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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิง
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาในจงัหวดันครสวรรค์ 2) เพือ่ศกึษาระดบัอทิธพิลโดยรวมของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงเชงิจรยิธรรมและวฒันธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้และ 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลโดยรวมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิง
จรยิธรรม วฒันธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรยีนรูท้ีส่่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้าราชการครู รวมทั้งผู้อ�านวยการและรอง
ผู้อ�านวยการ รวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,050 คน จากโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ จ�านวน 210 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าอิทธิพลรวม ค่าอิทธิทางตรงและทางอ้อม โดยการวิเคราะห์เส้นทางและวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และ
ประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ 2) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิง
จริยธรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่าต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TE=0.204, p<.01) 
และวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูงมากต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(TE=0.769, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงจริยธรรมและปัจจัยวัฒนธรรมองค์การสามารถร่วมกัน
อธิบายองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 91.30 (R2 = 0.913) และ 3) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
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ประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation) และการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพยังสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการของเทศบาลว่า ควรน�าตัวแบบ
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้านไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบ
การบริหารจัดการหรือเป็นกลุ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ :  การจัดการอย่างยั่งยืน การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร 

Abstract
  The main objectives of this study were to explore administrative problems and development 
guidelines of environment quality promotion of municipalities in Samutsakorn province and to examine 
the effects of sustainable administrative factors of environment quality promotion on the resources 
management effectiveness of municipalities. The research methodology was designed as mixed methods 
using quantitative approach as principal mean and supported by qualitative approach. This study was 
conducted from April to December 2015. The survey using questionnaire was a tool to collect the data 
from the 1,100 residents in two municipalities in Samutsakorn province. Of 963 usable questionnaires 
(representing a 85.09% response rate), 43.82% came from Samutsakorn city and 41.27% came from 
Oomnoy city. The data then were analyzed by using both descriptive and inferential statistic approaches; 
including mean, standard deviation; and multiple regression analysis. For qualitative approach, in-depth 
interview of 9 experts/key informants with semi-structured in-depth interview form was applied. The 
findings from the survey indicated that the major problem of administration was the municipalities’ 
environmental operations of smell decrease inconsistently with social and people needs, as well as the 
municipalities’ lacking of administrative model consisting of five dimensions: economy; technology; 
society or quality of life; balance; and network. Furthermore, the results indicated empirical evidence, 
at a .05 level of statistically significance, concerning the relationship between the five dimensions of 
sustainable administration and resources management effectiveness that consisted of man, materials, 
market, message, mediation, and measurement. Finally, the qualitative results also supported that the 
sustainable administrative model of environment quality promotion should be established and applied 
by the municipalities for environmental operating and for key performance indicators in order to have 
sustainable development in the future.  

Keywords:   Sustainable administration, Environment quality promotion, Municipality, Samutsakorn   
    province

เชิงจริยธรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่าต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TE=0.268, p<.01) 
วฒันธรรมองค์การมอีทิธพิลโดยรวมเชงิบวกในระดบัสงูต่อประสทิธิผลโรงเรียนอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(TE=0.675, p<.01) 
องค์การแห่งเรยีนรูม้อิีทธพิลโดยรวมเชงิบวกในระดบัสูงต่อประสิทธผิลโรงเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(TE=0.557, p<.01) 
โดยปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถร่วมกันอธิบาย
ประสิทธิผลโรงเรียนได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 85.10 (R2 = 0.851)

