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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรู
และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรวัฒนธรรมองคการและองคการแหงการเรียนรูที่สงผลตอประสิทธิผล
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย กลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถาม คือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการและครูโรงเรียนสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือรวมจํานวน 1,311 คน จาก 290 โรงเรี ยน เครื่ องมื อที่ ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) คาสัมประสิทธิเสนทาง ( และคาดัชนีความเหมาะสม (fit indices)
ของตัวแบบสมการโครงสราง ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรูและ
ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนสั งกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาในเขตภาคเหนื อของประเทศไทย
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (2) ประสิทธิผลโรงเรียนและวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธเชิงบวกตอกั น
ในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.13, p<0.05) ประสิ ทธิผลโรงเรียนและองค การแห งการเรี ยนรู
มีความสัมพันธเชิงบวกตอกันในระดับสูงมากมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.91, p<0.01) และวัฒนธรรมองคการ
กับองค การแห งการเรียนรู มีความสัมพันธเชิ งบวกตอกั นในระดับต่ําอย างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (r=0.13,
p<0.05) และ (3) วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิผลโรงเรียนในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(=0.14, p<0.05) และองค การแห งการเรี ยนรู มี อิทธิ พลต อประสิทธิ ผลโรงเรี ยนในระดั บสู งมากอย างมี
นัยสํ าคั ญทางสถิ ติ (=0.91, p<0.01) เมื่ อพิ จารณาตามกรอบแนวคิ ดในการวิ จัย วัฒนธรรมองค การและ
องคการแหงการเรียนรูสามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลโรงเรียนในระดับสูงมากได รอยละ 83.10 (R2=0.83)
คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรู ประสิทธิผลโรงเรียน
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Abstract
The objectives of this study are 1) to study the organizational culture levels,
learning organization levels and school effectiveness levels affiliated with the Office of
the Secondary Educational Service Area in the north of Thailand, 2) to study the levels
of the relations of organizational culture, learning organization and school effectiveness
affiliated with the Office of the Secondary Educational Service Area in the north of
Thailand, and 3) to study the levels of the influences of organizational culture and
learning organization affecting school effectiveness affiliated with the Office of the
Secondary Educational Service Area in the north of Thailand. The respondents are
1,311 teachers from 290 secondary schools in the north of Thailand from cluster
random sampling. The statistics are means, standard deviations, correlation coefficients
(r), path coefficients ( and fit indices. The research results have indicated that:
(1) The levels of organizational culture, learning organization and school effectiveness
affiliated with the Office of the Secondary Educational Service Area in the north of
Thailand have been at a high level in every dimension. (2) The correlation between
school effectiveness and organizational culture has been statistically significant positive
at a low level. (r=0.13, p<0.05) The correlation between school effectiveness and
learning organization has been statistically significant positive at a very high level. (r=0.91,
p<0.01) And the correlation between organizational culture and learning organization has
been statistically significant positive at a low level. (r=0.13, p<0.05) (3) Organizational
culture has had statistically significant and positive influences at a low level on school
effectiveness of secondary schools in the north of Thailand. (=0.14, p<0.05) Learning
organization has had statistically significant positive influences at a very high level on
school effectiveness of secondary schools in the north of Thailand. (=0.91, p<0.01)
Learning organization and organizational culture can explain and predict school
effectiveness of secondary schools in the north of Thailand at 83.10% (R2=0.83).
Keywords: organizational culture, learning organization, school effectiveness
บทนํา
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการที่ใชในการขับเคลื่อนองคการไปสูจุดมุงหมายในสภาวะ
การแข งขั นอย างสู ง ในโลกป จจุบั นนั้ นเปนแนวคิ ดที่ กําลั งได รั บ ความสนใจอย างมากในทุ กองค การ
(Cameron, 2005) แมแตองคการที่ไมแสวงหาผลประโยชนอยาง เชน โรงเรียน กําลังเปนสิ่งที่ทาทาย
สําหรับผูบริหารโรงเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของที่พยายามหาแนวทางและแนวปฏิบัติเพื่อทําใหองคการ
ของตนมีป ระสิท ธิผล บรรลุถึง จุดมุง หมายตามวัตถุ ประสงคที่ ตั้งไว ซึ่ง เปนเปาหมายสูงสุด ที่ผูบ ริหาร
