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ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง การจัดการความรู ้องค์การแห่งการเรียนรู้ 
และพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
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บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ และพฤติกรมการท�างานเชิงนวัตกรรมรวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการ
ความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม ตลอดจนศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  การจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม
ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1,2,3,4,6  
  ผลการวิจัย พบว่า  ระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และพฤติกรมการ
ท�างานเชิงนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยในเกณฑ์ระดับสูงทุกปัจจัย ในขณะที่ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้และพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในส่วนของการศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้  ต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม พบว่า ภาวะผู้น�าการ
เปลีย่นแปลง การจัดการความรู ้ และองค์การแห่งการเรยีนมีอทิธพิลทางและทางอ้อมต่อพฤตกิรรมการท�างานเชิงนวตักรรม 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการอธิบายและท�านายพฤติกรรมการท�างาน
เชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยร้อยละ 77.20 ( R²=0.772) ของความแปรปรวน  

ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง การจดัการความรู ้องค์การแห่งการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมการท�างานเชงินวตักรรม
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Abstract

  The purposes of this research were to study levels of transformational leadership, knowledge  
management, learning organization and innovative work behavior, to study relationship among  trans-
formational leadership, knowledge management, learning organization and innovative behavior and to 
study the totally influences of transformational leadership and knowledge management on learning 
organization  and  4) to study totally influences of transformational leadership direct and indirect on 
knowledge management, learning organization and  innovative work behavior in Secondary Education 
of School Office 1,2,3,4,6.    
  The results were as follows :  The level of transformational leadership, knowledge management, 
learning organization and innovative work behavior were high every factors . While result of correlation 
analysis were found between transformational leadership, knowledge management, learning organization 
and innovation work behavior in statistically significant and results were  influence of transformational 
leadership, knowledge management and learning organization finding were influence direct and indirect 
on innovation in Secondary Education of School Office 1,2,3,4,6 And when consider all that transforma-
tional leadership, knowledge management, learning organization were can explained and prediction by 
innovation work behavior the 77.20 (R²=0.772)percent of variance.

Keywords:  Transformational  Leadership  Knowledge  Management  Learning Organization and Innovative 
     work Behavior.

บทคัดย่อ

  ความสนใจในการศกึษา “ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 
การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และพฤติกรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรมในบริบทโรงเรียนมัธยมศึกษา” 
เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นองค์การภาครัฐ มีภารกิจ
หลักในการสอนพัฒนาเยาวชน วัยอยากรู้อยากเห็น อยาก
ทดลองในการพัฒนาความคิด และหลักการด�าเนินชีวิต 
รวมทั้งพัฒนาทักษะต่างๆ น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน การ
เลือกอาชีพที่ถูกต้อง เป็นคนดี มีคุณธรรม-จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความสามารถแข่งขันกับประเทศ 
อื่นๆ ได้อย่างสมศักดิ์ศรีน�าพาชาติไปสู่ความผาสุข มั่งคั่ง       
(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2558)  
  การศึกษา คือ เครื่องมือพัฒนาคนในชาติ  ที่มีครู
เป็นพลังขับเคลื่อน ผู้บริหารโรงเรียนและครูจึงต้องพัฒนา
และมีพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมในการค้นหา 
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างความส�าเร็จให้กับ