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ประสิทธิผลโรงเรียน

Abstract

  The objectives of this study are: 1) to study the levels of the relationship among ethical 
transformational leadership, organizational culture, learning organization and school effectiveness 
affiliated with the primary educational service area office in Nakhonsawan province 2) to study the 
levels of the total influence of ethical transformational leadership and organizational culture affecting 
organizational culture, 3) to study the levels of the total influence of ethical transformational leadership, 
organizational culture and learning organization affecting school effectiveness affiliated with the primary 
educational service area office in Nakhonsawan province. The respondents are 1,050 teachers including 
directors and vice directors from 210 schools affiliated with the primary educational service area office 
in Nakhonsawan province from cluster random sampling. Units of analysis are schools. The statistics are 
means, standard deviations, Pearson’s correlation coefficients (r), path analysis and stepwise multiple 
regression analysis. 
  The research results have indicated that; 1) The correlation among ethical transformational leadership, 
organizational culture, learning organization and school effectiveness have been statistically significant 
at .01. 2) Ethical transformational leadership has had statistically significant positive total effect at a low 
level on learning organization. (TE=0.204, p<.01) Organizational culture has had statistically significant 
positive total effect at a very high level on learning organization. (TE=0.769, p<.01) Ethical transformational 
leadership and organizational culture can explain learning organization at a very high level. (91.30% or 
R2 = 0.913) 3) Ethical transformational leadership has had statistically significant positive total effect at 
a low level on school effectiveness. (TE=0.268, p<.01) Organizational culture has had statistically 
significant positive total effect at a high level on school effectiveness. (TE=0.675, p<.01) Learning 
organization has had statistically significant positive total effect at a high level on school effectiveness. 
(TE=0.557, p<.01) Ethical transformational leadership, organizational culture and learning organization 
can explain school effectiveness at a very high level. (85.10% or R2 = 0.851)

Keywords: Ethical Transformational Leadership, Organizational Culture, Learning Organization, School   
     Effectiveness
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บทน�า
  จดุมุ่งหมายของทกุองค์การทีส่�าคญัทีส่ดุคือ การท�าให้
องค์การมีประสิทธิผล ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
องค์การจึงเป็นที่สนใจอย่างมากในสภาวะการแข่งขันอย่าง
สูงเพื่อให้องค์การอยู ่รอดในโลกปัจจุบันในทุกองค์การ 
(Cameron, 2005) เป็นผลให้องค์การต่างๆ ต้องปฏิรูป
ตนเองเพือ่ความอยูร่อดกันอย่างเตม็ที ่ องค์การทีเ่ฉลียวฉลาด 
และสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นที่จะอยู่รอดและ
กลายเป็นองค์การผูน้�าระดบัโลก กล่าวคอืเพือ่ความอยูร่อด
แล้ว องค์การทัง้หลายในศตวรรษนีจ้ะต้องเรยีนรูแ้ละปรบัตวั
เข้ากบัความเปลีย่นแปลงต่างๆ ให้รวดเรว็ยิง่ข้ึน (Marquardt, 
2002) ดังนั้นองค์การต่างๆ จึงต้องพยายามปรับตัว เพื่อให้
องค์การด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
บรรลตุามจดุมุง่หมาย เป้าหมายขององค์การ ดังนัน้ผูบ้รหิาร
และบุคลากรในองค์การ จะต้องปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิธี
ปฏิบัติอยู่เสมอ โดยใช้แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เช่น การ
บริหารจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การ อย่างเช่น แรง
จูงใจในการท�างาน ความพึงพอใจในงาน ภาวะผู้น�า ภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม วัฒนธรรม
องค์การ หรือแม้แต่การสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ แนวคิดต่างๆ เหล่านี้ถูกน�ามาใช้ในองค์การเพื่อ
ให้องค์การเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (Robbins 
& Coulter, 2012) รวมทั้งองค์การที่เป็นของหน่วยงาน
ราชการเช่น โรงเรียน เป็นต้น
  ในการประเมินประสิทธิผลโรงเรียนในปัจจุบันนั้น 
มกีารประเมนิกันหลายระดับ หลายขัน้ตอน ทัง้การประเมิน
ภายในโรงเรียน เช่น การประเมินตนเอง และหน่วยงาน
ภายนอกประเมิน เช่น ประเมินด้วยหน่วยงานต้นสังกัด 
การประเมินโดยส�านักงานรองรับมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) สมศ., เป็นต้น นอกจาก
น้ียังมีผลการประเมินต่างๆ อีกท่ีแสดงถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียน อย่างผลการสอบโอเน็ต ผลการสอบ PISA เป็นต้น 
ซึ่งผลสอบเหล่านี้สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างผลทีเ่กดิกบัตวัผูเ้รยีน อย่างเช่นผลการสอบ 
การสอบโอเน็ต (O–NET) ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ายังอยู่ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์เกือบทุกกลุ่ม
สาระ ซึ่งหมายถึงประสิทธิผลของโรงเรียน ส่วนหนึ่งโดย
เฉพาะด้านผลผลิตหรือด้านคุณภาพของผู้เรียนยังไม่มี