องคการทุกองคการตองการที่จะบรรลุถึง ในการประเมินประสิทธิผ ลโรงเรียนมีการศึกษากันมาอยาง
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ยาวนาน เพื่ อค นหาป จจั ย ที่ ส ง ผลต อประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย น ในการประเมิ นประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นนั้ น
แนวโนมในปจจุบันแมวาจะประเมินโรงเรียนทั้งระบบแตจุดเนนยังคงเนนการประเมินไปยังผูเรียนเปน
สําคัญ (Hoy & Miskel, 2008) จะเห็นวาคุณภาพของผูเรียนทั้งเกณฑมาตรฐานในดานความรู ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคถูกกําหนดมาเปนตัวบงชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน
ทุกโรงเรีย นจะต องถูกประเมินประสิท ธิผ ลทั้ งภายในและจากหน วยงานภายนอก (สํานักงานรองรั บ
มาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (2555) มีการประเมินประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิ ผลในการจั ดการศึกษาของโรงเรีย นในประเทศไทยอยู หลายประเภท ที่สํ าคัญ ที่นําเสนอต อ
สาธารณะชนในขณะที่ กําลั ง ทํ า วิ จัย นี้ คื อ ผลการจั ด การศึ กษาจากรายงาน Global Competitive
Report 2014-2015 ซึ่ งจัดทํ าโดย (World Economic Forum; WEF) พบวา คุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของไทยอยูที่อันดับ 7 ของอาเซียน ลดลงจากปที่ผานมาที่อยูในอันดับ 6 และเปนอันดับที่ 86
ของโลก โดยมีส าธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ขยับไปแทนที่ใ นอันดับที่ 6 ของ
อาเซียนและทิ้งหางไทยไปอยูในอันดับที่ 79 ของโลก สวนคุณภาพของระดับอุดมศึกษาของไทย อยูที่
อันดับ 8 ของอาเซียน เปนอันดั บที่ 78 ของโลก ตามหลัง สปป.ลาว ที่อยูอันดับ 6 ของอาเซียนและ
อันดับ ที่ 57 ของโลก สวนประเทศกั มพู ชาอยู อันดับ 7 ของอาเซี ยน อั นดั บที่ 76 ของโลก แมวาขี ด
ความสามารถดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรของไทยจะอยูอันดับคอนขางดี คือ อันดับ 5 ของอาเซียน
แตอยูอันดับ 80 ของโลก สวนขีดความสามารถในการแขงขันของไทยอยูเปนอันดับที่ 31 ของโลก และ
เปนอันดับ 3 ของอาเซียนตามหลังประเทศสิงคโปร ซึ่งอยูอันดับ 2 ของโลก และมาเลเซีย อยูอันดับ 20
ของโลก (หนั งสือพิมพไ ทยรั ฐ, 2557) จะเห็นไดวาผลที่ ปรากฏดัง กลาวแสดงถึง คุณภาพของการจั ด
การศึกษาของไทยยังไมมีประสิทธิผลเทาที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
และในระดับโลก
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามี งานวิ จัยไดศึ กษาป จจัยที่ สงผลตอประสิทธิ ผลโรงเรีย น
ไมวาจะเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหาร กลยุทธในการบริหาร ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหาร
อีกทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับครูและที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งคือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาพรวมของพฤติกรรม
องคการ (organizational behavior) ไมวาจะเปนวัฒนธรรมองคการ (organizational culture) หรือ
การเรียนรูภายในองคการ (organizational learning) ที่ทําใหเปนองคการแหงการเรียนรู (learning
organization) (Robbins, 1990) ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคการจึงตองมี
การพัฒ นาเพื่อพรอมรั บสถานการณค วามเปลี่ยนแปลง ซึ่ งกระแสของความตองการพั ฒนาองคการดู
เหมื อนจะมี อิท ธิ พลส ง ผลกระทบไปทั่ วโลก องค การใดไม ส ามารถเรี ย นรู แ ละปรั บตั วให เ ข ากั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วยอมอยูรอดยาก (Lussier, 2004) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ
และองคการแหง การเรียนรูไ ดถู กนํ ามาศึกษากันอยางกวางขวางทั้ง องคการในภาคธุร กิจเอกชนและ
รวมถึงภาค จากการศึกษาของพงษเทพ และคณะ (2555) พบวาวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการ
เรี ยนรูแ ละประสิ ทธิ ผลของหน วยงานมี ความสั มพั นธ เ ชิง บวกอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติ และยัง พบว า
วัฒนธรรมองคการมีอิทธิผลทางตรงตอประสิทธิผลของหนวยงานในสถานีตํารวจนครบาล และงานวิจัย
ของลือชัย (2546); สมคิด (2547); ศศกร (2550) รวมทั้งงานวิจัยในตางประเทศ เชน Schine (1978);
Denison (1990); Gordon & Ditomaso (1992); Kotter & Heskett (1992)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดประสิทธิผลโรงเรียนของ วาโร (2549) จํานวน 8 องคประกอบ
คือ 1) ความสามารถในการผลิต 2) ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับตัว
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4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 5) การพัฒนาบุคลากร 6) ความสามัคคีของบุคลากร
7) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร และ 8) บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน แนวคิดวัฒนธรรม
องคการใชแนวคิดของ Denison (1990) จํานวน 4 องคประกอบ คือ 1) วัฒนธรรมสวนรวม 2) วัฒนธรรม
เอกภาพ 3) วัฒนธรรมการปรับตัว และ 4) วัฒนธรรมพันธกิจ และแนวคิดองคการแหงการเรียนรูใชแนวคิด
ของ Senge (1990) จํานวน 5 องคประกอบ คือ 1) บุคลากรมีความรอบรู 2) รูปแบบความคิด 3) วิสัยทัศน
รวม 4) การเรียนรูเปนทีม และ 5) ความคิดเปนระบบ
วิธีดําเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 1
วัฒนธรรมองคการ
1. วัฒนธรรมสวนรวม
2. วัฒนธรรมเอกภาพ
3. วัฒนธรรมการปรับตัว
4. วั ฒ นธรรมพั นธกิ จ

