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ABSTRACT 

Title of Dissertation  Leadership ,Organizational Culture effecting to Organizational 
Effectiveness:  A Case Study of Department of Health Service Support 

Author  Mrs. Pinyada  Ampirid 
Degree  Master of Art (Social Development Administration) 
Year  2011 

The  purposes  of  this  research  were  to  study  of  the  effectiveness  of  Department  of 
Health Service Support, and to study the ability in explaining and predicting of the leadership and 
culture variables on the effectiveness of  Department of Health Service Support. The data were 
collected  from  300  officials  in  the Department  of  Health  Service  Support, Ministry  of  Public 
Health . The analysis was performed by multiple hierarchy regression analysis. 

The findings show that the effectiveness of Department of Health Service Support as a 
whole was at the moderate level. The transformational and transactional leadership  could  predict 
the  effectiveness  of  Department  of  Health  Service  Support  at  the  high  level  (43.6%).  The 
transformational  leadership  could  predict  the  effectiveness  better  than  the  transactional 
leadership. The organizational culture namely involvement, consistency, adaptability and mission 
culture could predict the effectiveness of Department of Health Service Support at the high level 
(74.8%).The  findings  revealed  that  the  best  model  for  predicting  the  effectiveness  was  the 
combination  of  six  variables  namely  transformational  leadership,  transactional  leadership, 
involvement  culture,  consistency  culture,  adaptability  culture  and  mission  culture.  This  model 
was able to predict the organizational effectiveness with 75.4%.
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มนุษยผลิตขึ้น ทําใหเกิดความเชื่อมโยงองคความรู 
ระหวางประเทศและระหวางภูมิภาคตางๆของโลก  ประเทศที่มีความไดเปรียบพยายามสราง 
เงื่อนไข เพื่อใหเกิดพรมแดนการติดตอส่ือสารและการคาเสรีเพื่อชิงความไดเปรียบจากการ 
ดําเนินงานในแงตางๆ และนอกจากนั้นความเจริญกาวหนาดังกลาวไดขยายตัวจากเมืองไปสูชนบท 
มากขึ้น  มีความขัดแยงตางๆในสังคมเกิดขึ้น ซ่ึงเปนความตองการอํานาจเพิ่มขึ้นของทองถ่ินและ 
ชุมชน ภาคตางๆของสังคมกําลังเปล่ียนไป  ภาคสังคมเริ่มมีอํานาจและมีอิทธิพลในการกําหนด 
นโยบายของชาติ  ภาคสังคมหรือภาคอาสาสมัครกําลังมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ยังผลทําใหเกิด 
การตื่นตัวของหนวยงานและองคการภายในแตละประเทศอยางมาก  หนวยงานและองคการของ 
ภาครัฐก็เปนอีกภาคสวนหนึ่งที่มีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบบทบาทของตนเองในการ 
ใหบริการ  หลักการบริหารรวมถึงระบบการดําเนินงานขององคการตางๆถูกนําขึ้นมาพิจารณา 
ทบทวนและปรับปรุงอยางกวางขวาง ซ่ึงจะทําใหองคการสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่มี 
การแขงขันและเปล่ียนแปลงไดรวดเร็ว  เพ่ือใหองคการมีประสิทธิผลและสามารถอยูรอดได 

ความมีประสิทธิผลในแตละองคการมีตัวแปรที่ใชในการประเมินที่หลากหลายและ 
แตกตางกัน  และตัวแปรเหลานั้นก็อาจจะมีระดับนามธรรมจากสูงเชน คุณภาพและขวัญกําลังใจ จน 
ไปถึงตัวแปรที่มีความเปนรูปธรรมเชน อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรือ การขาดงาน  ตัวแปรบางตัวอาจ 
สําคัญสําหรับองคการหนึ่ง  แตอาจไมมีความหมายกับอีกองคการหนึ่งก็ได เชน กําไร  มีความหมาย 
สําหรับองคการภาคธุรกิจ  แตไมมีความหมายกับองคการภาครัฐ 

การพัฒนา/ปฏิรูปองคการจึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปน  ซ่ึงมีเปาหมายที่จะทําใหองคการ 
โดยรวมมีคุณภาพและมีประสิทธิผลดีขึ้น การพัฒนาองคการเปนกระบวนการวางแผนและจัดการ 
อยางมีระบบมุงใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมและระบบการปฏิบัติตางๆในองคการ ดวย 
ความมุงหมายที่จะเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการในการแกปญหา และบรรลุวัตถุประสงคของ
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องคการไดอยางสมบูรณ   และนอกจากนั้นยังไดมีนักวิชาการบางทานไดใหความหมายในการ 
พัฒนาองคการวาตองใหความสําคัญกับกระบวนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและพฤติกรรมองคการ 
(French and Bell,  1983:  16-18; Bennis,  1969:  2; Burke  and Hornstein,  1971:  1) บางก็เนนการ 
เปล่ียนแปลงทั้งระบบ (Burke and Schmidt 1971: 45; Beckhard, 1969: 27) เพื่อที่จะทําใหองคการ 
นั้นมีประสิทธิผล 

ในการปฏิรูปองคการเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของงาน  ส่ิงสําคัญที่ทําใหการปฏิรูปองคการ 
ประสบความสําเร็จ คือ  บุคลากรขององคการ ทั้งในสวนของผูนําที่จําเปนที่จะตองมีภาวะความเปน 
ผูนําและรวมทั้งวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในองคการ 

ผูนําองคการเปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จตาม 
ประสิทธิผลขององคการ เพราะผูนํามีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะวางแผนส่ังการดูแล 
และควบคุมใหบุคลากรขององคการปฏิบัติตางๆใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและ 
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  ในการที่ผูนําองคการจะทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จไดนั้น ผูนําองคการ 
จะตองมีภาวะความเปนผูนํา  ภาวะความเปนผูนํามีความสําคัญอยางยิ่งตอการขับเคล่ือนองคการทุก 
ประเภท  ไมวาจะเปนการนําองคการไปสูความเจริญเติบโตหรือตกต่ํา ลวนเกิดจากความมี 
ประสิทธิผลของผูนําทั้งส้ิน ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล จะทําใหไดมาซ่ึงผลงานตามที่ประสงคจาก 
การมีสวนรวมอยางเต็มอกเต็มใจของผูตาม  เนื่องจากผูนําจะรูจักใชเครื่องมือ/แนวทางที่เหมาะสม 
กับสถานการณที่มีความแตกตางกัน รวมทั้งสามารถสรางแรงบันดาลใจ ความรูสึกของการมีสวน 
รวมและความผูกพันใหเกิดกับผูตาม อันจะทําใหผูตามประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ประสงค 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

วัฒนธรรมองคการเปนบริบทภายในที่มีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนองคการใหประสบ 
ความสําเร็จหรือลมเหลวเชนกัน  วัฒนธรรมองคการเปนความเชื่อและคานิยมพื้นฐานรวมกันของ 
สมาชิกภายในองคการ  ซ่ึงแสดงปรากฏออกมาในวิถีของบรรทัดฐานแหงการคิดและการปฏิบัติ ทั้ง 
ในสวนที่มองเห็นได  (Visible)  จะเปนส่ิงที่สมาชิกขององคการสรางขึ้นมา หรือประดิษฐขึ้น 
(Artifacts)  เชน รูปปนของผูกอตั้งกิจการและถาวรวัตถุตางๆ  การตกแตงอาคารสถานที่  ปาย 
สัญลักษณ  คําขวัญ (Slogan) และพิธีกรรมตางๆและการแตงกาย และสวนที่อยูลึกลงไปมองไมเห็น 
ได (Invisible) แตเปนส่ิงที่สมาชิกรับรูและเขาใจรวมกัน  เชน คานิยมขององคการที่สมาชิกรับรู 
และความเชื่อที่เปน ขอสมมติฐาน (Basic  Assumption) ในดานความสัมพันธขององคการกับ 
สภาพแวดลอม ความเปนจริงของธรรมชาติ  ธรรมชาติของเวลา ธรรมชาติของมนุษยหรือ 
ความสัมพันธของมนุษย  ซ่ึงสงผลตอการประพฤติปฏิบัติตางๆ  ที่เกิดขึ้นภายในองคการ วัฒนธรรม 
จะทําหนาที่ในฐานะที่เปนกลไกในการสรางแนวทางเพ่ือใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลอง
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กับสภาพแวดลอมภายนอกและสรางการบูรณาการระหวางองคประกอบภายในองคการ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหองคการมีเสถียรภาพสามารถอยูรอดและเติบโตตอไปได จากการศึกษาของ Denison (1990) 
ในปจจัยดานวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลขององคการ พบวา วัฒนธรรมองคการจะสงผลตอ 
ประสิทธิผล (Effectiveness)  ขององคการเปนอยางมาก  Denison (1990)  ไดจําแนกวัฒนธรรมที่ 
สงผลตอประสิทธิผลองคการ 4 สวนดวยกัน ประกอบดวย  สวนที่ 1 การผูกพัน(Involvement) และ 
การมีสวนรวมในการทํางานเพื่อองคการ สวนที่ 2 คือ การปรับตัว (Adaptability)  ที่เหมาะสมกับการ 
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  ทั้งภายนอกและภายในองคการ สวนที่ 3 คือ การประพฤติปฏิบัติที่ 
สม่ําเสมอ (Consistency)  จึงทําใหเกิดการทํางานที่ประสานกันและสามารถคาดหมายพฤติกรรม 
ตางๆที่จะเกิดขึ้นได  แตองคการจะตองมีสวนที่ 4 คือ วิสัยทัศนและภารกิจขององคการที่เหมาะสม 
จึงทําใหองคการมีกรอบและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ปจจัยทั้ง  4 สวนนี้  จะทําใหองคการ 
สามารถบรรลุประสิทธิผล (Effectiveness) ตามที่ตองการได  ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญกับ 
วัฒนธรรมองคการ โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมองคการที่เปนอยูและประเมินความ 
เหมาะสมหรือคุณคาที่มีตอองคการ  เพื่อที่จะไดสรางวัฒนธรรมองคการใหเปนไปในแนวทางที่ 
เหมาะสม  เกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ 

นับตั้งแตป พ.ศ.  2545 รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการ โดยเปล่ียนบทบาทภาครัฐจาก 
ผูดําเนินการเองเปนผูสนับสนุนสงเสริมภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน  มีการปรับปรุง 
โครงสรางและวิธีการทํางานของกระทรวง ทบวง กรม  ในสวนกลางเนนบทบาทการทํางานตาม 
ยุทธศาสตรเชิงรุก และการสนับสนุนทางวิชาการในภูมิภาคใหมีการบริหารแบบบูรณาการ  โดย 
คํานึงถึงสภาพทางภูมิศาสตรและความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่มีการปรับรื้อกฎหมาย 
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติราชการใหมอยางกวางขวาง  มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเพื่อชวย 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน 
การบริหารราชการเพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นยังไดนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
(Good Governance) มาเปนแนวทางในการบริหารราชการ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนองคการที่จัดตั้งขึ้นใหม ตามการปฏิรูประบบราชการ 
โดยไดจัดตั้งขึ้นภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  2545 
กระทรวงสาธารณสุขไดโอนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนบริการสุขภาพนอกเหนือจาก 
งานบริหารและอํานวยการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประกอบไปดวย  7  หนวยงาน คือ  สํานักบริหาร สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข  กองสุขศึกษา กอง 
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย  กองประกอบโรคศิลปะ
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และมีหนวยงานขึ้นตรงตออธิบดี  2 หนวยงานไดแก  กลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบ 
บริหาร  และในป พ.ศ. 2552  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวน 
ราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2545 ดังกลาวและไดมีการ 
ปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข โดยปรับปรุง 
อํานาจหนาที่ใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหนวยบริการสุขภาพ 
ทุกระดับใหมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยสงเสริมและสนับสนุนระบบ 
คุมครองประชาชนดานบริการสุขภาพ  สงเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
รวมทั้งการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรภาคเอกชน  เพ่ือบริการสุขภาพ  อันจะทํา 
ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี  สามารถพิทักษสิทธิและเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
และยกฐานะของกองประกอบโรคศิลปะเปนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและ 
โอนสํานักพัฒนาระบบสาธารณสุขไปอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
สาธารณสุข และแบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปน 6 หนวยงาน ประกอบดวย สํานัก 
บริหาร  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองแบบแผน  กองวิศวกรรมการแพทย 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและกองสุขศึกษา  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหนาที่ของแตละ 
สวนราชการ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ ที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป 
อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีเปาประสงคในการดําเนินงานใหบรรลุประสิทธิผล 
เชนเดียวกับองคการอ่ืน  ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานใหบรรลุประสิทธิผลอาจมีความหลากหลาย 
แตผูศึกษามีความเห็นวา  องคการที่เพิ่งเริ่มตนกอตั้ง  ปจจัยดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการ 
นาจะมีอิทธิพลสําคัญในการที่จะทําใหองคการบรรลุประสิทธิผล  ดวยเหตุดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจ 
ศึกษาความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัวแปรภาวะผูนําและวัฒนธรรมที่มีตอ 
ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1.2.2  เพื่อศึกษาความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัวแปรภาวะผูนําและ 

วัฒนธรรมท่ีมีตอประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



5 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1  ดานเนื้อหาสาระ 
มุงเนนศึกษาในเรื่องภาวะผูนําในรูปแบบของ Bass and Avolio (1994) คือ ภาวะผูนําแบบ 

เต็มรูป โมเดลนี้จะประกอบดวยภาวะผูนํา 3 แบบ คือภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) และภาวะผูนําแบบปลอยปลอย 
เสรี (Laissez-faire  Leadership) หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (Nonleadership  Behavior) 
ศึกษาวัฒนธรรมองคการในรูปแบบของ  Denison (1990)  ประกอบไปดวย วัฒนธรรมสวนรวม 
วัฒนธรรมเอกภาพ  วัฒนธรรมการปรับตัว  วัฒนธรรมพันธกิจ ศึกษาประสิทธิผลขององคการตาม 
แบบจําลองของ Gibson and Others (1988 อางถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2546: 5-6) ประกอบดวย ดาน 
การผลิต ดานประสิทธิภาพ ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ  ดานการปรับเปล่ียน ดาน 
การพัฒนา และผูศึกษาไดสนใจศึกษาเพิ่มเติมในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ และศึกษา 
ความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัวแปรภาวะผูนําและวัฒนธรรมท่ีมีตอประสิทธิผลของ 
องคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.3.2  ดานกลุมเปาหมาย 
การศึกษาครั้ งนี้ เปนการศึกษาในกลุมบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 
พนักงานจางเหมาบริการ 

1.3.3  ดานระยะเวลาในการศึกษา 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนตุลาคม 2554 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.4.1  ทําใหทราบถึงประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1.4.2  ทําใหทราบถึงความสามารถในการอธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการดวยปจจัย 

ดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการ 
1.4.3  ทําใหทราบแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิผลของกรมสนับสนุนบริการ 

สุขภาพ  โดยผานแนวทางการปรับปรุงพฤติกรรมดานภาวะผูนําเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงาน 
และการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการ



บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลขององคการ : กรณีศึกษา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผูศึกษาไดศึกษา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคการ 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ 

2.2.1  ความหมายประสิทธิผลองคการ 
2.2.2  การประเมินประสิทธิผลขององคการ 
2.2.3  ตัวแบบการวัดประสิทธิผลขององคการ 

2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
2.3.1  ความหมายผูนําและภาวะผูนํา 
2.3.2  แนวทางการศึกษาภาวะผูนํา 
2.3.3  ตัวแบบภาวะผูนํา 

2.3.3.1  ภาวะผูนําแบบเต็มรูป (Model of Full Range of Leadership) 
2.3.3.2  ภาวะผูนําบารมี (Charismatic Leader) 
2.3.3.3  ภาวะผูนําแบบวิถีทางสูเปาหมาย (Path-Goal  Leadership Theory) 

2.3.4  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับประสิทธิผลองคการ 
2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 

2.4.1  ความหมายวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองคการ 
2.4.2  องคประกอบของวัฒนธรรมองคการ 
2.4.3  ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
2.4.4  หนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ 
2.4.5  ตัวแบบวัฒนธรรมองคการ 

2.4.5.1  ตัวแบบวัฒนธรรมองคการของ Cameron and Quinn 
2.4.5.2  ตัวแบบวัฒนธรรมองคการของ Denison 

2.4.6  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคการ 

การพัฒนาองคการเปนกระบวนการสรางการเปล่ียนแปลงในองคการ โดยการเปล่ียนแปลง 
ที่สมาชิกขององคการ แนวการเปล่ียนแปลงเหลานี้มุงไปที่การตรวจสอบโครงสรางองคการ 
เทคโนโลยีที่นํามาใชในองคการและสวนประกอบท้ังหมดขององคการ Certo (2000 อางถึงใน สมใจ 
ลักษณะ, 2549: 10) 

การพัฒนาองคการ คือ กระบวนการที่วางแผนและจัดการอยางมีระบบระเบียบมุงใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมและระบบการปฏิบัติตางๆในองคการดวยความมุงหมายที่จะเพิ่มพูน 
ประสิทธิผลขององคการในการแกปญหา และบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดอยางสมบูรณ 

Gibson  and  Others  (1988  อางถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2549:  6) อธิบายลักษณะของการ 
พัฒนาองคการจะตองประกอบไปดวยส่ิงตอไปนี้ 

1)  เปนการวางแผนที่มีความตอเนื่องระยะยาว 
2)  เปนกระบวนการแกปญหา (Problem –Oriented) 
3)  สะทอนวิธีการเชิงระบบ (Systems Approach) 
4)  เปนเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริง (Action-Oriented) 
5)  จําเปนตองมีผูประสานการเปล่ียนแปลง  (Change  Agent) เพื่ออํานวยความ 

สะดวกในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจจะมีหลายคน 
6)  เกี่ยวของกับหลักการเรียนรู (Learning) เชน การอบรม การใหการศึกษา 

เพ่ิมเติม 
โดยสรุป  การพัฒนาองคการเปนกระบวนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงความคิด  ความรูสึก 

