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ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ
องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ :
การวิเคราะห์เส้นทาง

Ethical Transformational Leadership, Organizational Culture, Learning Organization
and School Effectiveness Affiliated with The Primary Educational Service Area
Office in Nakhonsawan Province: Path Analysis
ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง1
Chusak Phetkrajang1

บทคัดย่อ
		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิง
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ 2) เพือ่ ศึกษาระดับอิทธิพลโดยรวมของภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเชิงจริยธรรมและวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้และ 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลโดยรวมของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิง
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรูท้ สี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้าราชการครู รวมทั้งผู้อ�ำนวยการและรอง
ผู้อ�ำนวยการ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,050 คน จากโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ จ�ำนวน 210 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าอิทธิพลรวม ค่าอิทธิทางตรงและทางอ้อม โดยการวิเคราะห์เส้นทางและวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอน
		 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และ
ประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ 2) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิง
จริยธรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่ำต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.204, p<.01)
และวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูงมากต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(TE=0.769, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมและปัจจัยวัฒนธรรมองค์การสามารถร่วมกัน
อธิบายองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 91.30 (R2 = 0.913) และ 3) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
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เชิงจริยธรรมมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่ำต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.268, p<.01)
วัฒนธรรมองค์การมีอทิ ธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูงต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.675, p<.01)
องค์การแห่งเรียนรูม้ อี ทิ ธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูงต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.557, p<.01)
โดยปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถร่วมกันอธิบาย
ประสิทธิผลโรงเรียนได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 85.10 (R2 = 0.851)
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม 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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		 จุดมุง่ หมายของทุกองค์การทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การท�ำให้
องค์การมีประสิทธิผล ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
องค์การจึงเป็นที่สนใจอย่างมากในสภาวะการแข่งขันอย่าง
สู ง เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารอยู ่ ร อดในโลกปั จ จุ บั น ในทุ ก องค์ ก าร
(Cameron, 2005) เป็นผลให้องค์การต่างๆ ต้องปฏิรูป
ตนเองเพือ่ ความอยูร่ อดกันอย่างเต็มที่ องค์การทีเ่ ฉลียวฉลาด
และสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นที่จะอยู่รอดและ
กลายเป็นองค์การผูน้ ำ� ระดับโลก กล่าวคือเพือ่ ความอยูร่ อด
แล้ว องค์การทัง้ หลายในศตวรรษนีจ้ ะต้องเรียนรูแ้ ละปรับตัว
เข้ากับความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ (Marquardt,
2002) ดังนั้นองค์การต่างๆ จึงต้องพยายามปรับตัว เพื่อให้
องค์การด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
บรรลุตามจุดมุง่ หมาย เป้าหมายขององค์การ ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
และบุคลากรในองค์การ จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธี
ปฏิบัติอยู่เสมอ โดยใช้แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เช่น การ
บริหารจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การ อย่างเช่น แรง
จูงใจในการท�ำงาน ความพึงพอใจในงาน ภาวะผู้น�ำ ภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม วัฒนธรรม
องค์การ หรือแม้แต่การสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ แนวคิดต่างๆ เหล่านี้ถูกน�ำมาใช้ในองค์การเพื่อ
ให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (Robbins
& Coulter, 2012) รวมทั้งองค์การที่เป็นของหน่วยงาน
ราชการเช่น โรงเรียน เป็นต้น
		 ในการประเมินประสิทธิผลโรงเรียนในปัจจุบันนั้น
มีการประเมินกันหลายระดับ หลายขัน้ ตอน ทัง้ การประเมิน
ภายในโรงเรียน เช่น การประเมินตนเอง และหน่วยงาน
ภายนอกประเมิน เช่น ประเมินด้วยหน่วยงานต้นสังกัด
การประเมินโดยส�ำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ., เป็นต้น นอกจาก
นี้ยังมีผลการประเมินต่างๆ อีกที่แสดงถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียน อย่างผลการสอบโอเน็ต ผลการสอบ PISA เป็นต้น
ซึ่งผลสอบเหล่านี้สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างผลทีเ่ กิดกับตัวผูเ้ รียน อย่างเช่นผลการสอบ
การสอบโอเน็ต (O–NET) ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ายังอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์เกือบทุกกลุ่ม
สาระ ซึ่งหมายถึงประสิทธิผลของโรงเรียน ส่วนหนึ่งโดย
เฉพาะด้ า นผลผลิ ต หรื อ ด้ า นคุ ณ ภาพของผู ้ เ รี ย นยั ง ไม่ มี