โรงเรียน ( De Jong & Den Hartog, 2008 )  รวมทั้งน�าไป
ปรับใช้พัฒนาในการเรียนการสอนและกระบวนการท�างาน
อย่างมปีระสิทธภิาพ (Van de Ven, 1986) ซึง่มนัีกวชิาการ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความสนใจ จากผลการ
ศึกษาของ Nanda & Ghoshal (2009) ; Josji, Paul, 
Clartji & Dorien (2010) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรการจัดการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานเชิง
นวัตกรรม  พบว่า การสร้างนวัตกรรมขององค์การ มีความ
สัมพันธ์กับคุณลักษณะของพนักงานที่สร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่ทุกองค์การควรปฏิบัติ (Mumford , Scott , Gaddis & 
Strange, 2002)  และงานวิจัยของ ศิวะนันท์  ศิวพิทักษ์ 
(2554) ศึกษา การจดัการนวตักรรมองค์การทีม่ต่ีอพฤตกิรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรม พบว่า พฤติกรรมการท�างานเชิง
นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอยู่ในระดับ
สูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของตรีทิพย์  บุญแย้ม (2554) 
เรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมระดับ
บุคคล และระดับกลุ่มงาน พบว่า พฤติกรรมการท�างานเชิง
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นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานในระดับ
บุคคลมากที่สุด   
  ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลใน
ปรับเปลีย่นความคดิ ตอบสนองความต้องการและแรงจงูใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ บทบาทของภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์น�า
องค์การไปในทิศทางสนับสนุนให้บุคลากรเกิดมุมมอง 
ค้นหาความคิด วิธีการใหม่ๆในกระบวนการท�างานในทุกๆ
ด้าน (Bass & Avolio, 1995, 1997) จากการศึกษาของ   
นักวิชาการ ได้แก่  Reuvers,  Engen, Vinkenburg & 
Wilson-Evered, (2008) ; Abbas, Iqbal, Waheed & 
Riaz, (2012) ; Imran, Arshad & Umara,(2011); Khan 
& Naeen, (2012)   เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม  
พบว่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงต่างมอีทิธเิชงิบวกต่อการ
เกิดพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมของบุคลากรใน
องค์การ     
  ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ มีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง จนปัจจุบันเข้าสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge 
–Base Society) ที่ให้ความส�าคัญกับความรู้และมุ่งไปที่
กระบวนการจัดการความรู้โดยองค์การต่างพึ่งพาบุคลากร
ทีม่คีวามรู ้ความสามารถสูง (Knowledge Worker) มากกว่า
การใช้เพียงเงินทุนและแรงงานสร้างความเติบโตให้กับ
องค์การอย่างในอดีต ทั้งนี้เพราะ ความรู้ คือ สินทรัพย์ที่
ประเมินค่าไม่ได้ที่องค์การต้องสร้างขึ้นเพื่อน�าไปสู ่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
องค์การสมยัใหม่  ซ่ึงผลการวิจยั การจัดการความรูม้อีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม จากการศึกษาของ  
Lioa & Wu, (2010) พบว่า การจัดการความรู้ ส่งผลเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม การจัดการ
ความรู้จึงมีความส�าคัญ ซึ่งจากงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้  
ของ Crawford (2005) พบว่า การจัดการความรู้มีผู้น�าเป็น
จดุเช่ือมให้องค์การไปสูเ่ป้าหมาย และสนบัสนุนส่งเสรมิให้
เกิดการจัดการความรู้ในระดับสูง     
  ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ Argyris & Schon 
(1978) นักวิชาการยุคแรกๆที่บุกเบิกการเรียนรู้ในองค์การ 
จนน�าไปสู ่การเรียนรู้ของบุคลากรร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาในที่สุด จนกระทั่ง Senge (1990) ได้เสนอแนวคิด

ลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูด้้วยวินยั 5 ประการ 
จนเป็นที่ยอมรับและน�าไปใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งองค์การ
แห่งการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการส่งผลต่อพฤติกรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรม สอดคล้องกับการวิจัยของ Liao, 
Fei & Liu (2007) ; Park, Song, Yoon & Kim (2013)  
พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เกิดจากการสร้างบรรยากาศ
ให้เอ้ือต่อการเรยีนรูใ้ห้เกดิข้ึนทัง้ในระดบับคุคล กลุม่บคุคล 
และระดับองค์การสอดรับกับงานประจ�าอย่างต่อเนื่อง 
องค์แห่งการเรียนรู้จึงมีความส�าคัญและมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ (2554) ระหว่าง ภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง กับองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลพลทางตรงเชิงบวก
กับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ และเมื่อพิจารณาประเด็นความสัมพันธ์ โดยรวม
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การ
แห่งการเรียนรู้ กับพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม ของ 
Noruzy, Vahid, Behnas, Salman & Rezazadeh 
(2013) ยังพบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนปลง มีความสัมพันธ์ 
กับการจัดการความรู้ กับองค์การแห่งการเรียนรู้และกับ
พฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมเชิงบวกอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ  
  ปัจจัยพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม เป็นชุด
กิจกรรมการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ในระดับบุคคล กลุ่ม
บุคคล และระดับองค์การ ส่งผลต่อการน�าไปปรับใช้ใน
กระบวนการท�างานด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นความตั้งใจของ
บุคคลให้องค์การบรรลุป้าหมายสุดท้ายของโรงเรียน (De 
Jong & Den Hartog, 2008) เนือ่งจากองค์การทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าองค์การภาครฐัและเอกชนต้องเผชญิต่อการเปล่ียนแปลง
ที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวเร่ง ส่งผลให้ 
ทุกองค์การต้องปรับตัวก้าวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
ด้วยการสร้างนวัตกรรมจากพฤติกรรมการท�างานเชิง
นวัตกรรม น�าไปปรับใช้ในกระบวนการท�างานด้วยวิธีการ
คิดใน การสร้างการสนับสนุน และการน�าความคิด วิธีการ
ใหม่ๆ ไปใช้อยูเ่สมอ ดงันัน้พฤตกิรรมการท�างานเชิงนวตักรรม
จงึเป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัทีต้่องให้ความสนใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงเรียนซึ่งเป็นองค์การที่ต้องใช้ความรู้เป็นตัวขับ
เคลื่อนหลัก และต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ภาวะ
ผู้น�าการเปล่ียนแปลง การจัดการความรู้และองค์การแห่ง
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การเรียนรู้พร้อมกันในการช่วยสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรมเกิดขึ้นทุกองค์การเช่นกัน
   โรงเรียนจึงเป็นองค์การภาครัฐที่มีความส�าคัญ ใน
การให้ความรู้ทางวิชาการตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของสังคมในระดับที่สูง จึงเป็นความท้าทาย
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอนในการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการท�างาน โดยน�าแนวคิดพฤติกรรมการ
ท�างานเชิงนวัตกรรม  ในการค้นหา การสร้าง การสนับสนุน 
และการน�าความคิด วิธีการใหม่ๆ ไปใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้ และองค์การแห่ง
การเรยีนรูใ้ห้เป็นรปูธรรม แต่อย่างไรกต็าม จากการรวบรวม
ปัญหา พฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมของโรงเรียน
มัธยมในเขตพื้นที่การศึกษา 1,2,3,4,6 ในภาพรวม พบว่า  
การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีของครูระดับอาวุโสมีข้อ
จ�ากัดในเรื่องทักษะ ขณะเดียวกันครูใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
กบัการเรยีนการสอนนกัเรียนในชัน้เตม็เวลา รวมทัง้ นโยบาย 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ 
รวมทั้งบรรยากาศในการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับ
ครู และระหว่างครูกับนักเรียนมีเวลาค่อนข้างน้อยเช่นกัน 
นอกจากนี้ในแนวการเรียนการสอนสมัยใหม่ครูเปลี่ยนมา
ท�าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้น
ตอน ซึ่งยังเป็นวิธีการใหม่ๆที่ได้เริ่มด�าเนินการอยู่เท่านั้นจึง
เป็นเรื่องที่ผู้เก่ียวข้องต้องเตรียมความพร้อมและก�าหนด
เป็นนโยบายน�าไปสู่การปฏิบัติต่อไป           
  จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัย
สนใจศึกษา ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างภาวะผู้น�า
การเปลีย่นแปลง การจดัการความรู ้ องค์การแห่งการเรยีนรู้ 
ที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมในโรงเรียน
ส�านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,2,3,4,6

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. ศึกษาระดับของภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และพฤติกรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนสังกัดส�านักงานการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,2,3,4,6 
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
และพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,2,3,4,6     

  3. ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม ในโรงเรียน
สังกัดส�านักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,2,3,4,6

