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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขตตรวจราชการที่ 2
Transformational Leadership and Organizational Culture Affecting
Organizational Effectiveness of Schools Affiliated With the Primary
Educational Service Area Office Inspection Region
กนก เลียบเงิน 1 และ ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทร์สุวรรณ 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม
องค์การ และ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 และ ศึกษา
อิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มา
จากแบบสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต
ตรวจราชการที่ 2 จานวน 1,189 คน จาก 249 โรงเรียน สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ One-sample t-test สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ การวิเคราะห์
เส้ น ทางตามแบบสมการโครงสร้ า ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า (1) ระดั บ ภาวะผู้ นาการเปลี่ ย นแปลง วั ฒ นธรรมองค์ ก าร และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 ทุกด้านอยู่ในระดับสูง (P <
.05) (2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P < .05) และ (3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลพบว่า ค่าสถิติเบื้องต้นเป็นไปตามข้อตกลงคือ Chisquare = 121.405, df = 43, RMSEA = 0.082 สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ในระดับ ปานกลาง (Direct Effect = 0.58) และ วัฒนธรรมองค์การในระดับต่า (Direct Effect = 0.35)
และ พบว่าทั้งสองปัจจัยดังกล่าวสามารถทานายประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต
ตรวจราชการที่ 2 ได้ร้อยละ 78.80 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ประสิทธิผลองค์การ

ABSTRACT
The main objectives of this study were to examine the level and the relationships among
transformational leadership, organizational culture, and effectiveness of the consolidated primary schools
district number 2, and to investigate the influences of transformational leadership and organizational
culture affecting the effectiveness of consolidated primary schools. Data in this study, receiving from a set
of 1,189 questionnaires of concerned personnel of 249 schools of the consolidated primary schools, were
employed. All selected statistics were analyzed: frequency, percentage, means, standard deviation, onesample t-test, Pearson’s product moment correlation, and path analysis with the structural equation
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model. Research results were as follows: (1) The levels of all transformational leadership, organizational
culture, and effectiveness of the consolidated primary schools district number 2 were at high level,
(P<.05); (2) There were significant positive relationships at the .05 level among transformational leadership,
organizational culture, and effectiveness of the consolidated primary schools; and (3) As a result of path
analysis, these following statistics were shown the empirical data fit the model: Chi-square = 121.405, df =
43, RMSEA = 0.082, it could be concluded that effective schools received positive direct effect from
transformational leadership at moderate level (Direct Effect = 0.58), and organizational culture at low level
(Direct Effect = 0.35). It was also found that those two aspects could predict the school effectiveness at
78.80 percent and at the .05 level of significance.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้ สรุปผลการ
ดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยไม่เป็นที่น่า
พอใจและมีแนวโน้มลดลงทุกปี ดังนั้นสถาน ศึกษาต้องเร่งดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า ประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effective-ness) ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสาคัญสูงสุดที่ผู้บริหารทุกองค์การ
ต้องการที่จะบรรลุ (Robbins, 1990) ด้วยเหตุนี้การศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งไปสู่การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
สาเหตุกับประสิทธิผลขององค์การ ประเด็นนี้จึงความสาคัญและเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ขณะเดียวกันจากการศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นา (Leader-ship) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน เนื่องจากภาวะผู้นาจะส่งผลต่อการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามปฏิบัติงานแบบไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่ วนตน และในขณะเดียวกันภาวะผู้นาจะส่งผลต่อการ
กระตุ้นให้ผู้ตามมีการพัฒนาทางสติปัญญาหรือที่เรียกว่า การกระตุ้นทางปัญญา รวมทั้งภาวะผู้นายังสามารถโน้มน้าวผู้ตาม
ทางานจนบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล (Bass and Avolio, 1997)
อีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญคือประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) ทีใ่ นอดีตพบว่า มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ (Denison, 1990) และ เมื่อพิจารณาในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับ
ภาวะผู้ นาจะพบว่ า มี ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ า งกั น โดยผู้ นาจะเป็น รากฐานสาคัญ ทั้ งในด้า นการก่ อ ตัว จัด การ ปลู กฝั ง และ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ และ ในทางกลับกันวัฒนธรรมองค์การก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้นาภายในองค์การได้
เช่นเดียวกัน (Schein, 1985)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ทาให้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์ก าร และ ประสิท ธิผลองค์การ ตลอดจนศึ กษาอิ ทธิพลของภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงและ
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจ
ราชการที่ 2