ประสิทธิผลเท่าที่ควร (สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, 2558)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า แนวคิด
เกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) ภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
ภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) และการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มี
ความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ เช่น งาน
วิจัยของ Cummings & Worley (2005) พบว่า วัฒนธรรม
องค์การส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์การทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับ Kotter & Heskett (1992)
พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอทิ ธิพลทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อประสิทธิผลองค์การในด้านการเงินของบริษทั และในงาน
วิจัยของพงษ์เทพ จันทสุวรรณ เอกรัตน์ ดวงปัญญา
ชาญณรงค์ เศวตาภรณ์ และอนงนาฎ ภูมิภักดี (2555: 1,
15-18) ยังพบว่าแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละแนวคิด
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารพร้ อ มทั้ ง แนวคิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของ
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ยังและพบว่าแนวคิดวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรง
ต่อแนวคิดประสิทธิผลองค์การ
		 จากการทบทวนวรรณกรรมดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
สามารถอนุมานได้ว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้
และประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน ท�ำให้ผู้วิจัยจึง
เกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษา ปัจจัยดังกล่าวในบริบทของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ว่ามีลักษณะความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน
หรือไม่ อย่างไร ซึง่ อาจได้ขอ้ ค้นพบทีส่ ามารถน�ำไปปรับปรุง
ประสิทธิผลโรงเรียนได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพือ่ ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การ
แห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
		 2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลโดยรวมของภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์การที่ส่ง
ผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
		 3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลโดยรวมของภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและ
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องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
		 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำและภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลง มีงานวิจยั หลายเรือ่ งทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์และ
การทบทวนวรรณกรรม
อิทธิพลของภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
		 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดการวัด องค์การ เช่น ทิพวรรณ ปุณณินท์ (2551) พบว่าภาวะผู้น�ำ
ประสิทธิผลโรงเรียนจากแนวคิดประสิทธิผลองค์การของ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
Quinn & Rohrbaugh (1983) เป็นแนวคิดหลัก โดยตัว โรงเรียนคาทอลิก อัจชรา วรีฤทธิ์ (2553) พบว่าวะผู้น�ำการ
แบบการแข่งขันค่านิยมเป็นตัวแบบเชิงบูรณาการประกอบ เปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
ไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ตัวแบบกระบวนการภายใน โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวกที่ระดับสูงซึ่งสอดคล้อง
2) ตัวแบบระบบเปิด 3) ตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ และ 4) ตัว กับ พรเทพ แซ่ซิ้ม (2554)
แบบเป้าหมายเชิงเหตุผล
		 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ มีงาน
		 แนวคิดภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วิ จั ย หลายเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ แ ละอิ ท ธิ พ ลของ
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ตามแนวคิดภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ เช่น
ตามแนวคิดของ Bass & Avolio (1995) จ�ำนวน 5 องค์ งานวิจัยของของลือชัย จันทร์โป๊ (2546) สมคิด สร้อยน�้ำ
ประกอบ คือ 1) ด้านอิทธิพลเชิงอุดมคติหรือด้านบารมีเชิง (2547) และ ศศกร ไชยค�ำหาญ (2550) ที่พบว่าวัฒนธรรม
คุณลักษณะ 2) ด้านอิทธิพลเชิงพฤติกรรมหรือด้านบารมี องค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ
เชิงพฤติกรรม 3) ด้านการจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ 4) ด้าน ประสิทธิผลขององค์การและ ปิติพงษ์ วรรณรี (2551) ยัง
การกระตุน้ ทางปัญญาและ 5) ด้านการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์
และแนวคิดภาวะผูน้ ำ� เชิงจริยธรรม ตามแนวคิดของ Brown, ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน
Treviño & Harrison (2005) จ�ำนวน 1 องค์ประกอบ คือ 		 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่
ด้านภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงน�ำเสนอกรอบแนวคิด
ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ตามแนวคิดของ Denison (1990) จ�ำนวน ในการวิจัย ดังภาพ 1
4 องค์ประกอบ คือ วัฒนธรรมส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ
สมมติฐานการวิจัย
วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจ
		 แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ 		 1. สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของ Watkins & Marsick (1993, 2003) เชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้
จ�ำนวน 7 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างโอกาสในการเรียน และประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย
รู้อย่างต่อเนื่อง 2) การส่งเสริมการไต่ถามและสนทนา 3) ส�ำคัญทางสถิติ
การกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและการเรียนรู้ร่วม 		 2. สมมติฐานข้อที่ 2 คือ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
กันเป็นทีม 4) การสร้างระบบเพื่อเก็บและแลกเปลี่ยนการ เชิงจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยรวมต่อ
เรียนรู้ 5) การให้อ�ำนาจบุคคลตามวิสัยทัศน์ 6) การเชื่อม องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โยงองค์การเข้ากับสิ่งแวดล้อมและ 7) การเสริมสร้างภาวะ 		 3. สมมติฐานข้อที่ 3 คือ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้
		 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในงาน มีอิทธิพลโดยรวมต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
วิจัยของ สมจินตนา คุ้มภัย (2553: 3-4) พบว่า วัฒนธรรม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครสวรรค์
องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารที่ เ ป็ น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
รัฐวิสาหกิจทางการเงินในประเทศไทย และในงานวิจัยของ
พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554: 4) พบว่า แนวคิดวัฒนธรรม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม
1. ด้านบารมีเชิงคุณลักษณะ
2. ด้านบารมีเชิงพฤติกรรม
3. ด้านการจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ
4. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
5. ด้านการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล
6. ด้านภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม3