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยประยุกต์แนวคิดของนัก
วิชาการเพื่อน�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดประกอบด้วย
      แนวคดิภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงผูว้จิยัได้ประยกุต์ 
น�ามาปรบัใช้จากแนวคดิของ Bass & Avolio (1995, 1997) 
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ อิทธิพลเชิงอุดมคติ
เชงิคุณลกัษณะ อทิธิพลเชงิอุดมคตด้ิานบารมเีชิงพฤตกิรรม 
การจูงใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 
และการการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   
       แนวคิดการจัดการความรู้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ น�ามา
ปรับใช้จากแนวคิดของ Gold, Malhotra & Segar (2001) 
ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการประยุกต์ความรู้ กระบวนการ
น�าความรู้ไปใช้ และกระบวนการปกป้องความรู้ 
  แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ผู ้วิจัยได้ประยุกต์ 
น�ามาปรับใช้จากแนวคิดของ Marsick & Watkins (2003) 
ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ คือ การสร้างโอกาสใน
การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง การไต่ถามและสนทนา การกระตุ้น
ให้เกดิความร่วมแรงร่วมใจและการเรยีนรู้เป็นทมี การสร้าง
ระบบการเก็บและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การให้อ�านาจ
บคุคลตามวสิยัทัศน์ การเช่ือมโยงองค์การเข้ากับสิง่แวดล้อม 
และการเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้
  แนวคิดการวัดพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม
ผูว้จิยัประยกุต์ น�ามาปรบัใช้จากแนวคดิของ De Jong Den 
Hatong (2008) ซึ่งประกอบไปด้วย 4  องค์ประกอบ คือ  
การค้นหาความคิด วิธีการใหม่ๆ การสร้างความคิด วิธีการ
ใหม่ๆ การสนับสนุนความคิด วิธีการใหม่ๆ และการน�า
ความคิด วิธีการใหม่ๆไปใช้
  รวมทั้งจากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของ Crawford, 
(2005) พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 
มีอิทธิพลกับการจัดการความรู้อย่างมีนัยส�าคัญสอดคล้อง
กบั  Hsim –Kuang, Hhum-Hsiung & Dorjgotov, (2012) 
ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมี
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การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการความรู้ในระดับที่สูง และ 
Analoui, Clair & Sally, (2013) พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น�าส่งผลต่อการจัดการความรู้  
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของ Aragon-Correa, Victor & Eulogio, 
(2007) และ Zagorsek, Valdo & Miha, (2009) พบว่า 
ภาวะผู้น�ามีอิทธิพลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัย
ส�าคัญ สอดคล้องกับ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, (2554) พบว่า 
ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับพฤติกรรมการ
ท�างานเชิงนวัตกรรมของ Reuven, Marloes, Claartji & 
Elisabeth, (2008) พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงส่ง
ผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมอย่างมี
นัยส�าคัญค่อนข้างสูง สอดคล้องกับ Khan & Naeem, 

(2007) พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อพฤตกิรรม
การท�างานเชงินวตักรรม และสอดคล้องกับ Park, Song, 
Yoon & Kim, (2013) และ Saki, Shakiba & Savari, 
(2013) พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ส่งผลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยส�าคัญ 
  ความสัมพันธ ์ระหว ่างการจัดการความรู ้กับ
พฤตกิรรมการท�างานเชงินวตักรรมของ Liao & Wu, (2010) 
พบว่า การจดัการความรูม้คีวามสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤตกิรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรม พบว่า ระดับการจัดการความรู้มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม
อย่างมีนัยส�าคัญ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ศกึษา
จึงน�าไปสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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(2012) และ Abbas, Javed, Ajmal &Naveed, (2012) 
พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยส�าคัญ
  ความสัมพันธ ์ระหว ่างการจัดการความรู ้กับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของ Liao & Wu, (2010) พบว่า 
การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญ สอดคล้องกับงาน Noruzy, 
Vahid, Behnas, Salman & Rezazadeh, (2013) พบว่า 
การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
            ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
พฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมของ Liao, Fei & Liu, 
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&Naveed, ( 2012 ) พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการท างาน
เชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญ 
            ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Liao & Wu, ( 2010 )
พบว่า การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรุ้อย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้อง
กับงาน Noruzy ,Vahid , Behnas , Salman & Rezazadeh ,(2013) พบว่า การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรุ้ 
            ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับพฤติกรรมการท างานเชิงนวัตกรรมของ Liao , 
Fei & Liu,(2007) พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานเชิงนวัตกรรม และ
สอดคล้องกับ  Park , Song , Yoon & Kim,(2013) และ Saki , Shakiba & Savari , ( 2013 ) พบว่า องค์การ
แห่งการเรียนรู้ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการท างานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญ  
            ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับพฤติกรรมการท างานเชิงนวัตกรรมของ  Liao & 
Wu, ( 2010 ) พบว่า การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการท างานเชิงนวัตกรรม    
พบว่า ระดับการจัดการความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการท างานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญ  

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงน าไปสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1.  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
สมมุติฐานของการวิจัย           