และการปฏิบัติของผู เกี่ยวของกับองคการทุกฝาย โดยใชวิ ธีการที่ เปนระบบระเบียบของ 
การวิเคราะหปญหา  วางแผนแกปญหา ประสานงาน  กํากับ ติดตามการแกปญหาและประเมินผล 
การแกปญหามุงสูการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคการ 

วัตถุประสงคของการพัฒนาองคการ 
การพัฒนาองคการเปนกระบวนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทุกสวนประกอบภายในองคการ 

ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบาย  โครงสรางองคการ  บุคลากร การบริหารจัดการ ฯลฯ วัตถุประสงคของ 
การพัฒนาองคการและเปาหมายผลการพัฒนาองคการ มีดังนี้ 

1)  พัฒนาองคการเพื่อการอยูรอด วัตถุประสงคของการพัฒนาองคการขอนี้มี 
จุดเนนไปที่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายในองคการ  เพื่อใหกิจการดําเนินงานตางๆ นําไปสูผลที่ 
ทําใหองคการหลุดพนจากสภาพความตกต่ํา  พนจากสภาพความเส่ือมถอยของผลผลิตหรือการ 
บริการที่เปนพันธกิจสําคัญ  มีเปาหมายไปที่การเพิ่มความสามารถในการผลิต (Productivity) ที่
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ไดรับการยอมรับและการตอนรับจากลูกคา สามารถเอาชนะคูแขงขันทางธุรกิจ เพิ่มสวนแบง 
การตลาด (Market Shares) ทําใหบังเกิดรายไดและผลกําไรที่จะทําใหองคการมีความยั่งยืนไมตอง 
เลิกลมกิจการ  การพัฒนาองคการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายนี้  จําเปนจะตองลําดับการพัฒนา 
ปรับเปล่ียนหลายดานในสวนประกอบขององคการทุกสวนที่พบวาไมเหมาะสมทั้งทางดานนโยบาย 
ดานบุคลากร  ดานเทคโนโลยีและดานการบริหารจัดการ 

2)  พัฒนาองคการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในสังคม วัตถุประสงค 
ของการพัฒนาองคการในขอนี้มีจุดเนนไปที่การปรับเปล่ียนใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงในสังคม 
เพราะสังคมที่แวดลอมองคการจะมีการเปล่ียนแปลงอยู เสมอ เชน การเปล่ียนแปลงทางดาน 
เทคโนโลยี  การเปล่ียนแปลงในความทันสมัยของกระบวนการออกแบบสินคา  กระบวนการผลิต 
กระบวนการบริการ  การเปล่ียนแปลงในตลาดสินคา  การเปล่ียนแปลงในความสนใจและความ 
ตองการของลูกคา และการเปล่ียนแปลงในการผลิตและบริการขององคการคูแขง  ในสภาพเชนนี้ 
ถาองคการไมมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในขณะที่องคการอ่ืนมีการพัฒนากาวหนา องคการที่ไม 
ปรับปรุงพัฒนาจะเปนองคการที่ลาหลังไปโดยอัตโนมัติ  เปาหมายของผลความสําเร็จในการพัฒนา 
องคการในประเด็นที่มุงไปที่ความทันสมัยกาวทันตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี แลโลก 
ของการผลิต  การบริการ ใหองคการสามารถสรางผลิตผลที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม 

3)  พัฒนาองคการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ วัตถุประสงคของการพัฒนาองคการใน 
ขอนี้เนนไปที่การมุงมั่นแกปญหาการดอยประสิทธิภาพขององคการและการมุงตอการพัฒนา 
ประสิทธิภาพขององคการใหเพิ่มขึ้นเปนที่นาพอใจ  ปญหาการดอยประสิทธิภาพมักมีสาเหตุมาจาก 
สองสวน คือ  สวนแรก บุคคลดอยประสิทธิภาพในการทํางาน และสวนที่สอง มาจากองคการ 
โดยรวม ดอยประสิทธิภาพ  เปาหมายของความสําเร็จตามวัตถุประสงคของขอนี้ คือ การพัฒนา 
ประสิทธิภาพของบุคคลในองคการและพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ 

2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ 

2.2.1  ความหมายประสิทธิผลองคการ 
จากการศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับความหมายของประสิทธิผลองคการพบว า 

ประสิทธิผลขององคการอาจมีความหมายไดหลายความหมาย  ผูท่ีจะศึกษาประสิทธิผลขององคการ 
จําเปนตองพิจารณาองคการสาธารณะที่ทําการศึกษาเปนราย ๆไป เพื่อกําหนดมาตรฐานสําหรับวัด 
ประสิทธิผลขององคการนั้นโดยเฉพาะ ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหนักวิชาการบางทานกลาววา คําวา 
ประสิทธิผลองคการหมายถึงอะไร นักวิชาการทานหนึ่งชื่อ Campbell (อางถึงใน  พิทยา บวรวัฒนา, 
2543: 180)ไดศึกษารวบรวม  การใหความหมายของคําวา  ประสิทธิผลขององคการของนักวิชาการ 
ทั้งหลายซ่ึงมีถึง  30 ความหมาย กลาวคือ
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1)  ประสิทธิผลสวนรวม (Overall  Effectiveness) การประเมินผลทั่วไป ซ่ึงใช 
เกณฑหรือมาตรฐานสําหรับวัดหลายๆแงมุมเทาท่ีจะเปนไปได โดยปกติแลว ประสิทธิผลสวนรวม 
วัดไดจากการรวบรวมสถิติการปฏิบัติงานทั้งหลายตามที่ไดบันทึกไวในเอกสารตางๆ หรือ 
ประสิทธิผลสวนรวมอาจวัดไดจากความคิดเห็นของบุคคลทั้งหลายซ่ึงมีความคุนเคยกับองคการ 
นั้นๆ 

2)  ผลผลิตสูง (Productivity) ผลผลิตสูง วัดไดจากปริมาณหรือจํานวนของผลผลิต 
หรือการบริการขององคการ ผลผลิตสูงวัดไดสามระดับคือ ระดับบุคคล กลุม และองคการ การ 
วัดผลผลิตสูงอาจใชสถิติการผลิตที่บันทึกไวในเอกสาร หรือ อาจวัดไดจากความคิดเห็นของบุคคล 
ทั้งหลายซ่ึงมีความคุนเคยกับองคการนั้นๆ 

3)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ซ่ึงหมายถึง อัตราสวนที่สะทอนใหเห็นการ 
เปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานหนึ่งหนวยตอคาใชจายที่จะตองเสียไปสําหรับการปฏิบัติงาน 
หนึ่งหนวยนั้น 

4)  กําไร (Profit) จํานวนรายไดสุทธิจากการขายสินคาและบริการ ภายหลังจากที่ 
ไดหักคาใชจายและขอผูกพันตางๆเรียบรอยแลว 

5)  คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของสินคาและบริการที่องคการผลิตและ 
สงมอบ 

6)  อุบัติเหตุ (Accidents) หมายถึง ความถ่ีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหวางการ 
ทํางาน  ซ่ึงทําใหเกิดการสูญเสียเวลาทํางานไป 

7)  การเจริญเติบโต (Growth) การเจริญเติบโตขององคการ แสดงออกโดยการที่ 
ตัวแปรบางตัวแปรขยายตัวเพิ่มขึ้น เชน จํานวนอัตรากําลังทั้งหมด ความสามารถในการผลิตและ 
บริการ สินทรัพย ยอดขาย กําไร สวนแบงการตลาด และจํานวนการประดิษฐคิดคนของใหม 
การเจริญเติบโตเปนเรื่องของการเปรียบเทียบสภาพขององคการในปจจุบันกับสภาพขององคการ 
ในอดีต 

8)  การขาดงาน (Absenteeism) หมายถึง การขาดงานโดยไมมีขออางที่เพียงพอ 
เกิดขึ้นมากแคไหน และบอยครั้งแคไหน 

9)  การลาออกจากงาน (Turnover) เปนการวัดเชิงเปรียบเทียบวาองคการมีการ 
ลาออกจากงานโดยสมัครใจบอยครั้งแคไหน 

10)  ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่ 
มีตอผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการทํางานของตน 

11)  การจูงใจ (Motivation) โดยทั่วไปการจูงใจ หมายถึง ความทุมเทของจิตใจ 
หรือกําลังใจที่บุคคลมีตอการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ
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12)  ขวัญ (Moral) ขวัญเปนคําที่ใชอธิบายลักษณะของกลุม หมายถึง การที่ 
สมาชิกของกลุมมีเปาหมายรวมกัน มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม มีความผูกพันซ่ึงกันและกัน 
และมีความพยายามพิเศษรวมกันเปนกลุม  เรื่องขวัญเปนเรื่องของกลุม ในขณะที่เรื่องการจูงใจและ 
ความพึงพอใจ เปนเรื่องของปจเจกบุคคล 

13)  การควบคุม (Control) หมายถึง ระดับความมากนอยและการกระจายการ 
ควบคุมฝายจัดการที่มีอยูในองคการ เพื่อใชในการส่ังการและมีอิทธิพลเหนือสมาชิกทั้งหลายของ 
องคการ 

14)  ความขัดแยง/ความสามัคคี (Conflict/Cohesion) องคการที่มีความสามัคคีเปน 
องคการที่สมาชิกทั้งหลายชอบพอกัน ทํางานรวมกัน ติดตอสัมพันธกันอยางเต็มท่ี และอยางเปดเผย 
ตลอดจนประสานการทํางานของแตละคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียว  ในทางตรงกันขาม องคการที่มี 
ความขัดแยง เปนองคการที่สมาชิกทั้งหลายทะเลาะกัน ขาดการประสานงานและขาดการติดตอซ่ึง 
กันและกัน 

15)  ความยืดหยุน/ปรับตัว (Flexibility/Adaptation) หมายถึง ความสามารถของ 
องคการในการเปล่ียนแปลงการทํางานขององคการ เพื่อใหเขากับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นใน 
สภาพแวดลอม 

16)  การวางแผนและการกําหนดเปาหมาย (Planning and Goal Setting) หมายถึง 
ระดับความมากนอยที่องคการมีการวางแผนอยางเปนระบบสําหรับอนาคต และระดับที่องคการมี 
การกําหนดเปาหมายอยางจริงจัง 

17)  ความเห็นพองตองกันในเปาหมาย (Goal Consensus) หมายถึง ระดับความ 
มากนอยที่สมาชิกองคการทั้งหลายเห็นพองตองกันในเปาหมายขององคการ 

18)  ความยึดมั่นในเปาหมายขององคการ (Internalization  of  Organizational 
Goals)หมายถึง การยอมรับในเปาหมายขององคการของสมาชิกวาเปนส่ิงที่ถูกตองและเหมาะสม 

19)  ความเห็นพองตองกันในบทบาทและปทัสถาน (Role and Norm Congruence) 
หมายถึง ระดับของความเห็นพองตองระหวางสมาชิกขององคการในเรื่องตางๆ เชน ทัศนคติการ 
ควบคุมการทํางาน ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน ขวัญ เปนตน 

20)  ความสามารถของฝายจัดการในดานความสัมพันธสวนตัว (Managerial 
Interpersonal Skills) หมายถึง ระดับความสามารถของฝายจัดการในการติดตอกับลูกนองและเพ่ือน 
รวมงานเปนการสวนตัว จนทําใหลูกนองและเพ่ือนรวมงานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
ใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

21)  ความสามารถของฝายจัดการในการทํางาน (Managerial Task Skills )หมายถึง 
ระดับความสามารถโดยสวนรวมทั้งหมดที่ฝายนักบริหารงานมีอยูในการทํางานในสวนที่เกี่ยวของ 
กับงานหลักโดยตรง
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22)  การจัดการขอมูลขาวสารและการติดตอ (Information  Management  and 
Communication) 

23)  ความพรอมเพรียง (Readiness) หมายถึง ความเห็นโดยสวนรวมเกี่ยวกับ 
ความเปนไปไดที่องคการจะทํางานพิเศษที่ขอใหทําไดสําเร็จลุลวงดวยดี 

24)  การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม (Utilization of Environment) หมายถึง 
ขอบเขตที่องคการกับสภาพแวดลอมเปนไปไดอยางดี จนสามารถแสวงหาทรัพยากรที่ขาดแคลน 
และมีคาที่จําเปนตอการทํางานอยางมีประสิทธิผลขององคการ 

25)  การประเมินผลโดยบุคคลภายนอก (Evaluations by External Entities)หมายถึง 
การประเมินผลองคการหรือหนวยงานยอยขององคการ โดยบุคคลและองคการตางๆที่อยูใน 
สภาพแวดลอมขององคการที่ถูกประเมินผล ซ่ึงเปนการพิจารณาถึงความจงรักภักดี  ศรัทธา และ 
การสนับสนุนที่องคการไดรับจากกลุมตางๆ เชน ลูกคา เจาของกิจการ ประชาชน 

26)  ความมีเสถียรภาพ (Stability) หมายถึง การรักษาโครงสรางหนาที่และ 
ทรัพยากรขององคการในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่องคการตองเผชิญกับความกดดัน 

27)  คุณคาของทรัพยากรมนุษย (Value  of  Human  Resources)หมายถึง เกณฑ 
หรือมาตรฐานการวัดมูลคาของสมาชิกองคการแตละทานที่มีตอองคการ 

28)  การมีสวนรวมและการแบงบารมี (Participation  and  Shared  Influence  ) 
หมายถึง ระดับความมากนอยที่สมาชิกในองคการแตละทานมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตางๆที่ 
มีผลกระทบตอคนโดยตรง 

29)  การใหความสําคัญตอการฝกอบรมและการพัฒนา(Training and Development 
Emphasis) หมายถึง ความพยายามท่ีองคการมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

30)  การใหความสําคัญตอความสําเร็จ (Achievement  Emphasis)  หมายถึง 
ความสําคัญที่องคการใหตอการบรรลุเปาหมายใหมๆที่สําคัญ 

และนอกจากนั้น มัฆวาฬ  สุวรรณเรือง  (2535:  7)  ไดใหความหมายวา ประสิทธิผลของ 
องคการ หมายถึง ความสามารถขององคการในการบรรลุเปาหมายไว โดยใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรอยางคุมคา สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานและองคการโดยสวนรวม สามารถปรับตัว 
และพัฒนาเพื่อดํารงอยูตอไปได 

จากที่กลาวมา  ผูศึกษาสรุปไดวา  ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสามารถของ 
องคการในการที่จะบรรลุถึงเปาหมายผลผลิตที่กําหนดไว  โดยการใชประโยชนจากทรัพยากรได 
อยางคุมคา  ทําใหผูรับบริการและสมาชิกขององคการเกิดความพึงพอใจ  รวมทั้งสามารถที่จะ 
ปรับตัวและพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาและอยูรอดได
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2.2.2  การประเมินประสิทธิผลขององคการ 
ในการประเมินประสิทธิผลขององคการ  ไดมีการศึกษาคนควาและวิเคราะหสราง 

แบบจําลองเพื่อวัดประสิทธิผล  สําหรับในประเทศไทยยังมีการศึกษาในแงมุมนี้นอย แตไดมี 
การศึกษากันอยางกวางขวางในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการที่ได 
ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลองคการ พบวา ไดมีการกําหนดไวหลากหลาย 
แนวทางดวยกัน  เชน ภรณี  กีรติบุตร (2529: 184) ชี้วา สามารถประเมินไดจากหลายทาง คือ 

1)  การประเมินประสิทธิผลขององคการในแงเปาหมาย  (The Goal Approach) 
เปนการใชวิธีการวัดผลที่ตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมายขององคการ โดยพบวาความสามารถในการ 
ผลิต (Productivity) ความยืดหยุนคลองตัว (Flexibility) และการปราศจากซ่ึงความกดดัน(Strain) 
และขอขัดแยง  (Conflict)  มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับประสิทธิผลเปนเกณฑที่บงชี้ความมี 
ประสิทธิผล ปจจัยเหลานี้สัมพันธกันอยางใกลชิดกับเปาหมายขององคการ 

ปญหาสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการใชความสามารถในการผลิต เปนเครื่องบงชี้ 
ความมีประสิทธิผลที่สําคัญนั้น ก็คือในกรณีที่องคการนั้นเปนองคการที่ทําหนาที่หรือมีเปาหมายใน 
การบริการ และองคการที่มีหนาที่ในการผลิตเอง หลายองคการที่อาจไมสามารถวัดประสิทธิผลของ 
องคการไดจากความสามารถในการผลิตอยางเต็มที่ 

2)  การประเมินประสิทธิผลองคการในแงของระบบทรัพยากร  (The  System- 
Resource  Approach)  เปนการพยายามหลีกเล่ียงจุดออนและขอบกพรองบางประการของการ 
ประเมินผลในแงของเปาหมาย โดยไมพิจารณาถึงเปาหมายขององคการเลย เพราะเห็นวาเปนไปได 
ยากที่จะใชการบรรลุเปาหมายเปนเครื่องวัดประสิทธิผลองคการ จึงมีการใชแบบจําลองของระบบ 
ทรัพยากรแทน แบบจําลองนี้ตั้งอยูบนแนวคิดวา องคการเปนระบบเปด ซ่ึงมีความสัมพันธกับ 
สภาพแวดลอมในการแลกเปล่ียน (Exchange) และการแขงขันกัน (Competition) ดังนั้น ประสิทธิผล 
หมายถึง ความสามารถขององคการในการแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอมเพื่อใหไดมาซ่ึง 
ทรัพยากรซ่ึงหายากและมีคุณคา องคการจะมีประสิทธิผลสูงสุดก็เมื่อองคการสามารถแสวงหา 
ประโยชนสูงสุดไดจากตําแหนงที่ทําการตอรอง และใชประโยชนไดมากที่สุด (Optimizes) ในการ 
ไดมาซ่ึงทรัพยากร 

อยางไรก็ตาม แนวคิดดานระบบทรัพยากร ก็มิไดแตกตางไปจากการใชเปาหมาย 
เทากันเพราะท่ีจริงเปาหมายอยางหนึ่งขององคการก็คือ การสรรหาทรัพยากรจากสภาพแวดลอม ซ่ึง 
เปนแตเพียงการมองเปาหมายขององคการ ในฐานะที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมมากขึ้น 
นั่นเอง 