วัฒนธรรมองค์การ

องค์การแห่งการเรียนรู้
1. การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่าง
		 ต่อเนื่อง
2. การส่งเสริมการไถ่ถามและการสนทนา
3. การกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ
		 และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
4. การสร้างระบบเพือ่ เก็บและแลกเปลีย่ น
		 การเรียนรู้
5. การให้อำ� นาจบุคคลตามวิสยั ทัศน์
6. การเชือ่ มโยงองค์การเข้ากับสิง่ แวดล้อม
7. การเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์
		 เพือ่ การเรียนรู้

ประสิทธิผลโรงเรียน
1. ตัวแบบกระบวนการภายใน
2. ตัวแบบระบบเปิด
3. ตัวแบบมนุษยสัมพันธ์
4. ตัวแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล

1. วัฒนธรรมส่วนร่วม
2. วัฒนธรรมเอกภาพ
3. วัฒนธรรมการปรับตัว
4. วัฒนธรรมพันธกิจ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

		 1. ประชากร ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในปีการ
ศึกษา 2558 จ�ำนวน 526 โรงเรียน จ�ำนวนข้าราชการครู
6,711 คน
		 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในปี
การศึกษา 2558 จากการค�ำนวณระดับความเชือ่ มัน่ ทีร่ ะดับ
ร้อยละ 95 และช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 5 พบว่า
จ�ำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 222 ตัวอย่าง โดยใช้วิธี
สุ่มแบบกลุ่มตามสัดส่วนของอ�ำเภอ ก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
ของแต่ละอ�ำเภอโดยใช้สัดส่วนอ�ำเภอและสุ่มอย่างง่ายโดย
จับสลากรายชื่อโรงเรียนตามสัดส่วนของอ�ำเภอ ได้จ�ำนวน
โรงเรียน 222 แห่ง
		 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรอิสระ

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

วิธีการวิจัย

		 ใช้แนวทางการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
วิเคราะห์ และระดับการวิเคราะห์เป็นระดับองค์การโดยใช้
ค่าเฉลี่ยรายกลุ่ม มีวิธีการวิจัย ดังนี้
		 1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบ
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สอบถามแบบประมาณค่า 6 ระดับ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองเป็น
บางส่วนและปรับปรุงจากแบบสอบถามอื่นๆ เป็นบางส่วน
ดังนี้ แบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้
ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ Marsick & Watkins (1997)
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม
ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ Brown, Treviño & Harrison
(2005) และแบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การ
ปรับปรุงจากแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาโดย พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
(2554) หาคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหาความตรงเชิง
เนื้อหาใช้วิธีการค�ำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน พบว่าค่า IOC ของแต่ละข้อ อยู่
ระหว่าง 0.6-1.00 และหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
พบว่า ค่าอัลฟา (a) ของแต่ละด้านของแต่ละตัวแปร อยู่
ระหว่าง 0.832-0.976
		 2. การด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 222 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 ชุด
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้
อ�ำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนจ�ำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น
5 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมาที่สมบูรณ์ทั้งหมด 1,050
ชุด จาก 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.66
		 3. แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณแบบมีขั้นตอนและการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อศึกษา
เส้นทางความสัมพันธ์ ระดับอิทธิพลและอ�ำนาจในการ
พยากรณ์ของปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิง
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และ
ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ โดยแปลผลกับเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
		 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลค่าความสัมพันธ์และค่า
อิทธิพล (Leech, Barrett & Morgan, 2005: 56) R=0.70+
หมายความว่ามีความสัมพันธ์ อิทธิพลหรือสหสัมพันธ์สงู มาก
R=0.51–0.69 หมายความว่ามีความสัมพันธ์ อิทธิพลหรือ
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สหสัมพันธ์สูง R=0.36–0.50 หมายความว่ามีความสัมพันธ์
อิทธิพลหรือสหสัมพันธ์ปานกลาง R=0.10–0.35 หมายความ
ว่ามีความสัมพันธ์ อิทธิพลหรือสหสัมพันธ์ต�่ำหรือน้อย ค่า
อ�ำนาจในการอธิบายและท�ำนาย แปลผลดังนี้ R2=0.49+
หมายความว่ามีอ�ำนาจในการอธิบายและท�ำนายสูงมาก
R2=0.26–0.48 หมายความว่ามีอ�ำนาจในการอธิบายและ
ท�ำนายสูง R2=0.13–0.25 หมายความว่ามีอ�ำนาจในการ
อธิบายและท�ำนายปานกลาง R2=0.01–0.12 หมายความ
ว่ามีอ�ำนาจในการอธิบายและท�ำนายต�่ำหรือน้อย

ผลการวิจัย
		 สรุปได้วา่ 1) ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเชิงจริยธรรม
วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผล
โรงเรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 2) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมมี
อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่ำต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.204, p<.01) และ
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูง
มากต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(TE=0.769, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรมและปัจจัยวัฒนธรรมองค์การสามารถร่วมกัน
อธิบายองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ
91.30 (R2 = 0.913) และ 3) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เชิ ง จริ ย ธรรมมี อิ ท ธิ พ ลโดยรวมเชิ ง บวกในระดั บ ต�่ ำ ต่ อ
ประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.268,
p<.01) วัฒนธรรมองค์การมีอทิ ธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับ
สู ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(TE=0.675, p<.01) องค์การแห่งเรียนรู้มีอิทธิพลโดยรวม
เชิ ง บวกในระดั บ สู ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.557, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและองค์การ
แห่งการเรียนรู้สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลโรงเรียน
ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 85.10 (R2 = 0.851)