ประสิทธิผลเท่าที่ควร (สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, 2558)
  จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องพบว่า แนวคดิ 
เกีย่วกับวฒันธรรมองค์การ (Organizational culture) ภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) และการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มี
ความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ เช่น งาน
วิจัยของ Cummings & Worley (2005) พบว่า วัฒนธรรม
องค์การส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์การท้ังทาง
ตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับ Kotter & Heskett (1992) 
พบว่า วฒันธรรมองค์การมอีทิธพิลทางบวกอย่างมนียัส�าคญั
ต่อประสทิธผิลองค์การในด้านการเงินของบริษัท และในงาน
วิจัยของพงษ์เทพ จันทสุวรรณ เอกรัตน์ ดวงปัญญา 
ชาญณรงค์ เศวตาภรณ์ และอนงนาฎ ภูมิภักดี (2555: 1, 
15-18) ยงัพบว่าแนวคดิองค์การแห่งการเรยีนรูแ้ละแนวคดิ
วัฒนธรรมองค์การพร ้อมทั้งแนวคิดประสิทธิผลของ
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ยังและพบว่าแนวคิดวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรง
ต่อแนวคิดประสิทธิผลองค์การ
  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล ่าวข ้างต ้น 
สามารถอนุมานได้ว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้
และประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน ท�าให้ผู้วิจัยจึง
เกดิความสนใจทีจ่ะศึกษา ปัจจยัดงักล่าวในบรบิทของโรงเรยีน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ว่ามีลักษณะความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน
หรอืไม่ อย่างไร ซ่ึงอาจได้ข้อค้นพบทีส่ามารถน�าไปปรบัปรงุ
ประสิทธิผลโรงเรียนได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาระดบัความสมัพนัธ์ระหว่าง ภาวะผูน้�า
การเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การ
แห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ 
  2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลโดยรวมของภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์การที่ส่ง
ผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
  3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลโดยรวมของภาวะผู้น�า
การเปล่ียนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและ
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องค์การแห่งการเรียนรู ้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์

การทบทวนวรรณกรรม
   ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยประยุกต์แนวคิดการวัด
ประสิทธิผลโรงเรียนจากแนวคิดประสิทธิผลองค์การของ 
Quinn & Rohrbaugh (1983) เป็นแนวคิดหลัก โดยตัว
แบบการแข่งขันค่านิยมเป็นตัวแบบเชิงบูรณาการประกอบ
ไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ตัวแบบกระบวนการภายใน 
2) ตัวแบบระบบเปิด 3) ตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ และ 4) ตัว
แบบเป้าหมายเชิงเหตุผล 
  แนวคิดภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงจริยธรรม 
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ตามแนวคิดภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 
ตามแนวคิดของ Bass & Avolio (1995) จ�านวน 5 องค์
ประกอบ คือ 1) ด้านอิทธิพลเชิงอุดมคติหรือด้านบารมีเชิง
คุณลักษณะ 2) ด้านอิทธิพลเชิงพฤติกรรมหรือด้านบารมี
เชิงพฤติกรรม 3) ด้านการจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ 4) ด้าน
การกระตุน้ทางปัญญาและ 5) ด้านการค�านงึถงึปัจเจกบคุคล 
และแนวคิดภาวะผู้น�าเชงิจริยธรรม ตามแนวคดิของ Brown, 
Treviño & Harrison (2005) จ�านวน 1 องค์ประกอบ คือ 
ด้านภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ
ผูว้จิยัได้ประยกุต์ตามแนวคดิของ Denison (1990) จ�านวน 
4 องค์ประกอบ คือ วัฒนธรรมส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ 
วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจ
  แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ผู ้วิจัยได้ประยุกต์
ตามแนวคิดของ Watkins & Marsick (1993, 2003) 
จ�านวน 7 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างโอกาสในการเรียน
รู้อย่างต่อเนื่อง 2) การส่งเสริมการไต่ถามและสนทนา 3) 
การกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและการเรียนรู้ร่วม
กันเป็นทีม 4) การสร้างระบบเพื่อเก็บและแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ 5) การให้อ�านาจบุคคลตามวิสัยทัศน์ 6) การเชื่อม
โยงองค์การเข้ากับสิ่งแวดล้อมและ 7) การเสริมสร้างภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้
  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในงาน
วิจัยของ สมจินตนา คุ้มภัย (2553: 3-4) พบว่า วัฒนธรรม
องค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การที่ เป ็น
รัฐวิสาหกิจทางการเงินในประเทศไทย และในงานวิจัยของ 
พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554: 4) พบว่า แนวคิดวัฒนธรรม

องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ 
  ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�าและภาวะผู้น�าการ
เปลีย่นแปลง มีงานวจิยัหลายเรือ่งทีศ่กึษาความสมัพนัธ์และ
อทิธพิลของภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ทีส่่งผลต่อประสทิธผิล
องค์การ เช่น ทิพวรรณ ปุณณินท์ (2551) พบว่าภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนคาทอลิก อัจชรา วรีฤทธิ์ (2553) พบว่าวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวกที่ระดับสูงซึ่งสอดคล้อง
กับ พรเทพ แซ่ซิ้ม (2554) 
  ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ มีงาน
วิจัยหลายเรื่องที่ ศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ เช่น 
งานวิจัยของของลือชัย จันทร์โป๊ (2546) สมคิด สร้อยน�้า 
(2547) และ ศศกร ไชยค�าหาญ (2550) ที่พบว่าวัฒนธรรม
องค์การและองค์การแห่งการเรียนรู ้มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลขององค์การและ ปิติพงษ์ วรรณรี (2551) ยัง
พบว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงน�าเสนอกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังภาพ 1

สมมติฐานการวิจัย
  1. สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้
และประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ
  2. สมมติฐานข้อที่ 2 คือ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยรวมต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  3. สมมติฐานข้อที่ 3 คือ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เชงิจรยิธรรม วฒันธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรยีนรู้
มีอิทธิพลโดยรวมต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ขอบเขตของการวิจัย
  1. ประชากร ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในปีการ
ศึกษา 2558 จ�านวน 526 โรงเรียน จ�านวนข้าราชการครู 
6,711 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในปี
การศกึษา 2558 จากการค�านวณระดบัความเชือ่มัน่ทีร่ะดบั
ร้อยละ 95 และช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 5 พบว่า
จ�านวนตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 222 ตัวอย่าง โดยใช้วิธี
สุ่มแบบกลุ่มตามสัดส่วนของอ�าเภอ ก�าหนดขนาดตัวอย่าง
ของแต่ละอ�าเภอโดยใช้สัดส่วนอ�าเภอและสุ่มอย่างง่ายโดย
จับสลากรายชื่อโรงเรียนตามสัดส่วนของอ�าเภอ ได้จ�านวน
โรงเรียน 222 แห่ง 
  3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรอิสระ 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

  ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม

 1. ด้านบารมีเชิงคุณลักษณะ

 2. ด้านบารมีเชิงพฤติกรรม

 3. ด้านการจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ

 4. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา

 5. ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล

 6. ด้านภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม3

องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้

 1. การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่าง

  ต่อเนื่อง

 2. การส่งเสรมิการไถ่ถามและการสนทนา

 3. การกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ

  และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

 4. การสร้างระบบเพือ่เก็บและแลกเปลีย่น

  การเรยีนรู้

 5. การให้อ�านาจบุคคลตามวิสยัทศัน์

 6. การเชือ่มโยงองค์การเข้ากบัสิง่แวดล้อม

 7. การเสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์

  เพือ่การเรยีนรู้

ประสิทธิผลโรงเรียน

 1. ตัวแบบกระบวนการภายใน

 2. ตัวแบบระบบเปิด

 3. ตัวแบบมนุษยสัมพันธ์

 4. ตัวแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล

วัฒนธรรมองค์กำร

 1. วัฒนธรรมส่วนร่วม

 2. วัฒนธรรมเอกภาพ

 3. วัฒนธรรมการปรับตัว

 4. วัฒนธรรมพันธกิจ

จ�านวน 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม
และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ตัวแปรส่งผ่าน จ�านวน 1 
ตัวแปร คือ ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้และตัวแปรตาม 
จ�านวน 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิผลโรงเรียน
  4.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลวิจัย ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2558  
  5. ขอบเขตพื้นที่ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน 
526 โรงเรียน