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และพฤติกรรมการท างาน 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

การจัดการความรู้ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 

พฤติกรรรมการท างานเชิงนวัตกรรม 

 

ภำพท่ี 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั

สมมติฐานของการวิจัย
  1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ 
องค์การแห่งการเรยีนรู ้ และพฤตกิรรมการท�างานนวตักรรม
ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1,2, 
3,4,6 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  2. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ 
ส่งผลต่อ พฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม ในโรงเรียน
สงักดัส�านกังานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1,2,3,4,6  อย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติ
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การออกแบบในการวิจัย
  การศึกษานี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี
หน่วยในการวิเคราะห์ คือโรงเรียน ที่แสดงให้เห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวนมาก เพื่อส่งผลต่อการน�าไปสู่ความสามารถ
ในการอธิบาย และท�านายได้ถูกต้องแม่นย�ามากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
ในการศึกษางานวิจัยนั้นจะขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรง และ
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่เก็บข้อมูล ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งนี้จะออกแบบเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ
  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำงในกำรวจิยั คอื โรงเรยีน 
ในส�านักงานพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1,2,3,4,6 
จ�านวน 260 แห่ง กลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย
คือ ผู้อ�านวยการโรงเรียน จ�านวน 260 คน ครูผู้สอนใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างตามสะดวกโรงเรียนละ 6 คน รวม กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด จ�านวน 1,820  คน  
  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศกึษำ คอืแบบสอบถามปลายปิด
ทีป่ระยกุต์และปรับใช้จากแนวคดิ ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของ Bass & Avolio (1995,1997)  การจัดการความรู้ของ 
Gold, Malhotra & Segar (2001)  องค์การแห่งการเรยีนรู้
ของ Marsick & Watkins (2003)  และพฤติกรรมการ
ท�างานเชิงนวัตกรรม ของ De Jong Den Hatong (2008)    
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับอยู่ พบว่าอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00  และรายข้อ  ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 
ค่า IOC  = 0.970 การจัดการความรู้มีค่า IOC = 0.966 
องค์การแห่งการเรียนรู้มีค่า IOC = 0.967 พฤติกรรมการ

ท�างานเชิงนวัตกรรมมีค่า IOC = 0.952 และได้รับแบบ 
สอบถามระดับบุคคลกลับคืนมา จ�านวน 1,315 ชุดค�าถาม 
213 โรงเรียน แล้วน�าไปตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนเพื่อน�าไปประมวลผลต่อไป
  แนวทำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์  วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 
 
ผลการศึกษา 
  1. ผลการวิเคราะห์ระดับของแต่ละตัวแปร
   จากการศึกษาวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง 5 ด้าน การจัดการ
ความรู้ 4 ด้าน องค์การแห่งการเรียนรู้ 7 ด้าน และ
พฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม 4 ด้าน ของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,2,3,4,6 มีค่า
เฉลี่ยในระดับสูง   
  2. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ 
   องค์การแห่งการเรียนรู ้ และพฤติกรรมการ
ท�างานเชิงนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดส�านักงานพื้นที่ การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 1,2,3,4,6 เพือ่ทดสอบสมมติฐานที่ 1 
ทีว่่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง การจัดการความรู ้องค์การ
แห่งการเรยีนรู ้ และพฤตกิรรมการท�างานเชงินวตักรรมของ
โรงเรยีนสังกดัส�านกังานการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1,2,3,4,6 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยผลการศึกษา
ปรากฏตามตารางที่ 1 

ตำรำง 1  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

  x² SD TFL KM LO IWB

 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง TFL  4.788 0.469 1.000

 การจัดการความรู้ KM 4.754 0.328 0.548**  1.000

 องค์การแห่งการเรียนรู้ LO 4.758 0.335 0.661**  0.861** 1.000

 พฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม IWB 4.780 0.327  0.648** 0.807** 0.862** 1.000

หมายเหตุ: N = 231; ** Significant at the 0.01 level
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ภาพที่ 1 แสดงระดับอิทธิพลระหว่างตัวแปร กล่าวคือ TFL   = ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง; KM = การ
จัดการความรู้; LO = องค์การแห่งการเรียนรู้; IWB = พฤติกรรมการท างานเชิงนวัตกรรม 
Minimum Fit Function Chi-Square = 0.00 (P = 1.000) ; df = 0 ; RMSEA = 0.000;  
The Model is Saturated, the Fit is Perfect  
ตารางท่ี 2  แสดงค่าอิทธิพลทางตรง ( DE ) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) ของตัวแปร 
 
ตัวแปรท ำนำย TFL KM LO 

R2 
ตัวแปรถกูท ำนำย       TE DE IE TE DE IE TE DE IE 

KM  .548** .548**   .713**     0.300 

 
LO                       .661** .270** .391** .713** .    