ประสิทธิผลโรงเรียน
1. ความสามารถในการผลิต
2. ความสามารถในการพัฒนาเจตคติ
3. ความสามารถในการปรับตัว
4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน
5. การพัฒนาบุคลากร
6. ความสามัคคีของบุคลากร
7. ความพึงพอใจในงานของบุคลากร
8. บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

องคการแหงการเรียนรู
1. บุ ค ลากรมี ค วามรอบรู
2. รูปแบบความคิด
3. วิสัยทัศนรวม
4. การเรียนรูเปนทีม
5. ความคิดเปนระบบ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กลุมตัวอยาง
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชโรงเรียนเปนหนวยในการวิเคราะห
(unit of analysis) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ (สพม.) จํานวน 20,150 คน จาก 458 โรงเรียน กลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถามในการวิจัย ในครั้ ง นี้ ได แก ข าราชการครู ป ระกอบไปด วย ผู อํานวยการโรงเรี ย น
รองผูอํานวยการโรงเรียนและครู ผูสอนโรงเรียนสั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือ (สพม.) จํานวน 1,311 คน จาก 290 โรงเรี ยน โดยการสุ มโรงเรี ยนแบบกลุม (cluster
random sampling) ตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระยะเวลาในดําเนินการ
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2556
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เครื่องมือและวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นตามกรอบแนวคิดตามนิยามเชิงปฏิบัติและปรับปรุงขึ้นบางสวนดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับองคการ
แห งการเรีย นรู พั ฒนาขึ้ นตามกรอบแนวคิ ด ตามนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ แบบสอบถามที่เ กี่ ยวกับ วั ฒนธรรม
องคการ ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถามของพงษเทพ (2554) สวนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
โรงเรียนปรับปรุงจากแบบสอบถามของวาโร (2549) แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เนื้ อ หา (content validity) ด ว ยการหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (index of item-objective
congruence; IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พบวาคา IOC ของแตละขออยูระหวาง 0.60-1.00
และทําการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามแตละองคประกอบของแตละ
แนวคิ ด พบว าค าสั มประสิ ทธิ์ อัล ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแต ล ะ
องคประกอบมีคาอยูระหวาง 0.88-0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสั มประสิทธิ์ สหสัมพันธแ ละคาดัชนี ความเหมาะสม (Fit Indices) ของตัวแบบสมการ
โครงสร าง เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการแปลผลค าสถิ ติ ต างๆ มี ดั ง นี้ ค าเฉลี่ ย 3.68-5.00 หมายถึ ง ระดั บ มาก
คาเฉลี่ย 2.34-3.67 หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง ระดับนอย เกณฑที่ใชใน
การแปลผลคาความสัมพันธ (r) และคาอิทธิพล () (Leech et al., 2005) ดังนี้ R=0.70+ หมายความ
วามีความสัมพันธ อิทธิพลหรือสหสัมพันธสูงมาก R=0.51–0.69 หมายความวามีความสัมพันธ อิทธิพล
หรือสหสัม พันธสู ง R=0.36–0.50 หมายความวามีค วามสั มพั นธ อิ ทธิ พลหรื อสหสั มพั นธ ปานกลาง
R=0.10–0.35 หมายความวามี ความสั ม พันธ อิ ท ธิพ ลหรื อสหสั มพั น ธต่ํ าหรื อนอย ค าอํานาจในการ
อธิบ ายและทํานายแปลผลดังนี้ R2=0.49+ หมายความวามี อํานาจในการอธิ บายและทํานายสูง มาก
R2=0.26–0.48 หมายความวามีอํานาจในการอธิบายและทํานายสูง R2=0.13–0.25 หมายความวามี
อํานาจในการอธิบายและทํ านายปานกลาง R2=0.01–0.12 หมายความวามีอํานาจในการอธิบ ายและ
ทํานายต่ําหรือนอย และคาดัชนีความเหมาะสมและเกณฑที่ใชในการพิจารณาของตัวแบบ มีดังนี้ คา
ดัชนี χ2 (p-value) 0.01≤p≤0.05=acceptable fit (Schermelleh et al., 2003) คาดัชนี χ2/df
≤5.00 (Wheaton et al., 1977) คาดัชนี RMSEA ≤ 0.10 (Mac Callum et al., 1996) คาดัชนี left
boundary of 90% CI on RMSEA ≤ 0.10 คาดัชนี CFI ≥ 0.95 คาดัชนี NNFI (หรือTLI) ≥ 0.95 และ
คาดัชนี SRMR ≤ 0.08 (Hu & Bentler, 1999) หมายเหตุ: ในการพิจารณาคาไคสแควร (Chi-square
Value) ควรใชอยางระมัดระวัง ถากลุมประชากรที่นํามาวิเคราะห มีขนาดใหญ อาจทําให คา p-value
ของคาไคสแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ (Wang et al., 1996) ซึ่งหมายความขอมูลที่จัดเก็บไดไมสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งไมควรใชคาไคสแควรเพียงคาเดียวในการสรุปความสอดคลองระหวางตัวแบบ
กับขอมูลเชิงประจักษ (Bollen & Long, 1993)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ดังตารางที่ 1 พบวา ระดับวัฒนธรรมองคการ องคการ
แหงการเรียนรูและประสิทธิผลโรงเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตามลําดับดังนี้ 3.79, 4.11 และ 4.02
คาดัชนีความเหมาะสมของตัวแบบสมการโครงสรางมี คา χ2 เทากับ 609.67 และ p-value
ของ χ2 เทากับ 0.000 โดยมี df เทากับ 106 คาดัชนี χ2/df เทากับ 5.75 คาดัชนี RMSEA เทากับ 0.13
โดยคา left boundary of 90% CI on RMSEA เทากับ 0.12 ซึ่งมากกวาเกณฑ 0.01 เพียงเล็กนอย
347