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยน แปลง วัฒนธรรมองค์การ และ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และ ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ วัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2
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แนวคิด ทฤษฎี และ เหตุผล
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นาแนวคิดประสิทธิผลองค์การของ ควิน และ โรห์บาค (Quinn and Rohrbaugh, 1983)
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 2) ด้านระบบเปิด (Open
System) 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Rela-tions) และ 4) ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) และ ใช้แนวคิด
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ บาส และ อะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1997) ประกอบด้วย องค์ ประกอบสาคัญเกี่ยวกับ
อิทธิพลอุดมคติ (Idealized Influence) 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ (Attributed) 2) ด้านพฤติกรรม (Behaviors) 3)
การจูงใจเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Inspirational Motivation) 4) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimula-tion) และ 5)
การคานึงถึงปัจเจกบุคคล (Indivi-dualized Consideration) สาหรับแนวคิดเกี่ยว กับวัฒนธรรมองค์การได้ใช้แนวคิดของ เดนิ
สัน (Denison, 1990) ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Involve-ment Culture)
2) วัฒนธรรมเอกภาพ (Consis-tency Culture) 3) วัฒนธรรมการปรับตัว (Adapta-bility Culture) และ 4) วัฒนธรรมพันธ
กิจ (Mission Culture)
ทั้งนีจ้ ากการศึกษาของ เชียน (Schein, 1985) พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ โดยผู้นาจะเป็นรากฐานสาคัญในด้านการก่อตัว จัดการ คัดสรร ปลูกฝัง และ เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์การ ขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์การ จะส่งผลต่อผู้นาภายในองค์การเช่นเดียวกัน การศึกษาในอดีตของ บาส (Bass,
1998); แอนโทนากิสและเฮาส์ (Antonakis and House, 2002) พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวแปรทานายเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลองค์การ และจากการศึกษาของ เดนิสันและคณะ (Denison et al. (2003) ยังพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงานอีกด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวการวิจัยครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1) อิทธิพลเชิงอุดมคติด้านคุณลักษณะ
2) อิทธิพลเชิงอุดมคติด้านพฤติกรรม
3) แรงจูงใจในการสร้างแรงบันดาลใจ
4) การกระตุ้นทางปัญญา
5) การคานึงถึงปัจเจกบุคคล
วัฒนธรรมองค์การ
1) วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
2) วัฒนธรรมเอกภาพ
3) วัฒนธรรมการปรับตัว
4) วัฒนธรรมพันธกิจ

ประสิทธิผลองค์การ
1. กระบวนการภายใน
2. ระบบเปิด
3. มนุษยสัมพันธ์
4. เป้าหมายเชิงเหตุผล