วิธีการวิจัย 
  ใช้แนวทางการวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
วิเคราะห์ และระดับการวิเคราะห์เป็นระดับองค์การโดยใช้
ค่าเฉลี่ยรายกลุ่ม มีวิธีการวิจัย ดังนี้
  1.  เครื่ อง มือที่ ใช ้ ในการวิจัยค ร้ังนี้ เป ็นแบบ 
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สอบถามแบบประมาณค่า 6 ระดับ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองเป็น
บางส่วนและปรับปรุงจากแบบสอบถามอื่นๆ เป็นบางส่วน 
ดงันี ้แบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัแนวคดิองค์การแห่งการเรยีนรู้ 
ปรบัปรงุจากแบบสอบถามของ Marsick & Watkins (1997) 
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู ้น�าเชิงจริยธรรม 
ปรบัปรงุจากแบบสอบถามของ Brown, Treviño & Harrison 
(2005) และแบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การ
ปรบัปรงุจากแบบสอบถามทีพ่ฒันาโดย พงษ์เทพ จนัทสุวรรณ 
(2554) หาคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหาความตรงเชิง
เนื้อหาใช้วิธีการค�านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน พบว่าค่า IOC ของแต่ละข้อ อยู่
ระหว่าง 0.6-1.00 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
พบว่า ค่าอัลฟา (a) ของแต่ละด้านของแต่ละตัวแปร อยู่
ระหว่าง 0.832-0.976
  2. การด�าเนินการเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 222 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 ชุด 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้
อ�านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนจ�านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 
5 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมาที่สมบูรณ์ทั้งหมด 1,050 
ชุด จาก 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.66
  3. แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณแบบมีขั้นตอนและการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อศึกษา
เส้นทางความสัมพันธ์ ระดับอิทธิพลและอ�านาจในการ
พยากรณ์ของปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิง
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และ
ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ โดยแปลผลกับเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลผลค่าความสัมพันธ์และค่า
อิทธิพล (Leech, Barrett & Morgan, 2005: 56) R=0.70+ 
หมายความว่ามีความสมัพนัธ์ อทิธพิลหรอืสหสัมพนัธ์สงูมาก 
R=0.51–0.69 หมายความว่ามีความสัมพันธ์ อิทธิพลหรือ

สหสัมพันธ์สูง R=0.36–0.50 หมายความว่ามีความสัมพันธ์ 
อทิธพิลหรอืสหสัมพนัธ์ปานกลาง R=0.10–0.35 หมายความ
ว่ามีความสัมพันธ์ อิทธิพลหรือสหสัมพันธ์ต�่าหรือน้อย ค่า
อ�านาจในการอธิบายและท�านาย แปลผลดังนี้ R2=0.49+ 
หมายความว่ามีอ�านาจในการอธิบายและท�านายสูงมาก 
R2=0.26–0.48 หมายความว่ามีอ�านาจในการอธิบายและ
ท�านายสูง R2=0.13–0.25 หมายความว่ามีอ�านาจในการ
อธิบายและท�านายปานกลาง R2=0.01–0.12 หมายความ
ว่ามีอ�านาจในการอธิบายและท�านายต�่าหรือน้อย

ผลการวิจัย

  สรปุได้ว่า 1) ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงจรยิธรรม 
วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผล
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงจริยธรรมมี
อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่าต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TE=0.204, p<.01) และ
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูง
มากต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(TE=0.769, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรมและปัจจัยวัฒนธรรมองค์การสามารถร่วมกัน
อธิบายองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 
91.30 (R2 = 0.913) และ 3) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่าต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TE=0.268, 
p<.01) วฒันธรรมองค์การมอีทิธิพลโดยรวมเชงิบวกในระดบั
สูงต ่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(TE=0.675, p<.01) องค์การแห่งเรียนรู้มีอิทธิพลโดยรวม
เชิงบวกในระดับสูงต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (TE=0.557, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�า
การเปล่ียนแปลงเชงิจรยิธรรม วฒันธรรมองค์การและองค์การ 
แห่งการเรียนรู้สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลโรงเรียน
ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 85.10 (R2 = 0.851)
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หมายเหตุ:  *p<.05, **p<.01
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ความสัมพันธ์ อิทธิพลหรือสหสัมพันธ์สูง R=0.36–0.50 หมายความว่ามีความสัมพันธ์ อิทธิพลหรือ
สหสัมพันธ์ปานกลาง R=0.10–0.35 หมายความว่ามีความสัมพันธ์ อิทธิพลหรือสหสัมพันธ์ต่ าหรือน้อย ค่า
อ านาจในการอธิบายและท านาย แปลผลดังนี้ R2=0.49+ หมายความว่ามีอ านาจในการอธิบายและท านายสูง
มาก R2=0.26–0.48 หมายความว่ามีอ านาจในการอธิบายและท านายสูง R2=0.13–0.25 หมายความว่ามีอ านาจ
ในการอธิบายและท านายปานกลาง R2=0.01–0.12 หมายความว่ามีอ านาจในการอธิบายและท านายต่ าหรือ
น้อย 
 