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 17(2): 343-352, 2016
คาดัชนี CFI เทากับ 0.97 คาดัชนี NNFI (TLI) เทากับ 0.96 และคาดัชนี SRMR เทากับ 0.03 สามารถ
สรุ ป ผลได วา ตั ว แบบสมการโครงสร า งระหว างวั ฒ นธรรมองค การ องค ก ารแห ง การเรี ย นรู แ ละ
ประสิทธิผลโรงเรียนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่จัดเก็บไดที่สามารถยอมรับไดถึงแมนวาคา
p-value ของคาไคสแควรจะมีนัยสําคัญทางสถิติ และคา RMSEA เทากับ 0.13 ซึ่งมากกวาเกณฑ 0.01
เพียงเล็กนอย
ตารางที่ 1 ระดับวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลโรงเรียน
ตัวแปร

M
3.79
4.11
4.02

วัฒนธรรมองคการ
องคการแหงการเรียนรู
ประสิทธิผลโรงเรียน

SD
0.42
0.33
0.34

แปลผล
มาก
มาก
มาก

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 (ภาพที่ 2 และตารางที่ 2-4) พบวา วัฒนธรรมองคการกับ
องคการแหงการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.13, p<0.05)
วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(r=0.13, p<0.05) และองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง
มากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.91, p<0.01)

ภาพที่ 2 ตัวแบบสมการโครงสรางระหวางวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรูและ
ประสิทธิผลโรงเรียน
วัฒ นธรรมองค การมี อิท ธิ พลต อประสิ ทธิ ผ ลโรงเรี ยนในระดั บ ต่ําอย างมี นัย สําคั ญ ทางสถิ ติ
(=0.14, p<0.05) และองค การแหงการเรี ยนรู มี อิทธิ พลต อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนในระดั บสูงมากอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (=0.91, p<0.01) วัฒนธรรมองคการและองคการแหงการเรียนรูสามารถรวมกัน
ทํานายประสิทธิผลโรงเรียนในระดับสูงมาก รอยละ 83.10 (R2=0.83)
ตารางที่ 2 ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งวั ฒ นธรรมองค ก าร (OC) องค ก ารแห ง การเรี ย นรู
(LO) และประสิทธิผลโรงเรียน (EFF_SCH)
ตัวแปร
OC
OC
1.00
LO
0.13*
EFF_SCH
0.13*
หมายเหตุ N = 290, *p<0.05, **p<0.01

LO

EFF_SCH

1.00
0.91**

1.00

ตารางที่ 3 ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของตั ว แบบสมการโครงสร า งระหว า งวั ฒ นธรรมองค ก าร
องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลโรงเรียน
Fit Indices
χ2(p-value)
df
2
χ / df
RMSEA
90% CI on RMSEA
CFI
NNFI (TLI)
SRMR

Hypothesized Model
609.70 (0.00)
106
5.75
0.13
0.12 – 0.14
0.97
0.96
0.03

ตารางที่ 4 ชุด ของค าสัม ประสิ ท ธิ์ เส นทางของตั วแบบสมการโครงสร างระหวางวัฒ นธรรมองค การ
องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลโรงเรียน
Predicted Variable
EFF_SCH
EFF_SCH
EFF_SCH