อานาจในการอธิบายและทานาย แปลผลดังนี้ R =0.49+ หมายความว่ามีอานาจในการอธิบายและทานายสูง
มาก R2=0.26–0.48 หมายความว่ามีอานาจในการอธิบายและทานายสูง R2=0.13–0.25 หมายความว่ามีอานาจ
ในการอธิบายและทานายปานกลาง R2=0.01–0.12 หมายความว่ามีอานาจในการอธิบายและทานายต่าหรือ
น้อย
จัย
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ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรม
เชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียน
			 องค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียน

หมายเหตุ: *p<.05, **p<.01
หมายเหตุ
: *p<.05, **p<.01

9

ภาพ 2 ระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม

ภาพ 2 ระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การ
าร องค์
		 แห่งการเรียวันรูฒ้แนธรรมองค์
ละประสิทธิผกลโรงเรี
ยนการแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียน

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

องค์การแห่งการเรียนรู้
ประสิทธิผลโรงเรียน

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรม (ETL)
TE
0.204**

DE
0.204**

IE

0.268**

0.154**

0.114**

วัฒนธรรมองค์การ
(OC)

TE
0.769**

DE
0.769**

IE

0.675**

0.247**

0.429**

องค์การ
แห่งการเรียนรู้
TE

(LO)
DE

R2
IE
0.913

0.557**

0.557**

0.851
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ตาราง 2 ค่าอิทธิพลรวม (TE) ค่าอิทธิพลทางตรง (DE) และค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE)
						
ตัวแปรท�ำนาย
						 ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง		 วัฒนธรรมองค์การ
องค์การ
ตัวแปรถูกท�ำนาย		 เชิงจริยธรรม (ETL)		
(OC)
แห่งการเรียนรู้
									
(LO)
							 TE		
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
องค์การแห่งการเรียนรู้ 0.204** 0.204**		
0.769** 0.769**					
ประสิทธิผลโรงเรียน 0.268** 0.154** 0.114** 0.675** 0.247** 0.429** 0.557** 0.557**		

R2

0.913
0.851

หมายเหตุ: *p<.05, **p<.01
		 สรุปได้วา่ 1) ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเชิงจริยธรรม
วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผล
โรงเรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 2) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมมี
อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่ำต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.204, p<.01) และ
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับสูง
มากต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(TE=0.769, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เชิงจริยธรรมและปัจจัยวัฒนธรรมองค์การสามารถร่วมกัน
อธิบายองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ
91.30 (R2 = 0.913) และ 3) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เชิ ง จริ ย ธรรมมี อิ ท ธิ พ ลโดยรวมเชิ ง บวกในระดั บ ต�่ ำ ต่ อ
ประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.268,
p<.01) วัฒนธรรมองค์การมีอทิ ธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับ
สู ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(TE=0.675, p<.01) องค์การแห่งเรียนรู้มีอิทธิพลโดยรวม
เชิ ง บวกในระดั บ สู ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติ (TE=0.557, p<.01) โดยปัจจัยภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและองค์การ
แห่งการเรียนรู้สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลโรงเรียน
ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 85.10 (R2 = 0.851)

อภิปรายผลการวิจัย

		 ผลจาการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าผลการ
วิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกข้อ ผู้วิจัยมีประเด็น
ในการอภิปรายผลดังนี้