3)  การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ  (The  Multiple  Criteria 
Effectiveness) วิธีการนี้มีความเหมาะสมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง  ทั้งในแงของนักวิชาการ 
และเม่ือนํามาใชในการวัดประสิทธิผลขององคการ ในทางปฏิบัติก็ใชประเมินหนวยงานตางๆไดดี 
กลาวคือ
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(1)  ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ โดยวัดจากผลผลิต 
(2)  ลักษณะขององคการ เชน บรรยากาศขององคการ สไตลการ 

อํานวยการและสมรรถนะขององคการในการปฏิบัติงาน 
(3)  พฤติกรรมในการผลิต เชน การรวมมือรวมใจ การพัฒนาการ 

ปฏิบัติงาน 
แนวคิดความคิดทํานองเดียวกันนี้ก็ได ถูกเสนอในลักษณะของการสราง 

แบบจําลอง  โดย Gibson and Others (1988 อางถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2546: 5-6) ซ่ึงสรุปจากการ 
รวบรวมผลการศึกษาวิจัยที่ผานมา เครื่องบงชี้ความมีประสิทธิผลขององคการควรจะประกอบไป 
ดวยตัวแปร ตอไปนี้ 

(1)  ความสามารถในการผลิต (Productivity) 
(2)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3)  ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
(4)  การปรับตัว (Adaptiveness) 
(5)  การพัฒนา (Development) 

และนอกจากนั้นจากการศึกษาทบทวนแนวทางการประเมินประสิทธิผลยังพบอีก 
วามีการกําหนดที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น  พิชาย รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต (2553: 49-64) กลาวไววา 
วิธีการศึกษาการประเมินประสิทธิผลองคการประกอบดวย 4 วิธีการคือ การประเมินเปาประสงค 
(The  Goal  Approach)  การประเมินเชิงระบบ  (The  System  Approach  )การประเมินเชิงกลุม 
ยุทธศาสตร (The Strategic-constituencies Approach )และการประเมินเชิงการแขงขันของคานิยม 
(The Competing Values Approach) 

วิธีการประเมินเปาประสงค (Goal Approach) 
วิธีการประเมินเปาประสงคนิยามประสิทธิผลขององคการวาเปนระดับการที่ 

องคการบรรลุเปาประสงคหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยมีฐานคติวาองคการไดรับการจัดตัง้มา 
ดวยการพิจารณาอยางรอบคอบ  มีเหตุมีผลและมีเจตนารมณในการดําเนินงานใหบรรลุเปาประสงค 
ที่กําหนดไว  การที่จะบอกวาองคการมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดจึงจําเปนตองวัดระดับการบรรลุ 
เปาประสงคขององคการ แตการใชเปาประสงคในการวัดประสิทธิผลขององคการมีนัยวาฐานคตอ่ืิน 
จะตองมีความเที่ยงดวย ประการแรกองคการตองมีเปาประสงคปลายทาง  (Ultimate  Goal) ซ่ึง 
จะตองไดรับการระบุและนิยามอยางดีเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางกระจาง ประการที่สอง 
เปาประสงคจะตองไมมากจนเกินไปเพื่อใหสามารถวัดไดและจะตองมีฉันทามติหรือขอตกลง 
รวมกัน ตอเปาประสงคเหลานั้น และประการสุดทายความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาประสงค 
จะตองสามารถวัดได

ในการนําเปาประสงคมาประเมิน ผูประเมินตองมีการสรางและพัฒนาตัวชี้วัดที่ 
เปนรูปธรรมซ่ึงสามารถทดสอบและวัดได ดังนั้นการใชเปาประสงคที่มีลักษณะเฉพาะจึงเปน 
ทางเลือกที่ดีกวาเปาประสงคทั่วไปขององคการซ่ึงมีความเปนนามธรรมสูง  เพราะเปาประสงค
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เฉพาะสามารถนําไปสรางเปนตัวชี้วัด (Indicators) สะทอนกิจกรรมที่องคการปฏิบัติ เมื่อกําหนด 
เปาประสงคแลว  ขั้นตอนตอมาคือการวัดโดยการเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติจริงกับ 
เปาประสงคที่กําหนดเอาไวในแผนขององคการ 

วิธีการประเมินเปาประสงคสะทอนไดอยางชัดเจนในเรื่อง  การบริหารตาม 
วัตถุประสงค  (Management  by  Objectives-MBO) MBO เปนที่รูจักอยางกวางขวางฐานะที่เปน 
ปรัชญาการบริหารซ่ึงประเมินองคการและสมาชิกโดยใชระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะซ่ึง 
ผูบริหารและผูปฏิบัติรวมกันสรางขึ้นมา และพัฒนาใหเปนรูปธรรม สามารถพิสูจนได และนําไปสู 
การวัดได   เง่ือนไขและระดับการบรรลุเปาประสงคจะไดรับการระบุอยางชัดเจน จากนั้นจึงนําผล 
การปฏิบัติจริงมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดเอาไว โดยวิธีการบริหารลักษณะดังกลาวของ 
MBO จึงกลาวไดวา MBO เปนการบริหารภายใตวิธีการประเมินเปาประสงคขององคการ 

จากการสํารวจเปาประสงคของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป  1979 พบวา 
มีเปาประสงคที่บริษัทตางๆใหความสําคัญ 12 เปาประสงค โดยใน 5 ลําดับแรก คือ กําไร การเติบโต 
สวนแบงตลาด ความรับผิดชอบตอสังคม และสวัสดิการของพนักงาน ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1  เปาประสงคของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เปาประสงค  %บริษัทที่เลือกใชเปาประสงคในการประเมิน 
กําไร 
การเติบโต 
สวนแบงตลาด 
ความรับผิดชอบตอสังคม 
สวัสดิการของพนักงาน 
คุณภาพสินคาและบริการ 
การวิจัยและพัฒนา 

89 
82 
66 
65 
62 
60 
54 

ความหลากหลายของสินคาและบริการ  51 
ประสิทธิภาพ  50 
เสถียรภาพดานการเงิน  49 
การอนุรักษพลังงาน  39 
การพัฒนาการจัดการ  35 

แหลงที่มา:  Shetty (1998 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต, 2553: 50)
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วิธีการประเมินเชิงระบบ (The System Approach) 
จากแนวคิดที่วาองคการเปนระบบทําใหองคการมีความตองการปจจัยนําเขา เพื่อ 

นําเขาสูกระบวนการจัดการและแปรสภาพใหกลายเปนผลผลิตหรือปจจัยสงออก การนิยาม 
ประสิทธิผลขององคการตามแนวคิดการประเมินเชิงเปาหมาย (Goal Approach) เพียงอยางเดียวจึง 
เปนการประเมินผลองคการเพียงเฉพาะดานปจจัยนําออกเทานั้น ซ่ึงทําใหทราบความเปนจริงของ 
องคการไมรอบดาน ดังนั้นวิธีการประเมินเชิงระบบ (The System Approach) ซ่ึงเปนวิธีการประเมิน 
องคการโดยพิจารณาจากความสามารถในการแสวงหาปจจัยนําเขา การจัดการปจจัยนําเขาให 
กลายเปนผลผลิต และการรักษาเสถียรภาพและดุลยภาพขององคการ จึงเปนทางเลือกในการขยาย 
ขอบเขตความเขาใจองคการใหมากยิ่งขึ้น 

การประเมินประสิทธิผลองคการเชิงระบบไมไดละเลยเปาประสงคขององคการ 
แตเปาประสงคเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของกลุมองคประกอบการประเมินทั้งหมด ตัวแบบ 
ระบบเนนเกณฑที่เพิ่มโอกาสใหองคการอยูรอดในระยะยาว เชน ความสามารถองคการในการไดมา 
ซ่ึงทรัพยากร การดํารงรักษาองคาพยพตางๆภายในองคการ และการปฏิสัมพันธที่สําเร็จกับ 
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นการประเมินเชิงระบบจึงมุงเนนวิธีการในการบรรลุเปาหมายในภาพรวมมากกวา 
เปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 

ฐานคติของการประเมินเชิงระบบ คือ องคการเปนระบบหนึ่งซ่ึงเกิดขึ้นจากการ 
ปฏิสัมพันธของระบบยอย หากระบบยอยใดปฏิบัติงานไมดี ยอมสงผลกระทบในเชิงลบตอระบบ 
องคการโดยรวม การบรรลุประสิทธิผลตองการความตระหนักและการปฏิสัมพันธที่ประสบ 
ความสําเร็จกับส่ิงแวดลอมขององคการ  นั่นคือ องคการจะตองรักษาความสัมพันธที่ดีกับ 
ผูรับบริการ หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ และกลุมตางๆในสังคมที่มีอิทธิพลตอการขัดขวางการ 
ปฏิบัติงานที่มีเสถียรภาพขององคการ 

ความอยูรอดขององคการขึ้นอยูกับการมีทรัพยากรที่นํามาปอนใหองคการอยาง 
ตอเนื่องทรัพยากรเหลานั้นประกอบดวยวัตถุดิบที่ใชในการผลิต งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
การจัดหาบุคลากรเขามาทดแทน ขอมูลการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทัศนคติของลูกคาหรือ 
ประชาชนหรือกลุมเปาหมายมีความจําเปนตองวิเคราะหและตอบสนอง ความลมเหลวในการจัดหา 
ส่ิงมาทดแทนจะสงผลใหองคการเกิดความเส่ือมสลายได 

ตัวแบบเชิงระบบพิจารณาปจจัยความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมเพื่อเปนหลักประกัน 
ในการสรางความตอเนื่องของปจจัยนําเขา และการยอมรับในผลผลิตที่องคการสงออกไปสู 
กลุมเปาหมาย ความยืดหยุนในการตอบสนองการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม  ประสิทธิภาพของ 
องคการในการเปล่ียนแปลงปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต ความชัดเจนของการส่ือสารภายใน
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องคการ ระดับความขัดแยงระหวางกลุม และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการประเมินเปาประสงค  การประเมินเชิงระบบเนนวิธีการที่จําเปนเพื่อเปน 
หลักประกันความอยูรอดขององคการ แตก็มิใชหมายความวาจะละเลยความสําคัญของเปาหมายที่ 
เฉพาะเจาะจงขององคการ คําถามของการประเมินเชิงระบบคือ ความเที่ยง (Validity) ของเปาหมาย 
ที่เลือกไวกับการวัดที่ใชเพื่อประเมินความกาวหนาของเปาหมายเหลานี้ 

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆที่สําคัญของแนวคิดการประเมินเชิงระบบ 
สามารถจัดอยูในรูปของตัวแปรหรือสัดสวนได ประกอบดวย ปจจัยสงออก/ปจจัยนําเขา(0/I) 
กระบวนการเปล่ียนผาน/ปจจัยนําเขา  (T/l)  กระบวนการเปล่ียนผาน/ปจจัยออก (T/0) การ 
เปล่ียนแปลงของปจจัยนําเขา (  I/I) และอ่ืนๆ ดังตัวอยางในตารางท่ี 2.2 

ตารางที่ 2.2  ตัวอยางการวัดประสิทธิผลของระบบในองคการที่แตกตางกัน 

ตัวแปรระบบ  องคการธุรกิจ  โรงพยาบาล  วิทยาลัย 
O/I 

T/I 

ผลตอบแทนการลงทุน 

รายการสินคาที่ผลิตได 

จํานวนผูปวยทั้งหมด 
ที่ไดรับการรักษา 
การลงทุนใน 
เทคโนโลยี 
ทางการแพทย 

จํ านวนส่ิงพิมพของ 
คณะ 
ตนทุ นร ะบบข อมู ล 
ขาวสาร 

T/I  ปริมาณยอดขาย  จํานวนผูปวยทั้งหมด 
ที่ไดรับการรักษา 

จํานวนนักศึกษาที่จบ 

I/I  การเปล่ียนแปลงทุน 
ในการทํางาน 

ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง 
จํ านวนของผู ปว ยที่ 
ไดรับการรักษา 

ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง 
จํานวนของนักศึกษาที่ 
รับเขามา 

แหลงที่มา:  Robbins (1990  อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต, 2553: 54) 

นักวิชาการที่นําเสนอตัวแปรในการประเมินเชิงระบบอีกผูหนึ่งคือ  Martindell 
(1962  อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2553:  54) และ  Robbin  (1990) ซ่ึงเสนอไว 10 มิติ คือ 
หนาที่ทางเศรษฐกิจ โครงสรางองคการ รายได  การบริการผูที่เกี่ยวของ การวิจัยและพัฒนา 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประสิทธิภาพการผลิต การขาย และการประเมินผลผูบริหาร ตัวแปร
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เหลานี้มีการใหน้ําหนักไมเทากัน ขึ้นอยูกับความสําคัญของตัวแปรแตละตัวที่มีผลตอการปฏิบัติงาน 
ขององคการในภาพรวม 

ในทศวรรษที่ 1990  Norton and Kaplan (1996 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต, 
2553: 54) ไดเสนอแนวคิดการประเมินแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ซ่ึงอาศัยรากฐานจาก 
วิธีการประเมินเชิงระบบ เพื่อประเมินประสิทธิผลองคการ 4 มิติ ประกอบดวย มิติการเงิน (Financial 
Perspective)  มิติดานลูกคาหรือผูรับบริการ  (Customer  Perspective)  มิติดานกระบวนการภายใน 
(Internal Perspective) มิติดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspective) แตละมิติ 
จะมีตัวชี้วัดหลัก  (Key Indicators)เพ่ือใชในการประเมินวาการปฏิบัติในแตละมิติไดบรรลุเปาหมาย 
ที่กําหนดในระดับใด

วิธีการประเมินเชิงกลุมยุทธศาสตร (The Strategic-Constituencies Approach) 
แนวคิดการประเมินเชิงกลุมยุทธศาสตรเสนอวาประสิทธิผลขององคการคือ การ 

สรางความพึงพอใจการตอบสนองความตองการของกลุมตางๆที่มีผลตอการดํารงอยูรอดของ 
องคการ แนวคิดนี้สวนใหญมีความคลายคลึงกับแนวคิดเชิงระบบ แตมีจุดเนนที่แตกตางกัน 
กลาวคือ แนวคิดทั้งสองพิจารณาเรื่องปฏิสัมพันธระหวางองคการกับส่ิงแวดลอม แตแนวคิดการ 
ประเมินเชิงกลุมยุทธศาสตรเลือกพิจารณาส่ิงแวดลอมบางประการ  ขณะที่แนวคิดเชิงระบบมี 
แนวโนมจะพิจารณาส่ิงแวดลอมที่มีผลตอองคการแทบทุกกลุม แนวคิดการประเมินเชิงกลุม 
ยุทธศาสตรจึงมีขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงมากกวาแนวคิดเชิงระบบ แนวคิดการประเมินเชิงกลุม 
ยุทธศาสตรจะเลือกกลุมส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการอยูรอดขององคการ 

ฐานคติของแนวคิดการประเมินเชิงกลุมยุทธศาสตร มองวาองคการเปนปริมณฑล 
ทางการเมืองซ่ึงกลุมผลประโยชนมีการแขงขันเพื่อควบคุมทรัพยากร ในบริบทเชนนี้ประสิทธิผล 
ขององคการกลายเปนการประเมินวิธีการที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จในการสรางความพึง 
พอใจใหกับกลุมผูมีอิทธิพลตอการอยูรอดขององคการในระยะยาว 

การประเมินเชิงกลุมยุทธศาสตรมีความคิดพื้นฐาน  ผูบริหารองคการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคจํานวนมากที่ตอบสนองความตองการของกลุมผลประโยชนซ่ึงควบคุม 
ทรัพยากรที่จําเปนตอการอยูรอดขององคการ  การเลือกเปาประสงคใดขึ้นมาประเมินไมสามารถทํา 
ได  โดยปราศจากคานิยม คานิยมนี้มีคานิยมที่เปดเผย (Explicit  Values) และคานิยมที่แอบแฝง 
(Implicit Values)  ซ่ึงมีแนวโนมตอบสนองความตองการของกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษมากกวา 
กลุมอ่ืน เชน เมื่อผูบริหารหนวยงานใชการประหยัดเปนตัววัดประสิทธิผล ก็แสดงใหเห็นวา 
ตองการสนองความตองการของรัฐบาลเปนหลัก  แตถาหากผูบริหารใชความพึงพอใจของ 
ผูปฏิบัติงานเปนเกณฑการประเมิน ก็แสดงใหเห็นวาเปนการตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติ 
เปนหลัก
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วิธีการประเมินเชิงการแขงขันของคานิยม (The Competing-Approach) 
หากผูประเมินตองการความเขาใจอยางลึกซ้ึงในการประเมินประสิทธิผลของ 

องคการ การระบุตัวแปรหลักแกนกลางในแตละมิติของประสิทธิผลและพิจารณาวาตัวแปรเหลานั้น 
มีความสัมพันธกันอางไร  จะเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการประเมินองคการเปนอยางยิ่ง  การดําเนินการ 
เชนนี้เกิดขึ้นภายใตแนวความคิดการแขงขันของคานิยมซ่ึงเปนกรอบแนวคิดที่บูรณาการมิติตางๆ 
ขององคการขึ้นมา 

แนวทางหลักของการประเมินเชิงการแขงขันของคานิยม คือ  เกณฑที่ประเมินให 
คุณคาและใชในการประเมินประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับวาผูประเมินเปนใครและตัวแทน 
ผลประโยชนของกลุมใด  ไมวาจะเปนดานความพึงพอใจของผูรับบริการ  ความพึงพอใจของ 
ผูปฏิบัติงาน  การที่แผนงานโครงการหรือผลิตภัณฑใหมๆและดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ฐานคติที่ สํ าคัญของตัวแบบนี้คือ  ไมมี  “เกณฑ”ที่ดีที่ สุดในการประเมิน 
ประสิทธิผลขององคการ  ไมมีเปาประสงคหนึ่งเดียวใดๆที่จะสามารถสรางความยอมรับและ 
กอใหเกิดความสมานฉันทแกสมาชิกทุกคนในองคการ  ดังนั้น แนวความคิดประสิทธิผลของ 
องคการโดยตัวของมันเองจึงมีลักษณะเปนอัตวิสัย  และเปาประสงคซ่ึงผูประเมินเลือกศึกษาตั้งอยู 
บนพื้นฐานของคานิยม อคติ และความสนใจของตัวผูประเมินเอง  ฐานคติของแนวคิดการแขงขัน 
ของคานิยมมีมากกวาการยอมรับความหลากหลายของคานิยมและความชอบของผูประเมิน แนวคิด 
นี้ยังเชื่อวาความหลากหลายของคานิยมสามารถจัดการและผนึกรวมในเชิงบูรณาการได เพราะวามี 
องคประกอบรวมบางประการที่คลายคลึงกัน  องคประกอบรวมเหลานี้สามารถผสมผสานและจัด 
รวมเปนกลุมคานิยมก็จะกลายเปนตัวแบบประสิทธิผลที่คุณลักษณะเฉพาะตัว 