ภาพที่ 1 กรอบที่ใช้ในการวิจัย

สมมุติฐานของการวิจัย

1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ
และประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน สังกั ดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบงานวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจและเชิงพรรณนา (Survey & Descriptive Research
Studies)
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 จานวน 1,189 คน จาก 249 โรงเรียน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย และจากการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบ สอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scales) ตามแนวคิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio (1997)
วัฒนธรรมองค์การของ Denison (1990) และ ประสิทธิผลองค์การของ Quinn and Rohrbaugh (1983) ซึ่งปรับปรุงจาก
งานวิจัยของ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554) จากนั้นทาการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ทั้งฉบับเป็น 0.973 และ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
แบบอัลฟ่า (Alpha-reliability Coefficient) อยู่ระหว่าง 0.706-0.910
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Onesample t-test สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์เส้นทางตามตัวแบบสมการโครงสร้าง และค่าดัชนี ความ
2
2
เหมาะสม (Fit Indices) เป็นดังนี้  = No Sig., P >.05,  /df < 3, RMSEA < 0.08 (Kline, 1998; Ullman, 2001;
Steiger, 1990)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 “ศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยน แปลง วัฒนธรรมองค์การ และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการ ที่ 2” พบว่า (1) ระดับภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมด้านอิทธิพลเชิงอุดมคติ ด้านการจู งใจเพื่อสร้างแรงดลใจ ด้านอิทธิพลเชิงอุดมคติด้านพฤติกรรม
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล ทุกด้านอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตงั้ ไว้ (P< .05) โดยมี
ค่าเฉลี่ยเป็น 4.46, 4.45, 4.42, 4.38 และ 4.28 ตามลาดับ (2) วัฒนธรรมองค์การในภาพรวมด้านพันธกิจ ด้านส่วนร่วม ด้าน
การปรับตัว และ ด้านเอกภาพ ทุกด้านอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (P< .05) โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.45, 4.41, 4.34
และ 4.25 ตามลาดับ และ (3) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2
ในภาพรวมด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านระบบเปิด และด้านกระบวนการภายใน ทุกด้านอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (P< .05) โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.48, 4.34, 4.10 และ 4.04 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 “ศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม
องค์การ และ ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2” พบว่า ความ
สัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างวัฒนธรรมองค์การ (ใช้สัญลักษณ์ OC) กับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (ใช้สัญลักษณ์ TF) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.30-0.76 ที่ระดับ .05 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (ใช้สัญลักษณ์
TF) กับ ประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน (ใช้สัญลักษณ์ OE) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกอยู่ระหว่าง 0.35-0.69 ที่ระดับ
.05 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ (ใช้สัญลักษณ์ OC) กับประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน (ใช้สัญลักษณ์ OE) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.14-0.74 ที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 “ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ วัฒนธรรมองค์การที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2” พบว่า ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ค่าสถิติเบื้องต้นเป็นไปตามข้อตกลงคือ Chi-square = 121.405, df = 43, RMSEA = 0.082 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 และ ภาพที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เส้นทางระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่มผี ลต่อประสิทธิผลองค์การฯ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2
Dep.V.
 ประสิทธิผลองค์การฯ
 ประสิทธิผลองค์การฯ

* P<.05 หมายเหตุ:

คุณลักษณะ

0.89

พฤติกรรม

0.76
0.78
0.91

แรงบันดาลใจ
กระตุ้นทางปัญญา

เ อกภาพ
การปรับตัว

R-square
0.672
0.788

ภาวะผู้นา

.582*

.820*
0.92
0.98
0.95

Beta
0.820*
0.582*
0.347*

Dep.V. = ตัวแปรตาม, Indep.V. = ตัวแปรอิสระ, R-square = อานาจการทานาย,
Beta = สัมประสิทธิ์เส้นทาง แบบ Standardized Solution

0.54
0.73

0.80

ปัจเจกบุคคล

การมีส่วนร่วม

Indep.V.
 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
 วัฒนธรรมองค์การ

.347*

ประสิทธิผล
ฯ

วัฒนธรรมฯ

0.94

0.52

กระบวนการภายใน
ระบบเปิด
มนุษยสัมพันธ์
เป้าหมายเชิงเหตุผล

0.88

พันธกิจ

Chi-square = 121.405, df = 43, RMSEA = 0.082

ภาพที่ 2 ผลการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ วัฒนธรรมองค์การ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าประสิทธิผลของโรงเรียนคือความสาเร็จและเป้าหมายที่สาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี ก่อบุญ (2548) ได้
ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธิดา บัวสาย
(2551) ที่พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้อย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นากับ
ประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร: ตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดภาวะผู้นาและ
แนวคิดประสิทธิผลองค์การมี ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อีกทั้งงานวิจัยของ ประพจน์ แย้มทิม