		 ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมากกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การที่ผู้น�ำ
หรือผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ มีภาวะความเป็นผู้น�ำ
สูงทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงและทางด้านจริยธรรมนั้น
หมายความว่า พฤติกรรมของผู้น�ำ อิทธิพลของผู้น�ำ บารมี
ของผู้น�ำมีอ�ำนาจต่อการชักจูง ชักน�ำพฤติกรรมของผู้ตาม
ซึ่งหมายถึงครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามแนวทาง ตามจุดมุ่งหมาย ตามวิสัย
ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายทีร่ ว่ มกันตัง้ ไว้ ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่า
นี้ เป็นสิ่งที่ทั้งผู้น�ำและผู้ตามก�ำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันและ
ยอมรับและตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตาม ซึ่งหมายถึงแนว
ปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของโรงเรียนนั้นเอง ดังนั้นจึงพบว่า
ทั้งภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมมี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554)
		 ในประเด็นของอิทธิพลของภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
เชิงจริยธรรมทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สามารถอธิบาย
ในท�ำนองเดียวกันได้วา่ การทีผ่ นู้ ำ� หรือผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
มีภาวะความเป็นผูน้ ำ� สูงทัง้ ทางด้านการเปลีย่ นแปลงและทาง
ด้านจริยธรรมนัน้ หมายความว่า พฤติกรรมของผู้น�ำ อิทธิพล
ของผู้น�ำ บารมีของผู้น�ำมีอ�ำนาจต่อการชักจูง ชักน�ำ
พฤติกรรมของผู้ตามซึ่งหมายถึงครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามแนวทาง
ตามจุดมุ่งหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่
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ร่วมกันตัง้ ไว้ ดังนัน้ ผูต้ ามซึง่ หมายถึงครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลัง
ความรู้ ความสามารถ ยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่และทุ่มเททั้งก�ำลังแรง
การแรงใจ ถึงแม้ว่าพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้จะสูงมาก
ก็ตาม ดังนั้นจึงส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Bass & Avolio (1995) ทีก่ ล่าวไว้วา่ ผูน้ ำ� ทีม่ ี
บารมีเชิงพฤติกรรมจะมีอทิ ธิพล ต่อผู้ตาม ท�ำให้ผู้ตามอยาก
กระท�ำตาม เพราะผู้น�ำมีความน่าเชื่อถือและน่าเคารพ
ตลอดจนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในตัวผู้น�ำ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน
ของครูและโรงเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย นั้นคือเกิด
ประสิทธิภาพนัน้ เอง ซึง่ สอดคล้องกับพรเทพ แซ่ซมิ้ (2554)
พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554) และพงษ์เทพ จันทสุวรรณ
และคณะ (2555: 15-18)
		 ในประเด็นของอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ มีวัฒนธรรมร่วมกันที่เข้มแข็ง บุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงาน ตามวิสัย
ทัศน์ร่วม มีการท�ำงานเป็นทีม โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ แ ละทั ก ษะวิ ธี คิ ด เพื่ อ พั ฒ นา
ภูมิปัญญาและศักยภาพของทีมงานในโรงเรียน เช่น มีการ
ก�ำหนดนโยบายร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีการสร้าง
ความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน ครูและบุคลากร
ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน มีความหลากหลายทาง
ความคิดและวิชาการ มีการยอมรับฟังความเห็นซึ่งกันและ
กัน มีการสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในการท�ำงานร่วมกัน มี
การได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์ร่วมกัน มีการ
เรียนรู้ร่วมกัน และมีการร่วมกันคิดร่วมท�ำอย่างเป็นระบบ
โดยมี วิ ธี คิ ด และวิ ธี ก ารที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงระบบได้
อย่างมีประสิทธิผล อาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนมีกฎระเบียบ
แนวปฏิ บั ติ แ ละแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ด่ น ชั ด
บุคลากรภายในโรงเรียนยอมรับและยึดถือปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกัน ท�ำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลต่อโรงเรียน นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กับข้อค้นพบในครัง้ นี้ ซึง่ มีงานวิจยั หลายเรือ่ งทีพ่ บว่า แนวคิด
วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผล
องค์การ มีความสัมพันธ์กัน เช่น งานวิจัยของ พงษ์เทพ