กลุมพื้นฐานของคานิยมที่มีการแขงขันกันภายในองคการมีสามกลุม ดังนี้ 
กลุมแรกเปนกลุมคานิยมของ “ความยืดหยุน” (Flexibility)  กับการควบคุม 

(Control) เปนการพิจารณาโครงสรางขององคการซ่ึงมีมิติสองมิติที่อยูในขั้วตรงขาม คือ ความ 
ยืดหยุนกับการควบคุม ความยืดหยุนใหคุณคากับนวตกรรม การปรับตัว และการเปล่ียนแลง 
ในทางตรงกันขาม การควบคุมเนนไปท่ีความมีเสถียรภาพ คําส่ัง และความสามารถในการทํานาย 
ส่ิงที่เกิดขึ้นภายในองคการ มิติความยืดหยุน-การควบคุม มีลักษณะเปนขั้วตรงกันขามคลายคลึงกับ 
การปรับตัว (Adaptation) การดํารงรักษา (Maintenance) ในทฤษฎีระบบสังคม 

กลุมที่สองเปนกลุมคานิยมของการจัดการภายในองคการที่เนนความเปนอยูที่ดี 
และการพัฒนาของบุคคล  (People)  ภายในองคการ หรือจะเนนความเขมแข็งและการพัฒนาตัว 
“องคการ” (Organization) กลาวอยางงายๆ ก็คือ การจัดการจะเนนที่ “คน”หรือ “งาน”นั่นเอง  การ 
เนนที่คนใหความสําคัญกับความรูสึกและความตองการของบุคคลภายในองคการ สวนการเนนที่
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งานนั้นใหความสําคัญ กับผลิตภาพ  (Productivity)  และการบรรลุความสําเร็จของงาน  (Task 
Accomplishment) 

กลุมที่สาม เปนกลุมคานิยมที่มีความสัมพันธกับวิธีการขององคการ(Organizational 
Means) กับเปาหมายขององคการ (Organization Ends) วิธีการเนนกระบวนการภายในและความ 
ตอเนื่องระยะยาว  ขณะที่เปาหมายเนนผลลัพธสุดทายและระยะส้ัน 

คานิยมเหลานี้สามารถผสมผสานกลายเปนแปดกลุมของคานิยมที่ใชในการ 
ประเมินประสิทธิผลขององคการ เชน การผสานระหวางการเนนคน การควบคุมและเปาหมาย 
(PCE) กลายเปนคานิยม “ความมีเสถียรภาพ” ที่สะทอนการใหคุณคากับระเบียบคําส่ัง ความตอเนื่อง 
และการปฏิบัติหนาที่อยาราบรื่น ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.3 

ตารางที่ 2.3  เกณฑประสิทธิผลตามตัวแบบการแขงขันของคานิยม 

การผสาน  คานิยมหลกั  นิยาม 
OFM 

OFE 

OCM 

OCE 

PCM 

ความยืดหยุน(Flexibility) 

ก า ร แ ส ว ง ห า แ ล ะ ส ะ ส ม 
ทรัพยากร 
(Acquisition of Resources) 
การวางแผน(Planning) 

ผลิตภาพและประสิทธิภาพ 
(Productivity and Efficiency) 

การจัดระบบขอมูลขาวสาร 
(Availability of Information) 

ความสามารถในการปรับตัว 
เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
เงื่อนไขและความตองการจาก 
ภายนอก 
ความสามารถในการเพิ่มความ 
สนับสนุนจากภายนอกและการ 
ขยายงานภายใน 
เปาประสงคชัดเจนและสามารถ 
เขาใจได 
ปริมาณผลผลิตสูงและ 
อัตราสวนของปจจัยสงออกตอ 
ปจจัยนําเขาสูง 
ชองทางการส่ือสารเอ้ืออํานวย 
ใ นก า ร ทํ า ใ ห บุ ค ค ลท ร า บ 
เ กี่ ย ว กั บ ส่ิ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ มี 
ผลกระทบกับการทํางาน
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) 

การผสาน  คานิยมหลกั  นิยาม 
PCE 

PFM 

PFE 

ความมีเสถียรภาพ(Stability) 

ความสามัคคีของผูปฏิบัติงาน 
(Cohesive Work Force) 

ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู ป ฏิ บั ติ ง า น 
(Skilled Work Force) 

การใหคุณคากับระเบียบคําส่ัง 
ความตอเนื่องและการปฏิบัติ 
หนาท่ีอยางราบรื่น 
ความเช่ือถือไววางใจซ่ึงกันและ 
กันของผูปฏิบัติงาน การนับถือ 
ให เ กี ย ร ติ   และกา รทํ า ง าน 
รวมกันไดดี 
ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรม 
มีทักษะและสมรรถภาพในการ 
ทํางานเหมาะสม 

แหลงที่มา:  Robbin (1990  อางถึงใน  พิชาย รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต, 2553: 50) 

2.2.3  ตัวแบบการวัดประสิทธิผลขององคการ 
สําหรับตัวแบบการวัดประสิทธิผลขององคการมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงในแตละรูปแบบมี 

การพิจารณาองคการในลักษณะมิติตางๆ  อยางเชน ตัวแบบที่ 1Quinn andRohrbaugh (1981 อางถึงใน 
สุดารัตน  ออนละเอียด,  2551: 45)  ไดเสนอรูปแบบการวัดประสิทธิผลขององคการ 4 รูปแบบ โดยมี 
การพิจารณาองคการในลักษณะ 3 มิติ แตละมิติประกอบดวยทิศทาง หรือเปาหมายองคการ 3 กลุม 
คานิยม ที่มีความขัดแยงกัน (Competing) กลาวคือ 

1)  มองโครงสรางองคการวา เนนความยืดหยุนหรือการควบคุม องคการที่ยืด 
ความยืดหยุน  (Flexibility)  จะทําใหองคการนั้นเนนการสรางสรรค  (Innovation)  การปรับตัว 
(Adaptation) และการเปล่ียนแปลง (Change)ในทางตรงกันขามองคการที่เนนการควบคุม (Control) 
กลับใหความสําคัญตอความมีเสถียรภาพ (Stability) ความมีระเบียบ (Order) และความสามารถที่จะ 
คาดการณได (Predictability) 

2)  มองวาองคการควรจะเนนคน (People) หรือเนนองคการ (Organization) การ 
เนนคน หมายถึง การใหความสําคัญตอความรูสึกและความตองการของคน สวนการเนนองคการ
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หมายถึง การใหความสําคัญตอผลผลิตสูง  (Productivity)  และการทํางานใหสําเร็จลุลวง  (Task 
Accomplishment) 

3)  มองวาองคการนั้นมีการดําเนินงาน  (Means)  และเปาหมาย  (Ends)  อยางไร 
การดําเนินงานนั้นเปนเรื่องของกระบวนการภายในตางๆ (Internal Process) ขององคการ ซ่ึงเปน 
การมององคการในระยะยาว (Long–Term Criteria)ในขณะที่เปาหมายเปนเรื่องของผลลัพธ(Outcomes) 
ของการดําเนินงาน ซ่ึงเปนการมององคการในระยะส้ัน (Short-Term Criteria) 

รูปแบบการวัดประสิทธิผล ประกอบดวย 4 แบบ ดังนี้ 
1)  รูปแบบมนุษยสัมพันธ ใหความสําคัญตอคน และความยืดหยุนของโครงสราง 

องคการ การวัดประสิทธิผลขององคการ ตองพิจารณาที่ความสามารถในการสรางความสามัคคี 
(ในฐานะเปน Means) และการพัฒนาอัตรากําลังที่มีความรูความสามารถ (Skilled Work Force) (ใน 
ฐานะเปน ends) 

2)  รูปแบบเปดใหความสําคัญตอองคการและความยืดหยุนของโครงสราง 
องคการ  การวัดประสิทธิผลขององคการ ตองพิจารณาที่ความยืดหยุน (ในฐานะเปน Means)  และ 
ความสามารถในการหาทรัพยากร (Acquisition of Resources) (ในฐานะที่เปน ends) 

3)  รูปแบบมีเหตุผล (The Rational-Goal Model) ใหความสําคัญตอองคการ และ 
การควบคุม การวัดประสิทธิผลขององคการ ตองพิจารณาที่ความสามารถขององคการในการ 
วางแผน และกําหนดเปาหมาย (ในฐานะเปน Means) และความสามารถขององคการในการสราง 
ผลงานใหมีผลผลิตสูง (Productivity) (ในฐานะที่เปน ends) 

4)  รูปแบบกระบวนการภายใน (The Internal Process Model) ใหความสําคัญตอ 
คน และการควบคุมการวัดประสิทธิผลขององคการ ตองพิจารณาที่ความสามารถในการกระจาย 
ขาวสาร  (ในฐานะเปน Means)  และความสามารถในการรักษาเสถียรภาพและความเปนระบบ 
(Order) (ในฐานะที่เปน ends) 

สําหรับตัวแบบที่ 2 Gibson and Others (1988 อางถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2546: 5–6) 
กลาววา ประสิทธิผลขององคการ เนนไปที่ผลรวมขององคการ โดยใชหลายเกณฑ (The Multiple 
Criteria  Effectiveness)  วิธีการนี้มีความเหมาะสมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางทั้งในแงของ 
นักวิชาการและเม่ือนํามาใชในการวัดประสิทธิผลขององคการ ในทางปฏิบัติก็ใชประเมินหนวยงาน 
ตางๆไดดี โดยไดอธิบายเกณฑของความมีประสิทธิผลขององคการวา ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัว คือ 

1)  การผลิต (Production) องคการมีประสิทธิผล ถาองคการสามารถดําเนินการ 
ผลิตใหไดผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดตรงกับความตองการขององคการ 

2)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) องคการมีประสิทธิผล ถาอัตราสวนระหวางปจจัย 
ทรัพยากร  (Input) ที่ใชกับผลผลิต  (Output) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใชปจจัยทรัพยากรได 
คุมคา
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3)  ความพึงพอใจ (Satisfaction) องคการมีประสิทธิผลถาผลการดําเนินงานของ 
องคการนํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในองคการ 

4)  การปรับเปล่ียน (Adaptiveness)  องคการมีประสิทธิผลถาองคการมีกลไกที่ 
สามารถปรับเปล่ียนการดําเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปทั้งภายในองคการ 
และภายนอกองคการ

5)  การพัฒนา (Development) องคการมีประสิทธิผล ถาองคการสามารถเพิ่มพูน 
ศักยภาพ(Potential)และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององคการใหเจริญกาวหนาตามการเปล่ียนแปลง 
ของส่ิงแวดลอม 

ตัวแบบที่ 3 Caplow (1964 อางถึงใน ภรณีย กีรติบุตร, 2529: 59-60) ไดสราง “แบบจําลอง 
เดี่ยวทางทฤษฎี”  (Single Theoretical Model) สามารถใชในการวิเคราะหองคการไดทุกประเภท 
หรือทุกขนาด  ไมวาจะตั้งอยูในแหลงที่มีวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตรอยางไรเพื่อนําไปสูการ 
คาดคะเนที่เปนประโยชนใหกวางขวางขึ้น แบบจําลองของ Caplow เสนอแนะวา ประสิทธิผลของ 
องคการ 2 องคการหรือองคการเดียวในระยะเวลาที่แตกตางกันสามารถเอามาเปรียบเทียบกันได 
และประเมินผล โดยวัดจากตัวแปร 4 ตัวดวยกัน คือ 

1)  ความมั่นคง (Stability) คือ การวัดความมั่นคงขององคการ หมายถึง การวัด 
ความสามารถขององคการในการรักษา (Maintain) โครงสรางองคการไว ตัวแปรนี้สัมพันธโดยตรง 
กับปจจัยดานตัวปอน (Input) และกระบวนการ (Process) ในทฤษฎีระบบ การรักษาไวซ่ึงสภาพ 
และการพัฒนาโครงสราง รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการไดมาซ่ึงทรัพยากร (Acquiring Resources) 
การใชตัวปอน  (input)  อยางมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติอยางมีเหตุผล  และการรักษาระเบียบ 
กิจกรรมทั้งหมดนี้มุงไปสูการสรางองคการซ่ึงสามารถควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกองคการได 
สําเร็จ 

2)  ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  (Integration)  หมายถึง  การวัด 
ความสามารถขององคการในการหลีกเล่ียงการขัดแยงระหวางสมาชิกขององคการ วิธีการเบื้องแรก 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  ก็คือโดยการติดตอส่ือสาร  (Communications)  ซ่ึงเพิ่มความมี 
สัมพันธตอกัน  (Interco Related)  ระหวางสมาชิก แนวความคิดนี้เทียบไดเทากับแนวความคิดของ 
Price  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  (Conformity)  และไดรับการตีความไปในแงของทฤษฎีระบบ 
เชนเดียวกัน การสรางและการรักษาไวซ่ึงขอกําหนดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Codes of Behavior) ซ่ึง 
ควบคุมความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนกิจกรรมสําคัญ  ซ่ึงสัมพันธกับทั้งการเปนอันหนึ่งอัน 
เดียวกันและการปฏิบัติตาม 

3)  ความสมัครใจ  (Voluntarism)  หมายถึง ความสามารถขององคการในการจัด 
ใหมีความพึงพอใจสําหรับบุคคลและความปรารถนาของสมาชิกที่จะคงมีสวนรวมตอไป
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แนวความคิดดังกลาวคลายคลึงกับแนวความคิดดานขวัญหรือความพึงพอใจและเกี่ยวของโดยตรง 
กับกิจกรรมในการสนองความตองการของพนักงาน 

4)  ความสําเร็จ  (Achievement) หมายถึง  ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ 
ซ่ึงคลายคลึงกันกับคําวา ความสามารถในการผลิตของ Seiler และคําวา การผลิตผลผลิต ของ Gross 
นอกจากนี้ยังใกลเคียงกับแนวความคิดของ Price วาประสิทธิผล หมายถึง ความมากนอยของการ 
บรรลุถึงเปาหมาย แต Caplow (1964 อางถึงใน ภรณีย กีรติบุตร, 2529: 59-60) เนนวาประสิทธิผล 
เปนผลรวมของปจจัยอยางนอย 4 ประการดวยกัน ในขณะที่ Price เนนประสิทธิผลในปจจัยดาน 
เดียวคือ ผลผลิต อยางไรก็ตามแนวความคิดที่วา ประสิทธิผลประกอบไปดวยปจจัยหลายประการ 
นั้น สอดคลองกับแนวความคิดในทฤษฎีระบบมากกวา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ Gibson and Others (1988 อางถึงใน สมใจ 
ลักษณะ, 2546: 5-6) มาเปนตัวแบบในการศึกษา  เนื่องจากตัวแปรในการวัดประสิทธิผลทั้ง 5 ตัว ที่ 
ประกอบดวย การผลิต ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ  การปรับเปล่ียนและ 
การพัฒนา  เปนการวัดประสิทธิผลที่มุงเนนผลรวมขององคการ โดยใช หลายเกณฑ (The Multiple 
Criteria Effectiveness)ซึ่งเปนเกณฑที่วัดประสิทธิผลขององคการไดครอบคลุมวัตถุประสงคและ 
เปาหมายหลักของการพัฒนาองคการ ทั้งในแงของการพัฒนาองคการเพื่อการอยูรอด  และ 
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ  วิธีการนี้มีความ 
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางทั้งในแงของนักวิชาการและเมื่อนํามาใชในการวัด 
ประสิทธิผลขององคการในทางปฏิบัติก็ใชประเมินหนวยงานตางๆไดดี และในการศึกษาครั้งนี้ผู 
ศึกษาไดเพิ่มเติมตัวแปรความพึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึงเปนอีกเกณฑหนึ่งที่สามารถบอกถึงความ 
มีประสิทธิผลขององคการ สําหรับความหมายของความพึงพอใจ ไดมีการกลาวถึงในหลายลักษณะ เชน 

รัตนา เพชรพรรณ (2539: 10)  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งในเชิงประเมินคา 

Rerkrai (1972: 35)  ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่ตอส่ิงใดส่ิง 
หนึ่ง ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปเปนความพอใจในการปฏิบัติตอส่ิงนั้น 

ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549 : 25) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของลูกคาทั้งที่เกิด 
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ อันเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางส่ิงที่ไดรับจากการใชสินคาหรือ 
บริการ (Perceived   Performance ) กับความคาดหวัง (Expectation ) ดังสมการ 

ความพึงพอใจลูกคา  =  ความคาดหวัง  -  ส่ิงที่ไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ 
(Customer Satisfaction  =  Expectation  -  Perceived Performance ) 
ดังนั้น ความพึงพอใจลูกคา  มักมีความเกี่ยวโยงกับ 3 ฝาย คือ 1) ความสัมพันธระหวาง 

ลูกคากับตัวสินคาหรือบริการที่ไดรับ 2) ความสัมพันธระหวางลูกคากับผูขายหรือ ผูใหบริการ 3)
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ความสัมพันธระหวางผูขายหรือผูใหบริการกับตัวสินคาหรือบริการ โดยความพึงพอใจลูกคา 
สามารถวัดไดจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสินคาหรือบริการที่ไดรับ  กับส่ิงที่รับจริง 
หรือส่ิงที่ ลูกคาคาดหวังไว  โดยความสัมพันธดังกลาวอาจ เปนไปไดหลายลักษณะ เชน 
ความสัมพันธแบบครั้งคราว หรือเปนประจําตอเนื่อง ความสัมพันธอาจเกี่ยวของกับสินคาหรือ 
บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดประกอบกัน ผูเกี่ยวของในความสัมพันธนี้อาจเกิดขึ้น 
ระหวางลูกคากับผูขายหรือผูใหบริการโดยตรง 2 ฝาย หรืออาจมีฝายอ่ืนเขามาเกี่ยวของรวมถึงสินคา 
หรือบริการนี้อาจเกี่ยวของกับเรื่องอารมณ ความรูสึกที่มีตอตราสินคา เปนตน  อาจกลาวไดวาความ 
พึงพอใจลูกคา มิไดมีรูปแบบตายตัว สามารถเปนไปไดหลายลักษณะ ซ่ึงอาจเกี่ยวกับบุคคลเพียง 
2 คนหรือมากกวาก็ได ลูกคาอาจมีความพึงพอใจต่ํา ทั้งๆที่สินคาหรือบริการมีคุณภาพสูง หรือลูกคา 
อาจมีความพึงพอใจสูง ทั้งๆ ที่สินคาหรือบริการมีคุณภาพต่ํา 

การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจดานใดดานหนึ่งนั้นอาจพิจารณาไดใน  2  ลักษณะ   คือ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Consumer Satisfaction) กับความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ 
(Job Satisfaction) 

1)  ความพึงพอใจของผูรับบริการ( Consumer  Satisfaction) มีองคประกอบอยาง 
นอย 2  ประการ  คือ 1) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Customer  Want) เปนตนวา ความรวดเร็ว 
มากกวา (Faster) ดีกวา  (Bester)  และราคาถูกกวา (Cheaper)  2)  ความคาดหวังของผูรับบริการ 
(Customer Expectation) ซ่ึงมีท้ังที่แสดงออก (Explicit) และ (Implicit) 

ทั้งนี้เปาหมายของบริการสาธารณะจะตองพยายามที่จะตอบสนองความตองการ 
และความคาดหวัง  ซ่ึงหมายถึง   พยายามสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาผูรับบริการนั่นเอง 
โดยบริการสาธารณะดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางมีคุณภาพ  ซ่ึงมี 2 ระดับ คือ  1)  คุณภาพที่ 
จะตองมี (Must-be Quality) เปนระดับขั้นต่ําที่จะตองทําใหเกิดขึ้น  เพราะหากไมมีคุณภาพในสวน 
นี้จะยังผลใหเกิดความไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง 2) คุณภาพที่ประทับใจ  (Attractive  Quality)  เปน 
คุณภาพที่หากไมมีสวนนี้ ลูกคาจะมีความรูสึกเฉยๆ แตถาหากจัดใหมีก็จะทําใหลูกคาเกิดความชื่นชม 
ประทับใจ มีความผูกพันที่จะกลาวถึงและจะกลับมาใชบริการตอ  ซ่ึงจะเปนขวัญและกําลังใจแก 
ผูใหบริการดวย 

2)  ความพึงพอใจของผูใหบริการ  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิของงานที่ 
บุคคลนั้นใหบริการอยูดวย ทั้งนี้นักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
(Job  Satisfaction) ของผูใหบริการไวหลากหลาย  กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจในงานของผู 
ใหบริการจะหมายถึง  สภาวการณแสดงออกของอารมณความรูสึกในทางบวกที่เกิดขึ้นจากการ 
ประเมินเปรียบเทียบประสบการณและผลตอบแทน ( อาทิ ลักษณะงาน อัตราคาจาง โอกาสกาวหนา
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และผลประโยชน) ที่ไดรับจากงานในระดับที่ เปนไปตามความคาดหวัง ในทางตรงกันขาม 
ความไมพึงพอใจในงานของผูใหบริการหมายถึง  สภาวการณแสดงออกของอารมณความรูสึก 
ในทางลบที่เกิดขึ้นจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณและผลตอบแทนที่ไดรับจากงาน 
ในระดับที่ต่ํากวาที่คาดหวังวาจะไดรับ 

จากความหมายขางตนผูศึกษาพอสรุปไดวา  ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง 
ความรูสึก  หรือความคิดเห็นของผูรับบริการทั้งท่ีเกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ อันเกิดจากการ 
เปรียบเทียบระหวางส่ิงที่ไดรับจากการใชสินคา/ผลิตภัณฑหรือบริการของหนวยงานนั้นๆกับความ 
คาดหวัง ซ่ึงความรูสึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับหรือบรรลุจุดหมายในส่ิงที่ตองการใน 
ระดับหนึ่ง  และความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไม   เกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดหมายนั้น 
ไมไดรับการตอบสนอง 

2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

2.3.1  ความหมายผูนําและภาวะผูนํา 
ความหมายของผูนํา  จากการทบทวนเอกสารไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย 

ของผูนําในลักษณะเดียวกันคือ เปนบุคคลหรือผูริเริ่มและผลักในกิจกรรมทุกส่ิงทุกอยางใหเกิดขึ้น 
โดยใชอิทธิพลจูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม เพ่ือที่จะทําใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผล 
สําเร็จ  ผูนําจึงตองมีวิสัยทัศน ความคิดสรางสรรค ความเชื่อมั่นในตนเองและความกลาหาญในการ 
ตัดสินใจ (สุพานี  สฤษฎวนิช, 2549: 296; ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550:217) 

ความหมายของภาวะผูนํา  จากการทบทวนเอกสารไดมีนักวิชาการหลายทานไดให 
ความหมายของภาวะผูนําในลักษณะใกลเคียงกัน กลาวคือ  ความเปนผูนํา  (Ledership) หมายถึง 
ความสามารถที่จะมีอิทธิพลและจูงใจบุคคลอ่ืนใหบรรลุเปาหมายขององคการ กระบวนการความ 
เปนผูนําจะเกี่ยวของกับการใชอํานาจหนาที่ เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายกลุม การจูงใจสมาชิก 
องคการใหทํางานบรรลุเปาหมายเหลานี้จะมีอิทธิพลตอกลไกกลุม และวัฒนธรรมกลุม  ความเปน 
ผูนําตองอาศัยการจูงใจบุคคล จะไมไดรับการพิจารณาใหเปนผูนํา เวนแตเขาจะจูงใจบุคคลอ่ืน และ 
สามารถชักจูงบุคคลใหทํางานได  (ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิริ,  2550:219)  ภาวะการเปนผูนําเปน 
กระบวนการซ่ึงบุคคลหนึ่งสามารถชักนําใหผูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่เขา 
ประสงค Bennis (1985 อางถึงใน สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานุ, 2545: 253) และภาวะการ 
เปนผูนํานั้นเปนทั้งกระบวนการและคุณสมบัติ  กระบวนการของภาวะการนํา ก็คือ การใชอิทธิพล 
ซ่ึงไมมีลักษณะบังคับเพื่อที่จะอํานวยการและประสานงานกิจการตางๆของสมาชิกของกลุม เพื่อให
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บรรลุเปาหมายของกลุมตามท่ีตั้งไว ในแงของคุณสมบัติของภาวะการนํา  คุณสมบัติจะเปนรองจาก 
ลักษณะภายในบุคคลที่สามารถใชอิทธิพลดังกลาวไดผลสําเร็จ  Jaco (อางถึงใน สรอยตระกูล 
(ติวยานนท) อรรถมานุ, 2545: 253) สําหรับ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546: 263) กลาววา ภาวะผูนํา 
เปนเรื่องเกี่ยวกับการที่บุคคลคนหนึ่งสามารถกระตุนใหเกิดความเปล่ียนแปลงในดานตางๆของกลุม 
ดวยการกระตุนใหสมาชิกคนอื่นในกลุมเกิดแรงจูงใจและใชความสามารถของคนในกลุมตนกระทาํ 
การเปล่ียนแปลงนั้นตามการโนมนาวใจของคนผูนั้น 

จากที่กลาวมา ผูศึกษาสรุปไดวา ภาวะผูนําองคการ คือ ความสามารถที่จะมีอิทธิพลและจูง 
ใจผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติปฏิบัติ/ทํางานตามแนวทางที่พึงประสงค  เพื่อชวยใหบรรลุ 
เปาหมายและผลผลิตขององคการ 

2.3.2  แนวทางการศึกษาภาวะผูนํา 
บุคลากรในองคการเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาสําหรับองคการ การบรรลุผลสําเร็จ 

ตามประสิทธิผลขององคการที่เกิดขึ้น ไดจากการพัฒนาใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการ 
ริเริ่มสรางสรรคหาวิธีการใหม สรางความรูที่มีคุณคาทําใหเกิดประโยชนที่เพิ่มขึ้นกับองคการ 
อยางไรก็ตามถึงแมบุคลากรจะมีความรูความสามารถ มีประสบการณ เพื่อสรางผลการปฏิบัติงาน 
ใหเพิ่มขึ้น แตทั้งหมดนั้นก็ยังขึ้นอยูกับพฤติกรรมผูนําและส่ิงแวดลอม บรรยากาศในการทํางาน 
(Chang and Lee, 2007: 155-185) 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนํา  ในชวงแรกของการศึกษานักวิชาการมุงเนนความสนใจไป 
ที่คุณลักษณะ บุคลิกภาพสวนตัวของบุคคล โดยไมไดนําปจจัยดานสถานการณ สภาพแวดลอมมา 
เปนปจจัยหนึ่งในการศึกษาเรื่องของผูนํา ตอมามุงสนใจไปที่คุณลักษณะ และบุคลิกภาพของผูนําที่ 
ควรจะเปน หรือควรจะปฏิบัติอยางเดียวนั้น ไมสามารถที่จะอธิบายเรื่องของผูนําได เนื่องจากไมมี 
คุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง หรือบุคลิกภาพแบบใดแบบหนึ่งของผูนําที่สามารถจะกอใหเกดิเปน 
ผูนําที่มีประสิทธิภาพได  ดังนั้นนักวิชาการจึงทําการศึกษาภาวะผูนําโดยนําปจจัยดานสถานการณ 
สภาพแวดลอมตางๆมาเปนปจจัยหนึ่งในการศึกษาเรื่องของผูนํา เนื่องจากปจจัยดานสถานการณ 
สภาพแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ไมวาจะเปนความกาวหนาของเทคโนโลยี 
สารสนเทศและส่ือสาร  ภาวะการแขงขันที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น  จึงจําเปนตองมีภาวะผูนําที่มี 
คุณสมบัติที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงนั้นดวย  ดวยเหตุนี้แนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับผูนําจึง 
เปล่ียนจากที่มุงสนใจเฉพาะคุณลักษณะ บุคลิกภาพสวนตัว มาสนใจในเรื่องความสัมพันธระหวาง 
ผูนํากับปจจัยสถานการณ สภาพแวดลอมอีกดวย  ทั้งนี้ Heilbrun  (1994:  65-72)  ไดจัดแบงกลุม 
ทฤษฎีภาวะผูนําเพื่อใชสําหรับการอภิปรายพฤติกรรมผูนําโดยแบงเปน 4 ขั้นวิวัฒนาการของทฤษฎี
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คือ ขั้นแรกเปนทฤษฎีที่ศึกษาอธิบาย และใหคําจํากัดความของลักษณะผูนํา (ทฤษฎีลักษณะผูนํา) 
ขั้นตอมาทฤษฎีผูนําไดพัฒนาการเปนการศึกษาถึงพฤติกรรมที่ผูนําควรจะปฏิบัติ (ทฤษฎีพฤติกรรม 
ของผูนํา)  และตอมาเปนการศึกษาโดยมุงสนใจความสัมพันธระหวางผูนํา  กับส่ิงแวดลอมตางๆ 
รอบตัวของผูนํา (ทฤษฎีผูนําที่ขึ้นกับสถานการณ) และปจจุบันทฤษฎีผูนําที่ไดรับความสนใจเปน 
การศึกษาระหวางพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงกับพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน 

และจากการทบทวนวรรณกรรม  พบวา  แนวทางในการศึกษาภาวะผูนําสามารถจัดไดเปน 
4แนวทาง คือ 1) การศึกษาภาวะผูนําดานคุณลักษณะ (Trait Approach) 2) การศึกษาภาวะผูนําดาน 
พฤติกรรม (Behavior Approach)  3) การศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Approach) 
4)  การศึกษาภาวะผูนําดานแรงบันดาลใจ (Inspirational  Approach) โดย 3 แนวทางแรกเปน 
การศึกษาในยุคเริ่มแรก สําหรับในสมัยใหมและกําลังไดรับความนิยมและใชเปนแนวทางใน 
การศึกษาในปจจุบันคือ แนวทางที่  4 การศึกษาภาวะผูนําดานแรงบันดาลใจ  (Inspirational 
Approach) 

2.3.2.1  การศึกษาภาวะผูนําดานคุณลักษณะ (Trait Approach) 
ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา  (Trait  Theories  of  Leadership)  เปนทฤษฎีซ่ึงเกี่ยวกับ 

ลักษณะเฉพาะตัวของผูนําหรือพิจารณาถึงคุณสมบัติ (Qualities) และอุปนิสัย (Characteristics) ที่ทํา 
ใหผูนําแตกตางจากบุคคลที่ไมใชผูนํา (Robbins, 2005: 333) ซ่ึงหมายความรวมไปถึงคําวาบุคลิกภาพ 
(Personality) ดวยเชนกัน 

2.3.2.2  การศึกษาภาวะผูนําดานพฤติกรรม (Behavior Approach) 
ทฤษฎีดานพฤติกรรม (Behavior Theories of Leadership) เปนทฤษฎีที่อธิบายวา 

เพราะพฤติกรรมบางอยางท่ีทําใหผูนําแตกตางจากบุคคลที่ไมใชผูนํา โดยแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา 
เชิงพฤติกรรม ตั้งอยูบนฐานคติที่วา ภาวะผูนําสามารถที่จะฝกฝนได (Robbins, 2005: 335) แนวคิด 
ทฤษฎีที่สําคัญที่อยูในกลุมแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม ไดแก Michigan  Studies, The 
Ohio States Studies, Managerial  Grid และ Scandinavian Study 

2.3.2.3  การศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Approach) 
ในเมื่อการศึกษามุงหา “แบบภาวะการนําที่ดีที่สุด”  นั้นไมไดผล  ไมวาจะเปน 

การศึกษาในแงมุงหาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ  หรือการศึกษาที่มุงพิจารณาดานพฤติกรรมก็ตาม 
ดังนั้น  นักวิชาการจึงหันหาแนวทางการศึกษาที่มุงการแสวงหาแบบการเปนผูนําที่มีประสิทฺธิผล 
โดยพิจารณาจากตัวแปรในแงสถานการณ  ซ่ึงปจจัยทางดานสถานการณนับเปนปจจัยสําคัญที่จะ 
สงผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการเปนผูนํา เชน ภายใตเงื่อนไง a ภาวะผูนําแบบ x นาจะ 
เหมาะสม ในขณะที่ ภายใตเงื่อนไข b ภาวะผูนําแบบ y นาจะเหมาะสม หรือภายใตเงื่อน c ภาวะ
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ผูนําแบบ z  นาจะเหมาะสม ดังนั้นทฤษฏีภาวะผูนําตามสถานการณ (The Contingency Theory of 
Leaderships)  จึงเปนแนวคิดที่วา ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล(Effective  Leadership)  จะขึ้นอยู 
สถานการณ (Robbins, 2005: 338) ดังนั้นทฤษฏีในกลุมนี้จะมีตัวแปรที่สําคัญ 2 ตัวแปร คือตัวแปร 
ดานรูปแบบของภาวะผูนํา  (Leadership  Style)  กับตัวแปรดานสถานการณ  (Situation)  สําหรับ 
ทฤษฏีที่สําคัญในกลุมนี้  ไดแก Fiedler Model, Hersey and Blanchard’s Situation Theory, Leader- 
Member Exchange Theory และ Path-Goal Theory 

2.3.2.4  การศึกษาภาวะผูนําดานแรงบันดาลใจ 
ทฤษฏีภาวะผูนําแรงบันดาลใจ (The Inspirational Approach) เปนทฤษฏีที่ภาวะ 

ผูนํา คือ บุคคลที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นกับผูตาม โดยผานทางการทํางาน  ความคิด 
และพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออก ทฤษฏีที่สําคัญในกลุมนี้ ไดแก ภาวะผูนําเชิงบารมี (Charismatic 
Leadership) และภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) 

2.3.3  ตัวแบบภาวะผูนํา 
สําหรับตัวแบบภาวะผูนําที่ผูศึกษาจะนําเสนอซ่ึงเปนตัวแบบภาวะผูนําที่นาสนใจและเปน 

แนวทางการศึกษาที่เปนที่นิยมในปจจุบัน   ประกอบดวย 3 ตัวแบบภาวะผูนํา คือ ภาวะผูนําแบบ 
เต็มรูป (Model of Full Range of Leadership) ภาวะผูนําบารมี (Charismatic Leader)  และภาวะผูนํา 
แบบวิถีทางสูเปาหมาย (Path-Goal  Leadership Theory) 

2.3.3.1  ภาวะผูนําแบบเต็มรูป (Model of Full Range of Leadership) 
Bass (1985 อางถึงใน Antonakis and House, 2002:  4)  ไดนําเสนอทฤษฏีภาวะ 

ผูนําแบบเต็มรูป (Model of Full Range of Leadership) ตอวงการวิชาการ ซ่ึง 17 ป ตอมา Bryman 
(1992) ก็ไดจัดแนวความคิดนี้วาเปนตัวแบบใหมในการศึกษาภาวะผูนํา โดยแนวทางการศึกษาที่ 
Bass นําเสนอนี้ไดกาวพนจากแนวทางการศึกษาเดิมๆคือ การศึกษาภาวะผูนําดานคุณลักษณะ (Trait 
Approaches)  ที่ไดนําเสนอในชวงยุคทศวรรษที่ 1930s  หรือแนวทางการศึกษาภาวะผูนําดาน 
พฤติกรรม (Behavioral Approaches)ที่นําเสนอในชวงยุคทศวรรษที่ 1950s หรือ แนวทางการศึกษา 
ภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Approaches) ที่นําเสนอในชวงยุคทศวรรษที่1970s มาสู 
แนวทางการศึกษาภาวะผูนําดานแรงบันดาลใจ  (Inspirational  Approaches)ในยุคปจจุบัน ซ่ึงมี 
ทฤษฏีที่สําคัญในแนวทางการศึกษาภาวะผูนําดานแรงบันดาลใจไดแก ภาวะผูนําเชิงบารมี 
(Charismatic Leadership) และภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) (Antonakis 
and House, 2002: 4) 

ในชวงแรกของการพัฒนาตัวแบบภาวะผูนําแบบเต็มรูป Bass  (1985  อางถึงใน 
Antonakis and House, 2002: 4)  ไดเสนอตัวแบบภาวะผูนําแบบเต็มรูป ที่ประกอบไปดวย 3 ปจจัย
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คือ ปจจัยดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
(Transactional Leadership) และภาวะผูนําแบบปลอยเสรี (Laissez-faire Leadership) หรือพฤติกรรม 
ความไมมีภาวะผูนํา  (Nonleadership Behavior)  ซ่ึงประกอบดวย 6 องคประกอบ  และไดพัฒนา 
เพ่ิมเติมองคประกอบเปน  8  องคประกอบ (Bass and Avolio, 1994: 3-4)  ดังแสดงตารางที่  2.4 

ตารางที่ 2.4  แสดงปจจัยและองคประกอบของตัวแบบภาวะผูนําเต็มรูป 

แหลงที่มา:  Bass and Avolio, 1994: 3-4. 