ผลการวิจัย 
 

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 เชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียน  
 

 
หมายเหตุ:  *p<.05, **p<.01 

ตำรำง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรม
   องค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียน 

ภำพ 2 ระดบัความสมัพนัธ์และอทิธพิลระหว่างตวัแปรภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงเชงิจรยิธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การ 
  แห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียน
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ภาพ 2 ระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม 
วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียน 

 

ตาราง 2 ค่าอิทธิพลรวม (TE) ค่าอิทธิพลทางตรง (DE) และค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE)  
 

 

หมายเหตุ: *p<.05, **p<.01 
 

สรุปได้ว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้
และประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต่ าต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (TE=0.204, p<.01) และวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูงมากต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (TE=0.769, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิง
จริยธรรมและปัจจัยวัฒนธรรมองค์การสามารถร่วมกันอธิบายองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในระดับสูงมากถึง
ร้อยละ 91.30 (R2 = 0.913) และ 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกใน
ระดับต่ าต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (TE=0.268, p<.01) วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพล
โดยรวมเชิงบวกในระดับสูงต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (TE=0.675, p<.01) องค์การ
แห่งเรียนรู้มีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูงต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(TE=0.557, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่ง
การเรียนรู้สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลโรงเรียนได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 85.10 (R2 = 0.851) 
 

ตัวแปรถูกท านาย 

ตัวแปรท านาย 

R2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เชิงจริยธรรม (ETL) 

วัฒนธรรมองคก์าร 
(OC) 

องค์การ 
แห่งการเรียนรู ้

(LO) 
TE DE IE TE DE IE TE DE IE 

องค์การแห่งการเรียนรู ้ 0.204** 0.204**  0.769** 0.769**     0.913 

ประสิทธิผลโรงเรียน  0.268** 0.154** 0.114** 0.675** 0.247** 0.429**              0.557** 0.557**  0.851 
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  สรปุได้ว่า 1) ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงเชิงจรยิธรรม 
วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผล
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมมี
อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่าต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TE=0.204, p<.01) และ
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูง
มากต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(TE=0.769, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรมและปัจจัยวัฒนธรรมองค์การสามารถร่วมกัน
อธิบายองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 
91.30 (R2 = 0.913) และ 3) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่าต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TE=0.268, 
p<.01) วฒันธรรมองค์การมอีทิธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดบั
สูงต ่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(TE=0.675, p<.01) องค์การแห่งเรียนรู้มีอิทธิพลโดยรวม
เชิงบวกในระดับสูงต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (TE=0.557, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�า
การเปลีย่นแปลงเชิงจรยิธรรม วฒันธรรมองค์การและองค์การ 
แห่งการเรียนรู้สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลโรงเรียน
ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 85.10 (R2 = 0.851)

อภิปรายผลการวิจัย
  ผลจาการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าผลการ
วิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกข้อ ผู้วิจัยมีประเด็น
ในการอภิปรายผลดังนี้ 

ตาราง 2 ค่าอิทธิพลรวม (TE) ค่าอิทธิพลทางตรง (DE) และค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE) 

      ตัวแปรท�ำนำย

      ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง  วัฒนธรรมองค์กำร องค์กำร

 ตัวแปรถูกท�ำนำย  เชิงจริยธรรม (ETL)  (OC) แห่งกำรเรียนรู้ R2

         (LO) 

       TE  DE IE TE DE IE TE DE IE 

 องค์การแห่งการเรียนรู้ 0.204** 0.204**  0.769** 0.769**     0.913

 ประสิทธิผลโรงเรียน  0.268** 0.154** 0.114** 0.675** 0.247** 0.429** 0.557** 0.557**  0.851