KSI ()  ETA ()
OC  EFF_SCH
LO  EFF_SCH
OC  EFF_SCH
LO  EFF_SCH

Gamma ()
0.02
0.91**
0.14*
0.91**

t-values
0.70
13.66
2.35
13.68

R2
0.83
0.02
0.83

หมายเหตุ N = 290, *p<0.05, **p<0.01

อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวา ระดับวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลโรงเรียน
อยู ใ นระดั บ มากทั้ ง นี้ อาจเป นเพราะโรงเรี ย นสั ง กัด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาในเขต
ภาคเหนือมีระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับองคการสูง อาจเปนเพราะวาครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีความใฝเรียนรู มีความกระตือรือรน มีความสนใจและใฝเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและมีความมุงมั่นสูความสําเร็จที่ไดตั้งใจไว อีกทั้งโรงเรียนมีวัฒนธรรมที่
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เขมแข็งครูและบุคลากรยึดมั่นในเจตคติ ความเชื่อและคานิยมและปฏิบัติที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน
รวมทั้ งประสิทธิผ ลโรงเรียนก็อยูใ นระดั บมากทั้งนี้อาจเป นเพราะ โรงเรี ยนมีค วามสามารถในปรับตั ว
แกปญหา พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนจนเปนที่พึงพอใจอีกทั้งยังสงเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้อ
ตอการทํางาน เปนตน และผลการวิจัยยังพบวาองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอประสิทธิผลโรงเรียน
ในระดั บ สู งมาก ทั้ ง นี้ อาจเปนเพราะโรงเรีย นสั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือมีระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับองคการสูง อาจเปนเพราะวาครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีความใฝเรียนรู มีความกระตือรือรน มีความสนใจและใฝเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและมีความมุงมั่นสูความสําเร็จที่ไดตั้งใจไว
ดังนั้นจึงสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Denison, 1990) อีกทั้งใน
ระดับองคการหรือโรงเรียนมีการพัฒนาเจตคติ ความเชื่อ ตลอดจนคานิยมของครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ Ji & Thomas (2009) ไดศึกษาวิจัย
ในบริ บ ทของประเทศเกาหลี ผลการศึ กษาพบว า ระดั บ การเป น องค การแห ง การเรี ย นรู มี อิท ธิ พ ล
ตอประสิทธิผลโรงเรียน ในสวนของวัฒนธรรมองคการผลการวิจัยพบวามีอิทธิพลตอประสิทธิผลในระดับ
นอยหรือต่ํ ามาก ทั้ง นี้อาจเปนเพราะโรงเรี ย นสั งกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษามั ธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือ มีวัฒนธรรมองคการโดยเฉพาะวัฒนธรรมเอกภาพถึงแมนจะอยูในระดับมากแตคอนขางต่ํา
กวาวัฒนธรรมดานอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมความรวมมือและการประสานบูรณาการ ทั้ง นี้
อาจเปนเพราะวาวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือไมคอยมีความเปนเอกภาพมากนักและมีการประสานรวมมือและบูรณาการ