ตัวแบบภาวะผูนําแบบเต็มรูป  ประกอบดวย ภาวะผูนํา 3 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership) ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership)  และภาวะ 
ผูนําแบบปลอยเสรี (Laissez-faire Leadership) หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา(Nonleadership 
Behavior) มีรายละเอียดตอไปนี้ 

1)  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 
แนวคิดภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational  Leadership) ถือไดวาเปน 

สวนหนึ่งของตัวแบบภาวะผูนําแบบเต็มรูป  ซ่ึงเปนแนวคิดทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับการยอมรับและกลาวถึง 

Bass,1985  Bass & Avolio, 1994 
Transformational  Leadership : 
1. Charismatic  Leadership 
2. Intellectual Stimulation 
3. Individualized Consideration 

Transformational Leadership: 
1. Idealized  Influence 
(or Charismatic  Leadership) 
2. Inspiration Motivation 
3. Intellectual Stimulation 
4. Individualized Consideration 

Transactional Leadership: 
4. Contingent Reward 
5. Management-by-Exception 

Transactional Leadership: 
5. Contingent Reward 
6. Management-by-Exception Active 
7. Management-by-Exception Passive 

6. Laissez-faire Leadership 
(or Passive/Avoidant Leadership ) 

8. Laissez-faire Leadership
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กันมาก  มีงานวิจัยนับหมื่นๆเรื่องที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ในทั่วโลก และยืนยันวาทฤษฎีสามารถนําไป 
ประยุกตใชได และสามารถพัฒนาภาวะผูนําไดในทุกองคการและในประเทศตางๆ ไมวาจะเปน 
องคการที่อยูในอเมริกา ยุโรป หรือในเอเชีย  สําหรับในเอเชียมีการศึกษาวิจัยในองคการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร และใน 
ประเทศไทยพบวา  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนี้มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ  ผลการ 
ปฏิบัติงานทั้งของกลุม และของผูใตบังคับบัญชา เจตคติตอการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน 
ความผูกพันตอองคการ พฤติกรรมความเปนพลเมืองดี  (Organizational  Citizenship  Behavior  : 
OCB) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคการ และตัวแปรหรือปจจัยอื่นๆอีกมากมาย 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผู 
ตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง 
ในการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นทําให 
เกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุมและขององคการ จูงใจผูรวมงานไดไกลเกินกวา 
ความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมหรือสังคม  ซ่ึงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอ 
ผูรวมงานหรือผูตามนี้จะกระทําโดยผานองคประกอบของพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรือที่เรียกวา 
“4I”(FourI’s)คือ 

(1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  Influence  or  Charisma 
Leadership: II or CL) การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนรูปแบบสําหรับผูตาม ผูนําจะ 
เปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกัน ผู 
ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา  ส่ิงที่ผูนําตอง 
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนํา 
จะมีความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนํา 
เปนผูท่ีไวใจไดวาจะทําในส่ิงที่ถูกตอง  ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเล่ียง 
การใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและ 
ประโยชนของกลุมผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ ความ 
เชื่อมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อ และคานิยมของเขา  ผูนําจะเสริมความ 
ภาคภูมิใจ  ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับ 
ผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปน 
หนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจาก 
การสราง ความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปล่ียนแปลงจึง 
รักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ
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(2)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การที่ 
ผูนําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตามโดยการสรางแรงจูงใจภายในการให 
ความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูตาม  ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team  Spirit) 
มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรนโดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําให 
ผูตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและส่ือความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน 
ผูนําจะแสดงการอุทิศตนหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําแสดงความเชื่อมั่น 
และแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนที่จะสามารถบรรลุเปาหมายได  ผูนําจะชวยใหผูตาม 
มองขามผลประโยชนของตน  เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ  ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนา 
ความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาวและบอยครั้ง  พบวา  การสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้น 
ผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญาโดยการคํานึงถึงความเปนปจเจก 
บุคคลทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคาและกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเอง 
เผชิญได  สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และสงเสริม 
ความคิดสรางสรรค 

(3)  การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่ 
ผูนํามีการกระตุนผูตามใหตระหนัก ถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน  ทําใหผูตามมีความ 
ตองการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิด 
ส่ิงใหมและสรางสรรคโดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบมีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ  (Reframing)  การมองปญหาและการเผชิญกับ 
สถานการณเกา ๆ ดวยวิถีทางแบบใหม ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆ  ในการ 
พิจารณาปญหา และการหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหา 
ดวยวิธีใหม ๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดเห็นและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของ 
ผูตาม แมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนส่ิงที่ 
ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน โดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุก 
อยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะ 
อุปสรรค  ทุกอยางไดจากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับ 
การกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อ และประเพณี การกระตุนทางปญญาเปน 
สวนสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนักเขาใจและแกไขปญหาดวย 
ตนเอง 

(4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  Consideration: 
IC)  ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปน
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รายบุคคล  และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach)  และเปนที่ 
ปรึกษา (Advisor)  ของผูตามแตละคนเพื่อการพัฒนาผูตาม  ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความ 
ตองการของปจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของผูตามแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพ 
ของผูตามและเพ่ือนรวมงานใหสูงขึ้น นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสใน 
การเรียนรูส่ิงใหมๆสรางบรรยากาศของการใหแรงสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
ในดานความจําเปนและความตองการ  การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความ 
แตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวย 
ตนเองมากกวาบางคนมีมาตรฐานที่เครงครัดกวา บางคนมีโครงสรางงานที่มากกวา  ผูนํามีการ 
สงเสริมการส่ือสารสองทาง และมีการจัดการดวยการเดินดูรอบ ๆ (Management  by  Walking 
Around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจก 
บุคคลเปนบุคคลทั้งหมด (As a Whole Person) มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต 
ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมาย 
งานเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตามเปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่ 
และเรียนรูส่ิงใหมๆที่ ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุน 
และการชวยใหเกิดความกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึก วาเขา 
กําลังถูกตรวจสอบ 

องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4I) ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนี้ 
จะมีความสัมพันธกัน (Intercorrelated) อยางไรก็ตาม มีการแบงแยกแตละองคประกอบ เพราะเปน 
แนวคิดพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความสําคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงคตางๆ 

2)  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) 
เปนกระบวนการที่ผูนําใหรางวัลหรือลงโทษผูตาม ซ่ึงขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงาน 

ของผูตาม  ผูนําใชกระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรงตามสถานการณ ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงาน 
ตามระดับที่คาดหวังไว ผูนําชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย ผูนําทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะ 
ปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด ซ่ึงผูนําจะตองรูถึงส่ิงที่ผูตามตองการ 
ปฏิบัติเพ่ือใหไดผลลัพธที่ตองการ ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จ 
ตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก ผูนําทําใหผูตามเขาใจในบทบาท รวมทั้งผูนําจะ 
ตระหนักถึงความตองการของผูตาม  ผูนําจะรับรูวาผูตามตองทําอะไรเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย 
ผูนําจะระบุบทบาทเหลานี้และขอกําหนดงานที่ชัดเจน ผูนําจะรับรูความตองการของผูตาม ผูนําจะ 
ชวยใหผูตามระบุเปาหมาย และเขาใจวาความตองการหรือรางวัลที่พวกเขาตองการจะเชื่อมโยงกับ 
ความสําเร็จตามเปาหมายอยางไรภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ประกอบดวย
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(1)  การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward: CR) ผูนําจะทํา 
ใหผูตามเขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตามและจากนั้นจะจัดการ 
แลกเปล่ียนรางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพิ่มขึ้น ใหโบนัส 
เม่ือผูตามสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน 
และมักจูงใจดวยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

(2)  การจัดการแบบวางเฉย (Management by Exception) เปนการบริหารงาน 
ที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางาน จะเขาไป 
แทรกแซงก็ตอเมื่อมีส่ิงผิดพลาดเกิดขึ้นหรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทาง 
ลบหรือใหขอมูลยอนกลับทางลบมีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไร ผูนําจะเขาไป 
เกี่ยวของก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดมาตรฐานการบริหารแบบวางเฉยแบงไดเปน 2 แบบคือ (1) 
การจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวน (Active Management by Exception: MBE–A) 
ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบกันไวดีกวาแก ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตามและชวย 
แกไขใหถูกตองเพื่อปองกันความผิดพลาดหรือลมเหลวที่อาจเกิดขึ้น (2) การจัดการแบบเฉื่อยชา 
ภายใตเงื่อนไขยกเวน (Passive Management by Exception: MBE–P) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิม 
และพยายามรักษาสภาพเดิม  ผูนําจะเขาไปแทรกแซงถาผลการปฏิบัติงานไมไดมาตรฐานหรือมี 
บางอยางผิดพลาด 

3)  ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี (Laissez-faire Leadership) 
ผูนําประเภทนี้เปนผูนําที่ปลอยใหผูตามมีอิสระและเสรีภาพเต็มที่ในการทํางาน 

ปลอยใหทําตามใจชอบ ใหอํานาจกับผูตามในการตัดสินใจ และวินิจฉัยส่ังการในเรื่องตาง ๆ  ไดโดย 
ไมตองรอฟงคําส่ัง เปดโอกาสใหทุกคนใชเสรีภาพไดอยางกวางขวาง  โดยที่ผูนําไมตองเขาไปมี 
สวนรวมในการทํางานหรือกิจกรรมตาง ๆ  หรือถาจะมีสวนรวม ก็เพียงเล็กนอย  ซ่ึงถาดูแลวก็ 
เหมือนกับเปนผูนําที่ไมคอยจะรับผิดชอบอะไรเลย  ไมคอยมีบทบาทในการควบคุมดูแลความ 
เปนไปของผูตาม เหมือนเปนคนที่ไมมีหลักการหรืออุดมการณในการทํางาน ไมคํานึงหรือยึดถือ 
หลักถือกฎเกณฑในการปฏิบัติ ปลอยใหการดําเนินงานเปนไปเรื่อย ๆ ไมมีระเบียบแบบแผนในการ 
ทํางาน ไมกลาตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ปลอยใหเปนหนาที่รับผิดชอบของผูตามกันเอง จะ 
ทําหนาที่ของผูนําก็เพียงลงนามผานเรื่องเทานั้น ดูแลวไมผิดอะไรกับหนาที่ไปรษณีย  ผลที่ไดจาก 
การมีผูนําแบบนี้ก็คือ การปฏิบัติงานในองคการจะลมเหลว ยากที่จะประสบความสําเร็จได เพราะผู 
ตามขาดกําลังใจและหลักยึดในการปฏิบัติงาน การทํางานไมเปนระบบไมมีระเบียบแบบแผน  ไมมี 
ผลงานที่จะสามารถบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไวได
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สรุปลักษณะและพฤติกรรมของผูนําแบบปลอยเสรีไดดังนี้ 
1)  ทํางานตามอารมณ ปลอยงานตามสบาย ไมสนใจ ไมเอาใจใสตองาน 

มากนัก ไมกําหนดวัตถุประสงคของการทํางานใหแนนอน 
2)  ไมใชอิทธิพล ไมใชความพยายาม ไมกลาใชหนาที่ของความเปนผูนํา 

สมาชิกอยูกันอยางสบายปราศจากการควบคุมดูแล 
3)  ไมมีความคิดริเริ่ม ไมมีสวนรวมในความคิดริเริ่มหรือรวมมือใน 

กิจกรรมตาง ๆ หรือมีเปนเพียงสวนนอยใหความคิดเห็นและรวมกิจกรรมในกลุมนอยมาก 
4)  ไมมีระเบียบแบบแผนที่แนนอนในการทํางาน ไมคํานึงถึงหลักหรือ 

กฎเกณฑเทาใดนัก ไมมีและไมสรางหลักเกณฑสําหรับการควบคุมดูแล 
5)  ไมมีความเช่ือมั่นในตนเอง ไมกลาตัดสินใจในปญหาตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่มี 

อํานาจหนาที่ ผูนําไมคอยไดออกความคิดเห็นใหสมาชิกไดบอยนัก เวนแตจะถูกซักถาม 
6)  ปลอยใหสมาชิกทุกคนทํางานทุกอยางอยางเสรีและตัดสินใจ 

แกปญหากันเอง ใครจะทําอะไรก็ไมยุงเกี่ยวดวย ถาจะมีสวนรวมบางก็นอยมาก 
7)  เปนเพียงผูนําที่คอยบริการจัดหาวัสดุอุปกรณใหสมาชิก 
8)  ไมพยายามใหมีการประเมินผล 

2.3.3.2  ภาวะผูนําบารมี (Charismatic Leadership) 
ผูนําที่มีบารมี คือ มีแรงดึงดูดสวนบุคคล(Interpersonal  attraction)  อันเนื่องจาก 

การที่ผูนํามีความดี  มีความนาเคารพ ศรัทธา ทําใหลูกนอง  เชื่อฟงในคําส่ังอยางเต็มอกเต็มใจโดย 
ปราศจากคําถามและคําสงสัย  ไววางใจและเชื่อใจในความคิดของผูนําวาถูกตองเชื่อถือได โดย 
ลูกนองจะมีอารมณรวมในภารกิจขององคการ มีเปาหมายที่สูงและเชื่อวาเขาสามารถอุทิศตนตอ 
ความสําเร็จตามภารกิจนั้นได  (สุพานี สฤษฎวานิช, 2549: 324-325) 

จากงานวิจัยพบวา ผูนําบารมีจะมีคุณลักษณะเหลานี้ 
1)  มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง    มีการยอมรับนับถือในตนเองสูง 
2)  มีวิสัยทัศน คือ มีการมองการณไกล มองอนาคตขางหนาโดยมี 

เปาหมายอุดมการณที่สามารถนําไปสูอนาคตที่เปล่ียนไปจากสภาวะเดิมๆได 1) มีความเชื่อมั่นอยาง 
แรงกลาในวิสัยทัศนนั้น  ไมทอถอยจะพยายามทําทุกอยางเพื่อนําไปสูวิสัยทัศนนั้น 2) มีวาทะศิลป 
สูง มีความสามารถในการพูดไดอยางจับใจผูฟง  เปนความสามารถในการแสดงออกที่จะส่ือสาร 
วิสัยทัศนออกมาเพื่อใหคนอื่นเขาใจได  เช่ือถือและคลอยตาม เชื่อตาม ยอมตาม 

3)  มีพฤติกรรมที่พิเศษ แตกตางไปจากผูนําคนอ่ืน โดยไมเปนไปตาม 
แนวปฏิบัติแบบเดิมๆ เพื่อเปนแบบอยางใหกับลูกนอง
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4)  รับรูไวตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม จะมีการติดตาม 
ขาวสารการเปล่ียนแปลงตางๆของสภาพแวดลอม  รับรู รับทราบขาวสารตางๆไดไว และสามารถ 
ประเมินการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทําใหทราบวามีเหตุการณสําคัญอะไรเกิดขึ้นบาง มี 
ผลกระทบตอองคการอยางไร มีโอกาสอะไรเกิดขึ้นบาง มีขอจํากัดอะไรจะเกิดขึ้นบาง อะไรนาจะ 
เปนไปได อะไรนาจะทําไมได  เปนตน 

5)  เปนผูนําการเปล่ียนแปลง คือ เปนผูผลักดัน เปนหัวหนาในการนําการ 
เปล่ียนแปลงใหเกิดกับองคการ คือ จะไมปลอยใหองคการเคยทําอยางไรทําอยางนั้น หยุดอยูกับที่ 
ทําแตแบบเดิมๆแตจะพยายามหาแนวทางใหมๆ มุมมองใหมใหกับองคการ จะพยายามคนคิด 
ทดลอง หาแนวทางใหมๆมาตรการใหมๆมาใชในการทํางาน 

ผูนําบารมีนี้มักจะพบในองคการทางศาสนา หรือในองคการที่เพิ่งเริ่มกอตั้ง ในชวง 
สภาวะที่องคการมีปญหาอยางมาก หรือชวงภาวะสงคราม 

Howell and Avolio (1992 อางถึงใน สุพานี สฤษฎวานิช, 2549: 325) ไดแบงผูนํา 
เชิงบารมีออกเปน 2 แบบ คือ 

1)  ผูนําเชิงบารมีที่มีจริยธรรม (Ethical Visionary Leader) จะเปนผูนําที่มี 
การประพฤติปฏิบัติที่ดี  และทํางานเพื่อมุงผลประโยชนขององคการ สังคมสวนรวม และ 
ประเทศชาติเปนสําคัญ ผูนําแบบนี้จะใจกวางรับฟงท้ังขอมูลที่เปนบวกและเปนลบ เห็นคุณคาและ 
ความสําคัญของผูอ่ืน แบงปนขอมูล และใหโอกาสคนอื่นใหเรียนรู และพัฒนา ผูนําแบบนี้จึงทําให 
ผูตามเกิดการยอมรับ ผูกพันและความพึงพอใจ จึงทุมเทและสรางสรรคผลงานใหเกิดขึ้นไดมาก 

