาอุปสรรคที่เปนลำดับสุดทายคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.97  
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาวัฒนธรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี คือ สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำ
หนาท่ีของตนเองตามความถนัดอยางเต็มความสามารถ รองลงมา คือ 1) สถานศึกษากำหนด
ขอบขาย หนาท่ีของแตละงานลงในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 2) สถานศึกษาควรสงเสริมให
บุคลากรไดเรียนรูเพ่ิมเติมตามภาระหนาท่ีและจัดใหมีทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 3) สถานศึกษาจัดทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม ใหความรูกับบุคลากรในแตละดานและ 
จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในแตละงานอยางละเอียด 4) ผูบริหารจัดการกับความขัดแยงอยางยุติธรรม 
และคำนึงถึงการพัฒนาของสถานศึกษารวมกัน 5) สถานศึกษาควรใหบุคลากรไดมีสวนรวม 
ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการใหขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันอยูเสมอ
สอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 270) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและ 
การจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา 
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วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลโดยรวม วัฒนธรรม
องคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลดานการสอน วัฒนธรรมองคกร
แบบครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลดานการวิจัย และวัฒนธรรมองคกรแบบเนน 
สายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลดานการบริการวิชาการ ผูบริหารควรกำหนด
นโยบายปรับโครงสรางการทำงานใหมีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
หนวยงาน เพ่ือใหบรรลุประสิทธิผลในทุก ๆ ดาน เชน ประสิทธิผลโดยรวมน้ันผูบริหารตองให 
ความสำคัญกับการทำงานตามสายการบังคับบัญชาการส่ังการหรือการรายงานในมหาวิทยาลัย 
ตองยึดตามลำดับขั้นสายการบังคับบัญชา และมีการกำหนดระเบียบขอบังคับไวอยางชัดเจน  
 5.  ปญหาและอุปสรรคการจดัการความรูของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี ขาดส่ือและแหลงสืบคนความรูท่ีหลากหลาย
และเพียงพอตอการจัดการความรู รองลงมาคือ 1) มีกิจกรรมอื่น ๆ สอดแทรกเขามาทำใหบุคลากร 
มีภาระงานมาก 2) บุคลากรท่ีมีประสบการณมักจะขอยายกลับภูมิลำเนาเดิมทำใหการจัดการความรู
ในสถานศึกษาไมตอเน่ือง 3) หลังจากท่ีบุคลากรไดเขารับการอบรมแลวไมไดนำความรูที่ไดรับ 
มาขยายผลตอใหกับบุคลากรในหนวยงานของตนเอง 4) บุคลากรสวนใหญมีอายุราชการไมมาก 
จึงขาดประสบการณ และทักษะในทำงาน 5) สถานศึกษายังไมไดดำเนินการจัดการความรูใหเปน
ระบบสอดคลองกับชลธิชา โตลาภ (2552: 66) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปญหา 
และแนวทางแกไขในการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 
ปญหาในการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม 
พบปญหาในการจัดการความรูในสถานศึกษาเพียง 3 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการจัดการความรู  
2) ดานวัฒนธรรมการจัดการความรู 3) ดานเทคโนโลยีการจัดการความรู และอีก 2 ดาน ที่ยังไมเปน
ปญหาสำหรับสถานศึกษา คือ ดานภาวะผูนำในการจัดการความรู และดานมาตรการการจัดการ
ความรู  
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี สถานศึกษาควรจัดทีมงาน
นิเทศ กำกับ ติดตามและอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางส่ือใหกับบุคลากร รองลงมา 
คือ 1) ผูบริหารควรจัดการการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน 
2) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหมีจำนวน
เพียงพอกับความตองการและมีการจัดเก็บสื่ออยางเปนระบบและควรจัดทำชองทางในการสืบคน
ความรูที่หลากหลาย 3) สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกำหนด 
แผนกลยุทธพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา 4) สถานศึกษาควรสรางทีมงานที่มี 
ความเช่ียวชาญในแตละดานเปนท่ีปรึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษาเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูกับผูที่มีความเช่ียวชาญภายนอกสถานศึกษา 5) สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากร 
สรางความรูที่ไดรับมาจากการอบรม โดยจัดทำเปนผลงานทางวิชาการและเผยแพรความรูใหกับ
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บุคลากรในและนอกสถานศึกษาสอดคลองกับชลธิชา โตลาภ (2552: 66) ไดเสนอแนวทางแกไข
ปญหาไววาปญหาสวนใหญที่เกิดข้ึนเกิดจากการท่ีผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องของการนำการจัดการความรูเขามาใชในสถานศึกษาแนวทางในการแกไข
ที่สำคัญท่ีสุดคือการใหความรูแกผูที่ปฏิบัติใหมีความเขาใจการจัดการความรูและควรที่จะสราง 
ความตระหนักใหเห็นถึงคุณคาและความสำคัญของการจัดการความรู สวนการขาดความรูในเร่ือง
การใชเทคโนโลยีมีแนวทางในการแกไขปญหาท่ีสำคัญคือ การใหผูปฏิบัติไดรับความรูจากการท่ี
ลงมือปฏิบัติจริงไมใชการไดรับความรูจากการเขารับการอบรมเพียง อยางเดียว ทั้งน้ีการจัดการ
ความรูยังตองอาศัยการทำงานเปนทีมอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรใหความสนใจวัฒนธรรมองคการท่ีเนน 
การแขงขันแบบรวมมือและกระตุนใหเกิดการแขงขันและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึง
ความสำคัญและความสำเร็จของสถานศึกษาตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ 
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สนับสนุนการจัดใหมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการจัดเก็บขอมูลและการนำความรูมาใช
ใหเกิดประโยชน 
  1.3 สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรนำผลการปฏิบตังิานมาปรับปรงุและวางแผน 
ในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป  
  1.4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สงเสริมและ
อบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดเก็บความรูที่หลากหลายรูปแบบใหเปนระบบ
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการความรู 
  1.5 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรจัดใหมี 
การอบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ืองการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานและสงเสริมใหสถานศึกษามีการจัดทำคูมอืการปฏิบัติงานอยางละเอียด 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาองคประกอบของวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการความรูของสถานศึกษา 
  2.3 ควรศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา 
  2.4 ควรศึกษาวิเคราะหรูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน 
สถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาของไทย โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 107

สรุป 
 ผลการวิจัยสรุปไดวารูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวม 
และรายดาน การจัดการความรูของสถานศึกษาอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน รูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานวัฒนธรรมแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรมแบบเนนสายการบังคับบัญชาและ
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 74.80 ปญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรม
องคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา ไดแก บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงาน 
รวมกัน ดังน้ัน สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำหนาท่ีของตนเองตามความถนัดอยางเต็ม 
ความสามารถ สวนการขาดส่ือและแหลงสืบคนความรูที่หลากหลายและเพียงพอตอการจัดการ 
ความรูน้ัน สถานศึกษาควรจัดใหมีทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและอบรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสรางส่ือใหกับบุคลากร 
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