จันทสุวรรณและคณะ (2555) พบว่าวัฒนธรรมองค์การมี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของหน่ ว ยงานในสถานี
ต�ำรวจนครบาล อีกทั้งในงานวิจัยของ ลือชัย จันทร์โป๊
(2546) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การมีความ
สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
		 ในประเด็ น ของอิ ท ธิ พ ลของภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์การส่งผล
องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถอธิบายในท�ำนองเดียวกัน
ได้วา่ ปัจจัยของทัง้ สามตัวแปรคือ ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
เชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียน
รูจ้ ะเห็นได้วา่ มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน ดังนัน้ องค์ประกอบ
ของแต่ละตัวแปรต่างมีอิทธิพลต่อกัน อาจสามารถอธิบาย
ได้ ว ่ า การที่ ผู ้ น� ำ โรงเรี ย นมี ภ าวะความเป็นผู้น�ำสูงนั้น
หมายความว่า พฤติกรรมของผู้น�ำ อิทธิพลของผู้น�ำ บารมี
ของผู้น�ำมีอ�ำนาจต่อการชักจูง ชักน�ำพฤติกรรมของผู้ตาม
ซึ่งหมายถึงครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามแนวทาง ตามจุดมุ่งหมาย ตามวิสัย
ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ร่วมกันตั้งไว้ อีกทั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนมีแรงจูงในในการ
ท�ำงาน ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงาน ตามวิสัยทัศน์ร่วม มีมุม
มองการคิดของคนในโรงเรียน มีการสร้างภาพอนาคตของ
โรงเรียนที่ทุกคนพยายามทุ่มเทผนึกแรงกาย แรงใจกระท�ำ
ให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึงก่อก�ำเนิดเกิดเป็นการเรียนรู้ภายใน
องค์การ การเรียนรู้ภายในโรงเรียน
		 ในประเด็นของอิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้
ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สามารถอธิบายได้วา่ โรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ มีระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Watkins & Marsick (1993, 2003) ในระดับ
มาก สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครสวรรค์ เ ป็ น
องค์การที่ใช้คนในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่โรงเรียน
ขณะเดียวกันก็ใช้โรงเรียนในการสร้างความเป็นเลิศให้
แก่คน

ข้อเสนอแนะ

		 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 จากผลการศึกษาวิจัย สรุปได้ว่า องค์ประกอบของ
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ตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ จ�ำนวน 3 องค์ประกอบคือ
ด้านการกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมด้านการสร้างระบบเพื่อเก็บและแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และด้านการให้อ�ำนาจบุคคลตามวิสัยทัศน์ องค์
ประกอบของตั ว แปรภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
จริยธรรม จ�ำนวน 1 องค์ประกอบ คือภาวะผูน้ ำ� เชิงจริยธรรม
และองค์ประกอบของตัวแปรวัฒนธรรมองค์การอีกจ�ำนวน
1 องค์ประกอบคือ ด้านวัฒนธรรมพันธกิจรวมทั้งสิ้น 5
องค์ประกอบ สามารถท�ำนายประสิทธิผลโรงเรียนได้ถึง
ร้อยละ 89.60
		 ดั ง นั้ น แนวทางในการเพิ่ ม ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ล
โรงเรียนนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรด�ำเนินการและหา
มาตรการเพื่อรักษาและ/หรือยกระดับประสิทธิผลโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยเน้นที่องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น หรือ
แม้แต่โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ระดับประสิทธิผลโรงเรียน
อยู่ในระดับน้อยหรือต�่ำถ้าต้องการปรับปรุงหรือเพิ่มระดับ
ประสิทธิผลโรงเรียน ควรด�ำเนินการ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง จริ ย ธรรมในตั ว ผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรียน 2) สร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีวัฒนธรรมพันธกิจ
ที่เข้มแข็งและ 3) สร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ โดยการกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีระบบการสร้าง การเก็บและการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และให้อ�ำนาจบุคคลตามวิสัยทัศน์
อาจด�ำเนินการผ่านโครงการต่างๆ เหล่านี้ได้ เช่น โครงการ
สนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนสีขาว โครงการอบรมและพัฒนาการการบริหาร
จัดการโดยใช้การมีสว่ นร่วม การสร้างและพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลของโรงเรียนหรือโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ทางวิชาการ เป็นต้น
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