เข าด วยกั นค อนข างน อย ดั ง นั้ นอาจส ง ผลให โ รงเรี ย นมั กจะเพิ กเฉยต อการปรั บ ตั วให เ ข ากั บ บริ บ ท
ที่ ป รั บ เปลี่ ย นไป ส ง ผลให ยึ ด ติ ด กั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ ล าสมั ย ไม ทั นเหตุ การณ แ ละมี แ นวปฏิ บั ติ ที่ เ ดิ ม ๆ
ไมยืดหยุน ทําใหองคการหรือโรงเรียนไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงงาย ๆ ซึ่งในงานวิจัยของ Kotter &
Heskett (1992) คนพบวาวัฒนธรรมองคการลักษณะนี้สามารถสงผลทางลบตอประสิทธิผลองคการได
จากผลการวิ จั ย ทํ า ให ไ ด ข อ สรุ ป เชิ ง เสนอแนะว า กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรใหความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิผลโรงเรียนโดยกําหนดเปน
นโยบายในการบริห ารงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนองค การแห งการเรียนรู ซึ่งมี อํา นาจพยากรณ
ประสิท ธิผ ลโรงเรีย นได ในระดับ สูงมาก ดั งนั้นหน วยงานระดับ นโยบายควรสนับ สนุ นและส งเสริ มให
โรงเรี ย นยกระดั บ ความเป นองค การแห ง การเรี ย นรู ทั้ งระดั บ บุ ค คลและระดั บ กลุ ม บุ คคล เพื่ อให
เกิด ขึ้นกับ ขาราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาภายในโรงเรีย นและระดั บโรงเรีย นใหเกิ ดขึ้ นกั บ
ทุ กโรงเรี ย น กลุ ม โรงเรี ย นภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ ก ษาในเขตภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยไดวา 1) ระดับประสิทธิผลโรงเรียน วัฒนธรรมองคการและองคการแหงการเรียนรู
โรงเรี ยนสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาในเขตภาคเหนื อของประเทศไทยในภาพรวม
อยูในระดับมาก 2) วัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 3) วัฒนธรรมองคการและองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอประสิทธิผลโรงเรียนและสามารถรวมกัน
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ทํานายประสิทธิผลโรงเรียนในระดับสูงมากไดรอยละ 83.10 และ (4) คาดัชนีความเหมาะสมของตั ว
แบบสมการโครงสรางมีคา χ2 เทากับ 609.67 และ p-value ของ χ2 เทากับ 0.00 โดยมี df เทากับ 106
คาดัชนี χ2 /df เทากับ 5.75 คาดัชนี RMSEA เทากับ 0.13 โดยคา left boundary of 90% CI on
RMSEA เทากับ 0.12 ซึ่งมากกวาเกณฑ 0.01 เพียงเล็กนอย คาดัชนี CFI เทากับ 0.97 คาดัชนี NNFI
(TLI) เทากับ 0.96 และคาดัชนี SRMR เทากับ 0.03 สามารถสรุปผลไดวา ตัวแบบสมการโครงสราง
ระหวางวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลโรงเรียนมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษที่จัดเก็บไดที่สามารถยอมรับไดถึงแมนวาคา p-value ของคาไคสแควรจะมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และคา RMSEA เทากับ 0.12 ซึ่งมากกวาเกณฑ 0.01 เพียงเล็กนอย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูบริหารและคณะครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในเขตภาคเหนือที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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