หมายเหตุ: *p<.05, **p<.01

  ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมากกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การที่ผู้น�า
หรือผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ มีภาวะความเป็นผู้น�า
สูงท้ังทางด้านการเปลี่ยนแปลงและทางด้านจริยธรรมนั้น
หมายความว่า พฤติกรรมของผู้น�า อิทธิพลของผู้น�า บารมี
ของผู้น�ามีอ�านาจต่อการชักจูง ชักน�าพฤติกรรมของผู้ตาม
ซึ่งหมายถึงครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ปฏิบัติตาม 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามแนวทาง ตามจุดมุ่งหมาย ตามวิสัย
ทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายทีร่่วมกนัตัง้ไว้  ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่า
นี ้ เป็นสิ่งที่ทั้งผู้น�าและผู้ตามก�าหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันและ
ยอมรับและตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตาม ซึ่งหมายถึงแนว
ปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของโรงเรียนนั้นเอง ดังนั้นจึงพบว่า 
ทั้งภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมมี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554)
  ในประเด็นของอทิธพิลของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
เชงิจรยิธรรมท่ีส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สามารถอธิบาย
ในท�านองเดยีวกนัได้ว่า การทีผู้่น�าหรอืผู้บรหิารโรงเรยีนสงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดันครสวรรค์ 
มภีาวะความเป็นผูน้�าสงูทัง้ทางด้านการเปลีย่นแปลงและทาง
ด้านจรยิธรรมนัน้หมายความว่า พฤติกรรมของผู้น�า อิทธิพล
ของผู้น�า บารมีของผู้น�ามีอ�านาจต่อการชักจูง ชักน�า
พฤติกรรมของผู ้ตามซึ่งหมายถึงครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามแนวทาง 
ตามจุดมุ่งหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายท่ี 
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ร่วมกันตัง้ไว้ ดงันัน้ผูต้ามซึง่หมายถงึครแูละบคุลากรภายใน
โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลัง
ความรู้ ความสามารถ ยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่และทุ่มเททั้งก�าลังแรง
การแรงใจ ถึงแม้ว่าพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้จะสูงมาก
ก็ตาม ดังนั้นจึงส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Bass & Avolio (1995) ทีก่ล่าวไว้ว่า ผูน้�าทีม่ี
บารมเีชงิพฤตกิรรมจะมอีทิธพิล ต่อผู้ตาม ท�าให้ผู้ตามอยาก
กระท�าตาม เพราะผู้น�ามีความน่าเชื่อถือและน่าเคารพ 
ตลอดจนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในตัวผู้น�า ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน
ของครูและโรงเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย นั้นคือเกิด
ประสทิธภิาพนัน้เอง ซึง่สอดคล้องกบัพรเทพ แซ่ซิม้ (2554) 
พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554) และพงษ์เทพ จันทสุวรรณ
และคณะ (2555: 15-18)
  ในประเด็นของอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ มีวัฒนธรรมร่วมกันที่เข้มแข็ง บุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน ตามวิสัย
ทัศน์ร่วม มีการท�างานเป็นทีม โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้และประสบการณ์และทักษะวิธีคิดเพื่อพัฒนา
ภูมิปัญญาและศักยภาพของทีมงานในโรงเรียน เช่น มีการ
ก�าหนดนโยบายร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีการสร้าง
ความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน ครูและบุคลากร
ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน มีความหลากหลายทาง
ความคิดและวิชาการ มีการยอมรับฟังความเห็นซึ่งกันและ
กัน มีการสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในการท�างานร่วมกัน มี
การได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์ร่วมกัน มีการ
เรียนรู้ร่วมกัน และมีการร่วมกันคิดร่วมท�าอย่างเป็นระบบ 
โดยมีวิธีคิดและวิธีการท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระบบได้
อย่างมีประสิทธิผล อาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนมีกฎระเบียบ 
แนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติ งานที่ เด ่นชัด 
บุคลากรภายในโรงเรียนยอมรับและยึดถือปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกัน ท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี ส่งผลให้เกิด
ประสทิธผิลต่อโรงเรยีน นอกจากน้ียงัมงีานวิจยัทีส่อดคล้อง
กบัข้อค้นพบในครัง้นี ้ซึง่มงีานวจิยัหลายเรือ่งทีพ่บว่า แนวคิด
วฒันธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรยีนรู ้ และประสทิธิผล
องค์การ มีความสัมพันธ์กัน เช่น งานวิจัยของ พงษ์เทพ 