(2550) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีระดับวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โรงเรียนที่มีผู้บริหารมีวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในตาแหน่งบริหารโรงเรียนปัจจุบันต่างกันมีระดับวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า ความสัมพั นธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่
2 มีความ สัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาขององค์การที่มีความสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพย์รัตน์ กลั่นสกุล (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยการมี
ส่วนร่วมในงานกับประสิทธิผลของทีมพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง พบว่า
การมีส่วนร่วมของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย และประสิ ทธิผลของทีมการพยาบาลตามการรับรู้ของ
พยาบาลประจาการโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อยู่ในระดับสูง และการมีส่วนร่วมในงาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของทีมพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลทั่วไป
เขตภาคกลาง อีกทั้งงานวิจั ยของ วิรัตน์ มะโนวั ฒนา (2548) ได้ศึก ษาความ สัมพั นธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บ ริหารกั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาราชบุ รี พบว่ า ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิท ธิ ผ ลของโรงเรีย นอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .01 อี กทั้ งงานวิ จั ยของ สุ ภั ทรา แสงทอง (2547) ได้ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี โด ยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ ประพจน์ แย้มทิม (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการจัด
การศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์การโดยรวมตามการรับรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสั มพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้ง
งานวิจัยของ Anderson (2000) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนและสถาบันทางเทคนิคในรัฐ
เทนเนสซี พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนามีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียนการพัฒนา
ทางวิชาการของผู้เรียน ความพึงพอใจในการจ้างงานของผู้บริหาร อาจารย์ การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพอาจารย์ ความเปิด
กว้างของระบบปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากรสุขภาพองค์การ
3. ผลการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์การมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธิดา บัวสาย (2551) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า อานาจการพยากรณ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สั งกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมมีอานาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
โดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้ง ไพฑูรย์ พิชัย (2552) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนรายด้านทุกด้านมีอานาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
โดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญณรงค์ เศวตาภรณ์ (2553) ได้ศึกษา
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การของหน่วยงานสถานีตารวจนครบาล ผลการศึกษา พบว่า
วัฒนธรรมองค์การ ด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ ด้านวัฒนธรรมการปรับตัว และด้านวัฒนธรรมพันธกิจ มี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของหน่วยงานสถานีตารวจนครบาล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการอธิบ ายและทานายประสิทธิ ผลของสถานีตารวจนครบาลด้วยแนวคิ ดวัฒนธรรมองค์ก าร พบว่า เมื่อ พิจารณาค่ า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณมาตรฐานจะพบว่าตัวแปรต้นมีอิทธิพลในการทานาย ดังนี้ 1) ด้านวัฒนธรรมส่วนร่วมจะมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมพันธกิจและด้านวัฒนธรรมเอกภาพ และพบว่า ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การเมื่อพิจารณาตัวแปรต้นทั้งหมดพร้อมกันสามารถอธิบายประสิทธิผลการทางานของหน่วยงานในสถานีตารวจ
นครบาลได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ รวมทั้งงานวิจัยของ ธนิต ทองอาจ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
จากผลการศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยน แปลงและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ด้านประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน จากผลการศึกษา ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด ด้านที่อยู่ในระดับต่า คือ ตัวแบบกระบวนการภายใน ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้นาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งควรมี
การวางแนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากรอย่างชัดเจนในการดาเนินงานจนสามารถปรับปรุง
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนควรมีพฤติกรรมในลักษณะของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องทาให้ผู้
ตามยอมรับในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นา รวมทั้งการเพิ่มระดับความกระตือรือร้น และการเอาใจใส่ในการ
ทางานของผู้ตาม เพื่อเพิ่มความตระหนักในความสาคัญของเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
1.2 ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จากผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด ด้านที่อยู่ในระดับต่า คือ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล โดยสภาพการปฏิบัติผู้บริหารมีลักษณะเป็นแบบผู้สั่งการ
ดังนั้ น ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา ควรมี การก าหนดระบบและรู ปแบบในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยยึดวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเป็นหลัก ทั้งประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรและประสิทธิภาพ
ในการกาหนดนโยบาย แล้วใช้ผ ลการประเมิ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ใ นการพิ จ ารณาให้ ร างวั ล ความดี ความชอบ
แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ยผู้ บ ริ ห ารและข้ า ราชการครูของโรงเรียน
1.3 ด้านวัฒนธรรมองค์การ จากผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านที่
อยู่ในระดับต่า คือ วัฒนธรรมเอกภาพ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการกาหนดข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดค่านิยมเป็นแนว
ทางการปฏิบัติจนเป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้ข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาทาการละเมิด อันจะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ใหญ่ของโรงเรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 งานวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถนาผลการวิจัยไปอ้างอิงในกลุ่มอื่นได้ ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบความน่าจะเป็นเพื่อให้สามารถนาผลงานวิจัยไปอ้างอิงในกลุ่มอื่นๆ ได้
2.2 ควรทาการศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ เพื่อเป็นปัจจั ยเสริมในการร่วมกันทานายประสิทธิผล
องค์การให้สูงยิ่งขึ้น
2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลองค์การ เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะทาให้
องค์การมีประสิทธิผลขององค์การลดลง

เอกสารอ้างอิง
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