2)  ผูนําเชิงบารมีที่ไมมีจริยธรรม  (Unethical  Visionary  Leader)  จะมุง 
การควบคุมและผลักดันผูตามใหมุงผลประโยชนของผูนําเปนสําคัญ ผูนําแบบนี้ชอบรับฟงขอมูลที่ 
เปนบวก และจะแบงปนขอมูลเฉพาะที่จะกอใหเกิดประโยชนกับตนเอง ผูนําแบบนี้ชอบใหลูกนอง 
รูสึกเกรงกลัวและเช่ือฟง และเอาตัวเองเปนที่ตั้งเปนศูนยกลางของความสําคัญ 

อาจกลาวไดวาผูนําทั้ง 2  แบบนี้จะตางกันมากในพฤติกรรมหลายๆอยาง เชน 
พฤติกรรมในการกําหนดวิสัยทัศน  การใชอํานาจ การส่ือสารกับลูกนอง การรับขอมูลยอนกลับ 
แนวทางการกระตุนลูกนอง การพัฒนาลูกนอง และการใชชีวิตไปตามมาตรฐานของจริยธรรม 

2.3.3.3  ภาวะผูนําแบบวิถีทางสูเปาหมาย (Path-Goal  Leadership Theory) 
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 185-186)  ในปจจุบันทฤษฏีที่ไดรับการยอมรับ 

เกี่ยวกับภาวะผูนําคือ ทฤษฏี-เปาหมาย ซ่ึงคิดคนโดย House (1971 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต, 
2553:  185-186)  ทฤษฏี วิธี-เปาหมาย เปนหนึ่งในทฤษฏีสํานักในทฤษฏีสํานักภาวะผูนําตาม 
สถานการณ ซ่ึงมีรากฐานมาจากงานวิจัยภาวะผูนําของมหาวิทยาลัย  0hio  ที่เกี่ยวกับการชี้นํา 
(Initiating) และการคํานึงถึงผูอ่ืน (Consideration) และทฤษฏีความคาดหวังของแรงจูงใจ
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ฐานคติของทฤษฏีวิถี-เปาหมายมาจากความเชื่อที่วา ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะถาก 
ถางเสนทางเพื่อชวยผูตามใหทราบอยางกระจางชัดวาเสนทางหรือวิธีการใดที่ทําใหพวกเขาบรรลุ 
เปาหมายของาน ผูตามจะปฏิบัติงานไดงายขึ้นโดยลดอุปสรรคและความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวง 
ลงไป 

ภายใตทฤษฏีนี้ ผูนํามีพันธกิจที่ชวยผูตามในการทําใหพวกเขาบรรลุเปาหมายสวน 
บุคคลและองคการและทําใหผูตามมั่นใจวาเปาหมายของพวกเขากับเปาหมายขององคการเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกัน ผูนําเพิ่มแรงจูงใจผูตามโดย1)การสรางความกระจางเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตังิานที่ 
ทําใหผูตามไดรับรางวัลจากผลของการปฏิบัติงาน หรือบอกวาผูตามตองทํางานอยางไรบางจึงจะ 
ไดรับการยอมรับจากองคการและทําใหเขาไดรับการพิจารณาความดีความชอบ และทําใหผูตามมี 
ความพึงพอใจที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล2)ใหการอบรม ชี้นําทาง สนับสนุน เพิ่ม 
รางวัลท่ีผูตามใหคุณคาและมีความปรารถนาจะได 

House  (1971  อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต, 2553:  185-186)  ไดจําแนก 
พฤติกรรมของภาวะผูนออกเปน 4 ประเภท 

1)  ผูนําแบบส่ังการ (Directive Leader) จะบอกใหผูตามทราบวาพวกเขา 
ถูกคาดหวังวาตองทําอะไรบาง ผูนําจะกําหนดแผนการทํางาน รายละเอียดการดําเนินงานที่ 
เฉพาะเจาะจงในฐานะที่เปนวิธีการบรรลุเปาหมาย  กําหนดตัวชี้วัดเปาหมาย และมาตรฐานการ 
ปฏิบัติ ผูนําแบบนี้คลายคลึงกับผูนําแบบชี้นําหรือผูนํามุงงาน 

2)  ผูนําแบบสนับสนุน  (Supportive  Leader)  จะมีความเปนมิตรและ 
แสดงออกถึงความตระหนักเกี่ยวกับความตองการของผูตาม ผูนําจะสรางบรรยากาศในการทํางาน 
ของทีมและปฏิบัติตัวอยางเสมอภาคกับผูตามทุกคน ซ่ึงคลายคลึงกับผูนําแบบคํานึงถึงผูอ่ืนหรือผูนาํ 
แบบมุงสัมพันธ 

3)  ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leader) จะปรึกษาหารือกับผูตาม 
และใชคําแนะนําของผูตามเปนปจจัยในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะแสดงพฤติกรรมในลักษณะ 
สอบถามความคิดเห็นขอคําแนะนํา สนับสนุนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีการประชุมหรือ 
พบปะกับผูตามสม่ําเสมอในสถานที่ทํางาน 

4)  ผูนําแบบเนนความสําเร็จ (Achievement-oriented Leader) จะกําหนด 
เปาหมายท่ีชัดเจนและทาทายตอผูตาม ผูนํามีพฤติกรรมที่เนนผลการปฏิบัติงานที่สูงและมุงปรับปรุง 
การปฏิบัติงานในปจจุบัน ผูนําแบบนี้จะแสดงความมั่นใจในตัวผูตามและชวยพวกเขาในการทํางาน 
ใหบรรลุเปาหมายท่ีสูงขึ้น 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ  Bass  and  Avolio (1994) ซ่ึงเปน 
โมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูป  มาเปนตัวแบบในการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย ภาวะผูนํา 3 แบบ คือ
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional 
Leadership) และภาวะผูนําแบบปลอยเสรี (Laissez-faire Leadership) เนื่องจากเปนแนวคิดทฤษฎี 
หนึ่งท่ีไดรับการยอมรับและกลาวถึงกันมาก และสามารถนําไปประยุกตใชได และสามารถพัฒนา 
ภาวะผูนํานี้ไดในทุกองคการและในประเทศตางๆ รวมทั้งภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนี้มีอิทธิพลตอ 
ประสิทธิผลขององคการ  ผลการปฏิบัติงานทั้งของกลุม และของผูใตบังคับบัญชา เจตคติตอการ 
ทํางาน  ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ พฤติกรรมความเปนพลเมืองดี 
(Organizational Citizenship Behavior: OCB) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคการ และตัวแปร 
หรือปจจัยอื่นๆอีกมากมาย 

2.3.4  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับประสิทธิผลองคการ 
ผูนําเปนปจจัยที่สําคัญของการบริหารองคการ  องคการที่มีผลการดําเนินงานที่ประสบ 

ความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น  ปจจัยสําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งก็คือภาวะของผูนํา 
ถาองคการไดผูนําที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถส่ังการที่ เกิดอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา 
ใหสามารถปฏิบัติงานตลอดจนทํากิจกรรมตางๆ ในองคการใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี (Lussier and 
Achua, 2004) เชนเดียวกับผลการศึกษาของพิศสุภา  ปจฉิมสวัสดิ์  (2552)ไดศึกษาวิเคราะหปจจัย 
ภาวะผูนําของหัวหนาภาควิชาที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชน  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยดานพฤติกรรมภาวะผูนําสงผลตอประสิทธิผลองคการของ 
ภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรอยละ  61.20  และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของบุญเจือ 
เสียงวัฒนะ (2546) ที่ไดศึกษาภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับคุณภาพการศึกษาโดยรวมมี 
ความสัมพันธกันในทางบวกทุกดาน  รวมทั้งยังสอดคลองกับผลการศึกษาของสุรเจต ไชยพันธพงษ 
(2549) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ 
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ผลการศึกษา พบวา รูปแบบ 
ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของ 
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่สรางและพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมีลักษณะดังนี้ 1) รูปแบบความสัมพันธ 
เชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน 
อาชีวศึกษาเอกชนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี  โดยองคประกอบทั้ง 4 
องคประกอบในรูปแบบ ไดแก องคประกอบดานภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ดานการวางแผนกลยุทธ  ดานการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ดานสมรรถนะขององคการสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารโรงเรียนที่มี
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ประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนไดถึงรอยละ 97 2) องคประกอบดานภาวะผูนําของ 
ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสงผลทางรวมและทางออมตอการบริหารโรงเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมากที่สุด  ซ่ึงมีคาอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางออม 
เทากับ 0.95 และ 0.81  นอกจากนั้น ปจจัยดานภาวะผูนํา คือ ปจจัยดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูนําแบบปลอยเสรี ไดมีการทําการวิจัยเพื่อศึกษาหา 
ความสัมพันธและความสามารถในการทํานายประสิทธิผล  พบวา มีหลักฐานเชิงประจักษ และ 
เหตุผลเชิงทฤษฎีสนับสนุนวา ภาวะผูนําเต็มรูปนั้นมีความสัมพันธเชิงระดับ  (Hierarchically 
Relation) ตอประสิทธิผลขององคการ โดย Bass (1998)ไดกลาววา  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และ 
องคประกอบดานการแลกเปล่ียนโดยการใหรางวัลตามสถานการณ  ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งของ 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  จะเปนตัวทํานายเชิงบวกตอประสิทธิผลขององคการ (Antonakis and 
House, 2002: 10) เชนเดียวกับการศึกษาของเกรียงไกรยศ  พันธุไทย (2552) ไดศึกษาอิทธิพลของ 
พฤติกรรมผูนํา  วัฒนธรรมการทํางานในองคการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีตอผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง 
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของ 
พนักงานมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่พฤติกรรมผูนําสราง 
ความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานมากที่สุด และยังสอดคลองกับการศึกษาที่พบวา 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  การใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทาง 
ปญญา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน การใหรางวัลตามสถานการณ 
การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (ภูษิต  ทอง 
งาม, 2548; สุนีย นวจินดาพันธุ, 2548; ปณรสี  เมธีอภิรักษ, 2549; ยุวรัตนแตงนอย, 2549) และผล 
การศึกษาของ Judge  and  Piccolo  (2004)  ที่ไดศึกษาแลวพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมี 
ความสัมพันธสูงมากตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน ความพึงพอใจของผูนํา แรงจูงใจของ 
พนักงาน  ผลการปฏิบัติงานของผูนํา  ผลการปฏิบัติงานขององคการและประสิทธิผลของผูนํา และ 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนมีสวนชวยในการสรางผลผลิตที่ดี  และยังสอดคลองกับการศึกษาของ 
Jain (2005: 336-350) ที่ไดศึกษา พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีความสามารถในการสราง แรง 
บันดาลใจผานการแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ  ทําใหพนักงานเกิดความเชื่อมั่น  เคารพนับถือ  และ 
กระตุนพรอมใหกําลังใจพนักงานที่มีความคิดสรางสรรค คิดหาวิธีการทํางานแบบใหม รวมทั้งยัง 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ  Vigoda-Gadot  (2007:  661-683)  ที่พบวา พฤติกรรมผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนสามารถที่จะสรางผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานที่มี 
รูปแบบเปนทางการ และปริมาณผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความรูสึก 
สํานึกบุญคุณและจากการใหรางวัล
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สําหรับองคประกอบดานการจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวน  ซ่ึงเปน 
องคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน Avolio,  Howell  and  Sosik  (1999)  และ Bass 
(1998) ไดเสนอวา องคประกอบดานการจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวนนั้น  อาจจะ 
เปนตัวแปรทํานายเชิงบวกหรืออาจจะเปนศูนย หรืออาจเปนตัวแปรทํานายเชิงลบก็ได  ซ่ึงขึ้นอยูกับ 
กรณีที่ศึกษา ซ่ึงมีงานวิจัยเชิงประจักษที่สนับสนุนขอเสนอดังกลาว คือ งานของ Avolio and Others 
(1995)  Lowe  and  Others  (1996  Quoted  in  Antonakis  and  House,  2002:  11)  และยังไดแสดง 
ความเห็นเพิ่มเติมวาองคประกอบดานการจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวน  จะมี 
ความจําเปนตอการจัดการ  เม่ือสถานการณขององคการตกอยูในภาวะเส่ียง  ทั้งนี้เพราะผูนําตองการ 
ความมั่นใจวาเปาหมายท่ีกําหนดไวนั้นจะสามารถบรรลุได  ดวยการตรวจสอบอยางกระตือรือรน 
ตอส่ิงที่ผิดปกติที่อาจนําไปสูความเสียหายตอหนวยงานหรือองคการได (Antonakis  and  House, 
2002: 11) 

Bass  (1998)  ไดเสนอวา เมื่อพิจารณาองคประกอบดานการจัดการแบบเฉื่อยชาภายใต 
เงื่อนไขยกเวนและปจจัยดานภาวะผูนําแบบปลอยเสรี จะพบวาเปนตัวแปรทํานายเชิงลบตอ 
ประสิทธิผลองคการ (Antonakis and House, 2002: 10)  และ Bass (1998)  และไดแสดงความเห็น 
เพ่ิมเติมวาองคประกอบดานการจัดการแบบเฉื่อยชาภายใตเงื่อนไขยกเวนและปจจัยดานภาวะผูนํา 
แบบปลอยเสรี อาจมีความจําเปนในบางสถานการณ เชน กรณีที่ผูนําตองนําผูตามจํานวนมาก 
อาจกอใหเกิดภาวะไมมีประสิทธิผลในองคการ สวนปจจัยดานภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 
จะกอใหเกิดภาวะไมมีประสิทธิผลในองคการมากที่สุด (Antonakis and House, 2002: 11) เชนเดียวกับ 
ผลการศึกษาในงานวิจัยอื่นที่พบวา ภาวะผูนําแบบปลอยเสรีมีความสัมพันธเชิงลบกับประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน  (Judge  and  Piccolo,  2004;  ภูษิต ทองงาม, 2548; สุนีย  นวจินดาพันธุ,  2548; 
ยุวรัตน แตงนอย, 2549; เกรียงไกรยศ พันธุไทย, 2552) และนอกจากนั้นผลการศึกษาดานภาวะผูนํา 
แบบปลอยเสรียังพบอีกวาไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคการในแงมุมตางๆ เชน 
ผลการศึกษาของปณรสี  เมธีอภิรักษ (2549) ที่พบวาภาวะผูนําแบบปลอยเสรี ไมมีความสัมพันธกับ 
ระดับมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนในจังหวัดยะลา และเชนเดียวกับผลการศึกษาของภูษิต ทองงาม 
(2548) ที่พบวา  ภาวะผูนําแบบปลอยเสรีของผูบังคับการกองรอยไมมีความสัมพันธกับความพึง 
พอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

และเมื่อพิจารณาถึงความถ่ีบอยของพฤติกรรมผูนําที่พึงกระทํา พบวา  พฤติกรรมที่ควร 
แสดงถ่ีหรือบอยที่สุด คือ พฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ตามดวยพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนดานการใหรางวัลตามสถานการณ และดานการจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไข 
ยกเวนและถัดมาดวยดานการจัดการแบบเฉื่อยชาภายใตเงื่อนไขยกเวน  และพฤติกรรมที่ไมควร 
กระทําคือ ปจจัยดานภาวะนําแบบปลอยเสรี
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2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 

แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการเปนยอมรับของนักวิชาการและนักจัดการวาประสิทธิผล 
ขององคการนั้นจะผันแปรตามระดับของคานิยมรวม  (Shared  Values)  ที่ยึดถือจนกลายเปน 
วัฒนธรรมองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อระดับของคานิยมรวมนั้นไดแผขยายครอบคลุมหรือไดรับ 
การยอมรับอยางกวางขวางภายในองคการ หรือที่เรียกวาวัฒนธรรมองคการที่แข็งแกรง  (Strong 
Culture)  ระดับของการมีประสิทธิผลองคการก็จะยิ่งมีระดับสูงมากขึ้น  (Denison,  1990;  Knapp, 
1998: 3-6) และในขณะเดียวกันก็พบวา การที่วัฒนธรรมองคการสามารถที่จะสงผลตอประสิทธิผล 
องคการไดนั้น ยังเนื่องมาจากวัฒนธรรมองคการสามารถที่จะเปนสาเหตุในการกอใหเกิดความ 
ไดเปรียบเชิงการแขงขันได (Scholz, 1987: 3-16) และเม่ือพิจารณาถึงความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 
อยางยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) พบวาความไดเปรียบเชิงการแขงขันอยางยั่งยืนจะ 
เกิดขึ้น ก็ตอเมื่อคูแขงไมมีความสามารถหรือมีความสามารถนอยในการเลียบแบบ (Reed  and 
Defillippi, 1990: 88-102) ดังนั้น  เพื่อกอใหเกิดความสามารถนี้ องคการจึงจําเปนที่จะตองมีวัฒนธรรม 
องคการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว (Uniqueness Quality) จึงจะกอใหเกิดขุมพลังที่มีศักยภาพในการ 
สรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันเหนือคูแขง ซ่ึงก็มีนักวิชาการหลายทานที่สนับสนุนแนวคิดนี้ 
โดยมีขอเสนอแนะวาองคการควรจะใชความไดเปรียบ  อันเนื่องมาจากทรัพยากรที่จับตองได ซ่ึงจะ 
สงผลใหคูแขงมีความยากลําบากในการเลียนแบบหรือไมสามารถเลียนแบบได (Johnson, 1992: 28-36; 
Prahalad and Bettis, 1986: 485-501) 

2.4.1  ความหมายวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองคการ 
นักวิชาการหลายทานไดนําเสนอความหมายของวัฒนธรรมไว เชน สมใจ ลักษณะ (2549: 

19) ไดนําเสนอความหมายของวัฒนธรรมตามแนวทางในการรักษา สงเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม 
พ.ศ.2529  3 ประการ คือ 

1)  วัฒนธรรม คือ วิธีชีวิตของมนุษย เปนวิธีการดําเนินชีวิตของสังคม เปนแบบ 
แผนของการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซ่ึงความรูสึกในสถานการณตางๆ มีการส่ังสม 
เลือกสรร ปรับปรุงแกไขใหเปนส่ิงที่ดีงาม สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ใช 
เปนเครื่องมือและแนวทางแกปญหาและเพ่ิมความสงบสุขในสังคม 