จันทสุวรรณและคณะ (2555) พบว่าวัฒนธรรมองค์การมี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานี
ต�ารวจนครบาล อีกทั้งในงานวิจัยของ ลือชัย จันทร์โป๊ 
(2546) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การมีความ
สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 
  ในประ เด็นของ อิทธิพลของภาวะผู ้ น� าการ
เปล่ียนแปลงเชิงจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์การส่งผล
องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถอธิบายในท�านองเดียวกัน
ได้ว่า ปัจจยัของทัง้สามตวัแปรคือ ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง
เชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียน
รูจ้ะเหน็ได้ว่ามคีวามสัมพนัธ์ซึง่กนัและกนั ดงันัน้องค์ประกอบ 
ของแต่ละตัวแปรต่างมีอิทธิพลต่อกัน อาจสามารถอธิบาย
ได้ว่า การที่ผู ้น�าโรงเรียนมีภาวะความเป็นผู ้น�าสูงนั้น
หมายความว่า พฤติกรรมของผู้น�า อิทธิพลของผู้น�า บารมี
ของผู้น�ามีอ�านาจต่อการชักจูง ชักน�าพฤติกรรมของผู้ตาม
ซึ่งหมายถึงครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ปฏิบัติตาม 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามแนวทาง ตามจุดมุ่งหมาย ตามวิสัย
ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ร่วมกันตั้งไว้ อีกทั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนมีแรงจูงในในการ
ท�างาน ร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน ตามวิสัยทัศน์ร่วม มีมุม
มองการคิดของคนในโรงเรียน มีการสร้างภาพอนาคตของ
โรงเรียนที่ทุกคนพยายามทุ่มเทผนึกแรงกาย แรงใจกระท�า
ให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึงก่อก�าเนิดเกิดเป็นการเรียนรู้ภายใน
องค์การ การเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  ในประเด็นของอิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้
ทีส่่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน สามารถอธบิายได้ว่า โรงเรยีน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ มีระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Watkins & Marsick (1993, 2003) ในระดับ
มาก สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์เป็น
องค์การที่ใช้คนในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่โรงเรียน
ขณะเดียวกันก็ใช้โรงเรียนในการสร้างความเป็นเลิศให้ 
แก่คน

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
  จากผลการศึกษาวิจัย สรุปได้ว่า องค์ประกอบของ
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ตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ จ�านวน 3 องค์ประกอบคือ
ด้านการกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมด้านการสร้างระบบเพื่อเก็บและแลกเปล่ียน
การเรียนรู้และด้านการให้อ�านาจบุคคลตามวิสัยทัศน์ องค์
ประกอบของตัวแปรภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิง
จรยิธรรม จ�านวน 1 องค์ประกอบ คอืภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม
และองค์ประกอบของตัวแปรวัฒนธรรมองค์การอีกจ�านวน 
1 องค์ประกอบคือ ด้านวัฒนธรรมพันธกิจรวมทั้งสิ้น 5 
องค์ประกอบ สามารถท�านายประสิทธิผลโรงเรียนได้ถึง
ร้อยละ 89.60
  ดั ง น้ันแนวทางในการเพิ่มระดับประสิทธิผล
โรงเรียนนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรด�าเนินการและหา
มาตรการเพื่อรักษาและ/หรือยกระดับประสิทธิผลโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยเน้นที่องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น หรือ
แม้แต่โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ระดับประสิทธิผลโรงเรียน
อยู่ในระดับน้อยหรือต�่าถ้าต้องการปรับปรุงหรือเพิ่มระดับ
ประสิทธิผลโรงเรียน ควรด�าเนินการ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดภาวะผู ้น�าเชิงจริยธรรมในตัวผู ้บริหาร
โรงเรียน 2) สร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีวัฒนธรรมพันธกิจ
ที่เข้มแข็งและ 3) สร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ โดยการกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีระบบการสร้าง การเก็บและการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ และให้อ�านาจบุคคลตามวิสัยทัศน์ 
อาจด�าเนินการผ่านโครงการต่างๆ เหล่านี้ได้ เช่น โครงการ
สนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ครูและ
บคุลากรทางการศกึษา โครงการโรงเรยีนคณุธรรม โครงการ
โรงเรียนสีขาว โครงการอบรมและพัฒนาการการบริหาร
จดัการโดยใช้การมส่ีวนร่วม การสร้างและพฒันาระบบฐาน
ข้อมูลของโรงเรียนหรือโครงการและเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน
ทางวิชาการ เป็นต้น
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