 0.793 

IWB  .648** .149** .499** .646** .262** .384** .538** .538**  0.772 

* p < 0.05 = (1.96 < t < 2.58)  ;   ** p < 0.01 = (t > 2.58) 

ภำพท่ี 1  แสดงระดบัอทิธิพลระหว่างตวัแปร กล่าวคอื TFL = ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง; KM = การจดัการความรู;้ 
     LO = องค์การแห่งการเรยีนรู้; IWB = พฤติกรรมการท�างานเชงินวตักรรม
     Minimum Fit Function Chi-Square = 0.00 (P = 1.000) ; df = 0 ; RMSEA = 0.000; 
     The Model is Saturated, the Fit is Perfect 

      จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยด้าน
การจัดการความรู้ ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้และปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,2,3,4,6 อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ

  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเพื่อให้
ทราบถึงอิทธิพลภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงที่มีต่อการ
จัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ
ท�างานเชิงนวัตกรรมทั้งอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง 
และอิทธิพลโดยอ้อม ผลการศึกษาปรากฏตามภาพที่ 1 
และ ตารางที่ 2

ตำรำง 2  แสดงค่าอิทธิพลทางตรง ( DE ) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) ของตัวแปร

     ตัวแปรท�านาย  LO   OC   OCB  
           R2

  ตัวแปรถูกท�านาย       TE DE IE TE DE  IE TE DE IE 

 KM  .548** .548**   .713**    0.300

          0.793

 LO                       .661** .270** .391** .713** .    

 IWB  .648** .149** .499** .646** .262** .384** .538** .538** 0.772

* p < 0.05 = (1.96 < t < 2.58)  ;   ** p < 0.01 = (t > 2.58)
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  จากผลการศึกษาในตารางที่ 2 และภาพที่ 1 สรุป
ได้ว่า ปัจจยัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงม ีการจดัการความรู้ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ ต่างมีอิทธิทางตรงและทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทาง
บวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาอิทธิพล
ทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�างานเชิง
นวตักรรม ของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1,2,3,4,6 อย่างมนัียส�าคญัทางสถิต ิโดยมีค่าสมัประสทิธิ์
เส้นทาง (r =  0.548, p < 0.01 ) r= .270, r=149, p < 0.01)  
ตามล�าดบั เมือ่พจิารณาระดบัอทิธพิลทางอ้อม พบว่า ภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์การแห่ง
การเรียน (r=.391, p<0.01) และพฤติกรรมการท�างานเชิง
นวัตกรรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทาง
อ้อมต่อพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมในระดับที่สูง
กว่า จะเห็นได้จากค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (r = 0.499, p< 
0.01) และมีความสามารถในการอธิบายท�านายพฤติกรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรม ร้อยละ 77.20 (R2=0.772)

ข้อเสนอแนะ
  จากผลการศึกษาการวิจัยดังกล่าวข้างต้นจึงน�ามาสู่
ข้อเสนอแนะดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาในการน�าผลการ
วิจัยไปใช้
   1) จากข้อค้นพบทีว่่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 
เป็นปัจจัยส�าคัญซ่ึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการจัดการ
ความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และพฤติกรรมการท�างาน
เชิงนวัตกรรม ดังนั้น จึงควรมุ้งเน้นการสนับสนุนผู้บริหาร
ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อส่งผลกระทบทางบวกต่อการจัดการความรู้ องค์การ
แห่งการเรียนรู้ และพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม 
   2) จากข้อค้นพบที่ว่า ปัจจัยภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ต่าง
มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมในระดับสูงสุดต่อพฤติกรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรม ดังนั้น ผู้อ�านวยการโรงเรียนที่มี
คุณลักษณะดังกล่าวจึงควรเข้าไปมีบทบาทส�าคัญในการ
ด�าเนินงานโครงการต่างๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมโดยตรง เช่น 
การวางนโยบายปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ

การประเมินผล การมีส่วนร่วมในการท�างาน การให้รางวัล
แก่บุคคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีความคิดริเริ่ม และ
แนะน�าวิธีการใหม่ๆ ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการอน
หรือกระบวนการท�างานให้บรรลุเป้าหมายที่ส่งผลต่อการ
ด�าเนินงานของโรงเรียน  
   3) ในกรณีที่ผู ้อ�านวยการโรงเรียนมีภาวะ
ผู้น�าการเปล่ียนแปลงในระดับต�่า จึงมีความจ�าเป็นที่ครู 
ร่วมมือสร้างสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนมีความเป็นภาวะ
ผู้น�าการเปล่ียนแปลงให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ผ่าน
การจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างครูกับครู หรือครูกับ
นักเรียน แล้วน�าความรู้ไปเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล และ
ครูสามารถน�าความรู ้จากระบบฐานข้อมูลไปใช้กับการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอน 
และความต้องการของนักเรียนและน�าไปสู่การพัฒนาใน   
มิติอื่นๆ ต่อไป
   4) หน่วยงานระดับกระทรวง ส�านักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนก�าหนด
แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง  
การจัดการความรู้เชิงกระบวนการ และโรงเรียนให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดพฤติกรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรมในการค้นหา การสร้างความคิด 
การสนับสุนความคิด และการน�าความคิด วิธีการใหม่ๆ ไป
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม
   5) หน่วยงายที่เกี่ยวของทั้งระดับส่วนกลาง 
ระดับภูมิภาค ระดับโรงเรียนมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องแล้วน�าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการท�างานให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองนโยบายในการพัฒนา
ระบบการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคนให้มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติในอนาคตรวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาชาติได้
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
   1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ถูกจ�ากัดด้วยเวลา 
และงบประมาณ ละเป็นการท�างานวิจัยเพื่อใช้ประกอบ
การศึกษาหลักสูตรดุษฎีนิพนธ์เท่าน้ัน ซ่ึงอาจท�าให้การ
เก็บข้อมูลยังไม่ครอบคลุมและมีความเป็นพลวัตรเพียงพอ 
ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปอาจท�าการศกึษาให้ครอบคลุม
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
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อื่นๆ ต่อไป รวมท้ังอาจศึกษาโดยการน�าข้อมูลในรูปของ
อนุกรมเวลาเข้ามาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วย
   2) ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะท�าการศึกษา
วิจัยในบริบทเดิมอีกคร้ังเม่ือเวลาผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งแล้ว 
เช่น 5 ปี เพราะสภาพการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษา
ว่า ผลการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปอีกหรือไม่เพียงใด 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการศึกษา ณ จุด
เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีมีช่วงจ�ากัดเท่น้ัน แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสภาพขององค์การเปรียบเสมือนมีช่วงชีวิต หรือมี
การปรับเปลี่ยนองค์การตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความจ�าเป็นต้องปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท 
และช่วงเวลาตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ซึ่งในอนาคต
อาจท�าให้ค้นพบข้อมูลและความรู้เพื่อการพัฒนาระดับการ
จัดการความรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือแตกต่างออกไป

   3) ควรวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 
การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และพฤติกรรม
การท�างานเชิงนวัตกรรมในหน่วยงานหรือองค์การประเภท
อื่นๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา สถาบันอื่นๆท่ีต้องใช้
องค์ความรู้เป็นเครื่องมือในการสร้างพลังให้กับองค์การ) ที่
หลากหลายก็จะท�าให้ได้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งองค์ความรู้
ในทางทฤษฎีหรือเชิงการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ และก่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อผู้บริหารน�าไปเป็นเครื่องมือใน
การบริหาร จัดการและพัฒนาองค์การต่อไป
   4) ควรมีการวิจัยโดยการเพิ่มปัจจัยอื่นๆ อาทิ 
ภาวะผู้น�าเชิงบริกร บรรยากาศขององค์การ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การประสิทธิผลการท�างานของ
บุคลากรขององค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญในการ
ศึกษาด้านองค์การโดยอาจท�าการศึกษาถึงความสัมพันธ์
กับปัจจัยต่างๆ ในบริบทที่ท�าการศึกษาวิจัย
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