2)  วัฒนธรรม คือ มรดกแหงสังคมซ่ึงสังคมปรับและรักษาไวใหเจริญงอกงาม 
วัฒนธรรมเกิดจากการประพฤติปฏิบัติรวมกัน เปนแนวเดียวกันอยางตอเนื่องของสมาชิกในสังคม 
สืบทอดเปนมรดกทางสังคมตอกันมาจากอดีต รวมถึงส่ิงที่ประดิษฐคิดคน สรางสรรคขึ้นใหม
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รวมถึงการรับเอาส่ิงที่เผยแพรมาจากสังคมอ่ืนๆ ที่สมาชิกในสังคมยอมรับนํามาปรับใหเปนแบบ 
แผนการประพฤติปฏิบัติรวมกันที่ถือวาเปนวัฒนธรรมของสังคมนั้น 

3)  วัฒนธรรม คือ ส่ิงที่มนุษยเปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือสรางขึ้นเพื่อความเจริญ 
งอกงาม แสดงถึงวัฒนธรรมที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐ 
หรือคนพบส่ิงใหม วิธีใหมท่ีใชแกปญหาและตอบสนองความตองการของสังคมไดดีกวายอมทําให 
สมาชิกของสังคมเกิดความนิยมแทนที่วัฒนธรรมเดิม ดังนั้น การจะรักษาวัฒนธรรมเดิมไวได  จึง 
ตองปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพัฒนาวัฒนธรรมนั้นใหเหมาะสม  มีประสิทธิภาพตามยุคสมัย 

คําวา วัฒนธรรมองคการ หรือ “Organization or Corporate Culture”  ไดมีผูใหความหมาย 
ไวตางๆกันดังนี้ 

George and Jones (2005  อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2553: 235) วัฒนธรรมองคการ 
หมายถึง  ชุดของคานิยม (Values) ความเชื่อ (Beliefs)  และบรรทัดฐาน (Norms) ที่มีรวมกัน ที่มี 
อิทธิพล (Think) รูสึก (Feel) และแสดงพฤติกรรม(behavior)ระหวางบุคคลในองคการและบุคคล 
นอกวงการ 

Schein (2004 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2553: 222) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง 
แบบแผนของฐานคติพื้นฐานรวมซ่ึงไดรับการเรียนรูจากองคการในฐานะที่เปนส่ิงที่สามารถ 
แกปญหาของการปรับตัวใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมภายนอกและการบูรณาการส่ิงที่อยูภายใน 
องคการ เมื่อแบบแผนของฐานคติสามารถดําเนินไปไดอยางดีจนกระทั่งไดรับการพิจารณาวามี 
ความสมเหตุสมผล แบบแผนนี้จึงไดรับการถายทอดแกสมาชิกใหมขององคการในฐานะที่เปน 
แนวทางที่ถูกตองสําหรับการรับรู การคิด และการรูสึกที่เกี่ยวของกับปญหาเหลานั้น 

Denison (1990: 2) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง คานิยม ความเช่ือ และหลักการพื้นฐานซ่ึง 
ทําหนาที่ในฐานะที่เปนรากฐานของระบบการจัดการองคการและกลุมของการปฏิบัติทั้งหลายดํารง 
อยูเพราะวามีความหมายตอสมาชิกขององคการเปนภาพตัวแทนยุทธศาสตรสําหรับการอยูรอดของ 
องคการซ่ึงดําเนินการไดดีในอดีตและสมาชิกองคการเช่ือวาจะดําเนินการไดดีตอไปในอนาคต 

Cameron and Quinn (1999: 14-15) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง กลุมที่คงทนของคานิยม 
ความเช่ือพื้นฐาน ความคาดหวังและความทรงจํารวมซ่ึงกําหนดคุณลักษณะขององคการและสมาชกิ 
ใหความรูถึงความมีอัตลักษณแกสมาชิก กําหนดบรรทัดฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษรถึงวิธีการใน 
การดําเนินงานภายในองคการ และเพิ่มความมั่นคงเสถียรภาพของระบบสังคมภายในองคการ 
วัฒนธรรมองคการแสดงออกมาทางคานิยม ทวงทํานองหลักของภาวการณนํา ภาษาและสัญลักษณ 
กระบวนการปฏิบัติงานประจํา และการนิยามของความสําเร็จที่ทําใหองคการมีลักษณะเฉพาะ 
โดยสรุปวัฒนธรรมองคการ คือ ส่ิงตอไปนี้ 

1)  วัฒนธรรมเปนปรัชญาและความเช่ือรวมกันขององคการที่สะทอนคานิยมและ 
เจตคติรวมกัน  องคการที่มีความม่ันคงจะมีปรัชญาและความเช่ือเปนขององคการที่สะทอนคานิยม
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หรือการยอมรับส่ิงที่มีคาและเจตคติ ส่ิงที่เปนความพอใจรวมกัน ปรัชญา คือ หลักการและ 
แนวความคิดที่อยูเบ้ืองหลังการปฏิบัติตางๆ ในสวนของความเชื่อสวนหนึ่ง จะเกี่ยวของกับคติ คํา 
ขวัญ ขอยึดมั่น เปนอุดมการณตางๆ ที่สมาชิกทุกคนไดรับการปลูกฝงใหมีความเชื่อรวมกันไปใน 
แนวทางเดียวกัน เชน ไมมีความยากจนในผูที่ความขยัน รวมกันเราอยู แยกกันเราพินาศ บริษัทของ 
เราจะเปนที่หนึ่งไมแพใคร เปนตน 

2)  วัฒนธรรมเปนกฎ ระเบียบ ขอตกลง และกติการวมขององคการที่ยึดเปน 
ปทัสถาน (Norms) ของการปฏิบัติ  องคการเปนสังคม สังคมจะมีความเปนสุขดําเนินงานไปสู 
วัตถุประสงคไดสําเร็จตองมีกฎ ระเบียบ กติกา และขอตกลงรวมกันที่สมาชิกใหการยอมรับและ 
นําไปใชเปนแนวปฏิบัติ ตัวอยางของวัฒนธรรมประเภทนี้ขององคการ ไดแก 1) ระเบียบการ 
คัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนงตางๆ 2) เกณฑการประเมินคุณภาพการทํางานเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือน 
เล่ือนตําแหนง 3) กฎ ขอบังคับที่ใชควบคุมจรรยาบรรณมาตรฐานของความประพฤติ และการ 
ปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางที่ดีงาม เชน ความซ่ือสัตย รักษาผลประโยชนขององคการ เปนตน 4) 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนขอตกลงรวมกัน เชน เครื่องแบบ การเคารพผูอาวุโส การรักษาเกียรติ 
และศักดิ์ศรีความเปนพนักงานของบริษัท การมีน้ําใจเอ้ืออารีตอกัน  ความสุภาพออนนอมตอลูกคา 
เปนตน 

3)  วัฒนธรรมเปนมาตรฐานกระบวนการของการปฏิบัติ 
องคการมีกระบวนการวิธีการปฏิบัติที่เปนลักษณะเฉพาะ และเปนมาตรฐานของ 

องคการ เชน กระบวนการ ส่ือสารทั้งในแนวตั้ง แนวนอน และการส่ือสารสองทาง เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจรวมกันของสมาชิกทุกระดับชั้น และเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมใหความคิดเห็น 
เสนอแนะการดําเนินงานขององคการผานทางส่ือตางๆ เชน การมีลักษณะเฉพาะของการแสดงออก 
ของสมาชิก องคการอาจมีลักษณะเฉพาะกระบวนการประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวม ความ 
เสมอภาคและการยึดประโยชนของคนสวนใหญเปนแนวทางในการปฏิบัติในการวางแผนการ 
สงเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินผล วัฒนธรรมเชิงกระบวนการที่สําคัญอีกดานหนึ่งจะ 
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต กระบวนการการควบคุมคุณภาพของการผลิต กระบวนการประเมิน 
คุณภาพของผลผลิตที่จะมีลักษณะเฉพาะขึ้นกับลักษณะกิจการขององคการ กระบวนการจัดสายงาน 
บังคับบัญชา การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและระหวางกลุมกระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการพัฒนาบุคลากร เปนตัวอยางสําคัญของวัฒนธรรมเชิงกระบวนการ 

4)  วัฒนธรรมท่ีเปนส่ิงประดิษฐคิดคนดานวัตถุ 
องคการจะมีส่ิงที่เปนสัญลักษณ ความเปนเอกภาพและคุณภาพเฉพาะตัว เชน 

เครื่องหมาย  ตราองคการ รูปแบบสินคา ชื่อของสินคา การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชเปนแบบ 
เฉพาะในองคการ รวมถึงความมีชื่อเสียงเปนที่นิยมของสังคม ความไววางใจเชื่อถือในคุณภาพการ 
ผลิต การบริการขององคการ ถือเปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญขององคการเชนกัน
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จากที่กลาวมา สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ปรัชญาและความเชื่อรวมกันของ 
องคการที่สะทอนคานิยมและเจตคติรวมกัน ที่สมาชิกใหการยอมรับและแสดงออกมาในวิถีของ 
บรรทัดฐานแหงการคิดและการปฏิบัติ ส่ิงที่แสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมเชน เรื่องเลา พิธีกรรม 
ภาษา สัญลักษณ วิธีการปฏิบัติงาน เปนตน โดยวัฒนธรรมจะทําหนาที่เปนกลไกในการสรางแนวทาง 
เพื่อใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกและสรางการบูรณาการ 
ระหวางองคประกอบภายในองคการเพ่ือใหองคการมีเสถียรภาพสามารถอยูรอดและเติบโตได 

ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษากลุมสถาบัน ที่มีอุดมการณทางอาชีพเหมือนกัน คือ  ใน 
ดานบริการสุขภาพแกประชาชน  บุคลากรจะไดรับการหลอหลอมอุดมการณในการทํางานเพื่อ 
พัฒนาสุขภาพของประชาชน  ใหมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  ซ่ึงถือเปนประเด็นสําคัญอันหนึ่ง 
ในการอธิบายพฤติกรรมการใหเหตุผลในการกระทําของบุคลากร 

2.4.2  องคประกอบของวัฒนธรรมองคการ 
องคประกอบของวัฒนธรรมองคการ  แบงออกได  2 สวน   คือ 

1)  สวนที่มองเห็นได  (Visible) จะเปนส่ิงที่สมาชิกขององคการสรางขึ้นมา หรือ 
ประดิษฐขึ้น  เชน ส่ิงประดิษฐตางๆ (Artifacts)  อาทิเชน รูปปนของผูกอตั้งกิจการและถาวรวัตถุ 
ตางๆ เชน การตกแตงอาคารสถานที่  ปาย สัญลักษณ  คําขวัญ (Slogan) และพิธีกรรมตางๆและการ 
แตงกาย  เปนตน 

2)  สวนที่อยูลึกลงไป มองไมเห็นได  (Invisible)  แตเปนส่ิงที่สมาชิกรับรูและ 
เขาใจรวมกัน  เชน 1) คานิยมขององคการที่สมาชิกรับรู  ปจจุบันองคการที่ทันสมัยนิยมแสดง 
คานิยมขององคการไวในกลุมของวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ทําใหสามารถรับรู รับทราบ 
คานิยมขององคการไดชัดเจนขึ้น คานิยมหลักขององคการที่มักจะปรากฏอยูในวัฒนธรรมองคการ 
ไดแก (1) การไวตอความตองการของลูกคาและพนักงาน (2) ใหอิสระตอการสรางสรรคความคิด 
ใหมๆ (3) การเต็มใจที่จะรับความเส่ียง (4) การเปดชองทางการติดตอส่ือสารใหกวางขวาง 2) ความ 
เชื่อที่เปนขอสมมติฐาน (Basic  Assumption) เชน  ความสัมพันธขององคการกับสภาพแวดลอม 
ความเปนจริงของธรรมชาติ  ธรรมชาติของเวลา ธรรมชาติของมนุษยหรือความสัมพันธของมนุษย 
ซ่ึงสงผลตอการประพฤติปฏิบัติตางๆ  ที่เกิดขึ้นภายในองคการ 

2.4.3  ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
สุพานี สฤษฎวานิช (2552: 410)  ไดแบงลักษณะของวัฒนธรรมองคการไดหลายมิติ  เชน



44 

มิติแรก  แบงเปน 1) วัฒนธรรมเดน (Dominant Culture)  จะเปนวัฒนธรรมหลักของคนใน 
องคการโดยรวม ซ่ึงจะเห็นไดจากคานิยมนั้น  วัฒนธรรมประเภทนี้จะเปนวัฒนธรรมของคนสวน 
ใหญท่ีรับรูและยอมรับ  ตลอดจนเขาใจรวมกัน  2)  วัฒนธรรมยอย  (Subculture) จะเปนวัฒนธรรม 
ของกลุมงานหรือแผนกงาน หรือพื้นที่งาน ซ่ึงในองคการหนึ่งๆ ที่มีหลายกลุมงานหรือหลายแผนก 
งานก็จะมีวัฒนธรรมยอยๆหลายแบบได การมีวัฒนธรรมยอยจะกอใหเกิดประโยชนตอองคการ 
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับวา ถาวัฒนธรรมยอยนั้นๆ เห็นพองตองกันกับความเชื่อที่เปนขอสมมติฐาน 
พื้นฐานและคานิยมหลักขององคการ  แตไมเห็นตองกันกับพฤติกรรมและวิธีการที่จะนําไปสูความ 
เชื่อนั้น  องคการจะไดประโยชนจากความคิดสรางสรรคและความแตกตางในความคิดดังกลาวนั้นได 

มิติที่ 2  แบงเปน  1) วัฒนธรรมที่เขมแข็ง (Strong  Culture) จะหมายถึง  วัฒนธรรมที่มี 
น้ําหนักมาก คนเห็นพองตองกันและยอมรับมาก จึงเปล่ียนแปลงยาก  วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะมีผล 
ตอการควบคุมพฤติกรรมไดมาก  และทําใหสมาชิกขององคการมีแรงยึดเหนี่ยวสูง มีความ 
จงรักภักดีและผูกพันตอองคการมาก  โดยทั่วไปพบวา วัฒนธรรมที่เขมแข็ง จะทําใหสมาชิกยึดมั่น 
ตอเปาหมายขององคการ  สรางแรงจูงใจใหแกสมาชิก แตขณะเดียวกันก็พบวาองคการมักจะถือดี 
และมุงเนนภายในองคการเปนสําคัญ ตลอดจนมีความเปนระบบราชการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งถาองคการนั้นๆ มีผลประกอบการทางการเงินที่ประสบความสําเร็จ และถาองคการตองการ 
การเปล่ียนแปลงก็มักจะเปล่ียนไดยาก 2) วัฒนธรรมท่ีออนแอ (Weak Culture) จะเปนวัฒนธรรมที่ 
คนอาจจะไมเห็นพองตองกันมาก  และเปล่ียนแปลงไดงาย  และไมคอยมีน้ําหนักตอสมาชิกเทาไร 
นัก  ซ่ึงจะปรากฏในองคการที่เพิ่งกอตั้งหรือองคการที่มีอายุไมยาวนานนัก  วัฒนธรรมองคการจึง 
อาจยังไมมีน้ําหนักตอสมาชิกเทาใดนัก  หรือเนื่องจากองคการเปดรับการเปล่ียนแปลงตางๆจาก 
สภาพแวดลอมมาก 

2.4.4  หนาที่ของวัฒนธรรมองคการ 
สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540: 27)  กลาววา  นักวิชาการมีความเห็นแตกตางกันบางในเรื่อง 

หนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ แตสวนใหญแลวเห็นวาวัฒนธรรมองคการมีหนาที่ดังนี้ 
1)  สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคการยอมรับ 
จากการที่สมาชิกในหนวยงานทั้งเกาและใหมตองติดตอเกี่ยวของกันในเรื่องงาน 

ทําใหบุคลากรใหมขององคการเรียนรูวิธีคิดวิธีการทํางานที่ถูกตองเหมาะสม(วัฒนธรรมองคการ) 
จากคําแนะนําของสมาชิกเกา หรือไมก็เรียนรูดวยตนเองจากประสบการณหรือการสังเกตสวนตัววา 
วิธีคิดวิธีทํางานแบบใดที่ทําแลวไดรับคําชมเชย สรรเสริญหรือไดรางวัลและปฏิบัติใดที่ทําไปแลว 
ถูกตําหนิติเตียนหรือไดรับการลงโทษ สิ่งตางๆเหลานี้บุคลากรใหมจะคอยเรียนรูจนทราบถึงวิธีคิด 
วิธีปฏิบัติที่สมาชิกองคการสวนใหญปรารถนา
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2)  จัดระเบียบในองคการ 
ถาพนักงานเรียนรู เขาใจ และยอมรับวิธีคิดวิธีทํางานที่หนวยงานคาดหวังพนักงาน 

ก็จะยืดถือแนวทางดังกลาวเปนหลักในการคิด การทํางานและการประพฤติปฏิบัติตอกัน นานวันเขา 
แนวทางดังกลาวจะกลายเปนธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุมใหสมาชิกยึดถือและปฏิบัติตาม 
ผูใดฝาฝนหรือละเมิดธรรมเนียมบรรทัดฐานดังกลาว ยอมไดรับการลงโทษในรูปแบบตางๆ  ดังนั้น 
จึงอาจกลาวไดวาธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุมซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการจะชวย 
วางกฎเกณฑใหสมาชิกของหนวยงานคิดและทําอยางมีระเบียบแบบแผน ชวยใหหนวยงานทํางาน 
ไปไดอยางมีระบบและราบรื่น ธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุมจะถูกใชเปนมาตรฐานในการตัดสิน 
วาวิธีคิด วิธีปฏิบัติใดที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสม 

3)  กําหนดนิยามความหมายใหกับพฤติกรรมตางๆที่อยูรอบตัว 
เมื่อบุคลากรในหนวยงานเขาใจและยอมรับวัฒนธรรมองคการของตนเองแลว 

วัฒนธรรมองคการจะชวยใหสมาชิกของหนวยงานเขาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเปนไป 
ตางๆในหนวยงานของตน เชน ชวยใหอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปดแบบสอนทางไกลแหง 
หนึ่งเขาใจความหมายและหนาท่ีของประธานคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา วาเปนประธานของ 
คณะกรรมการชุดหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่ผลิตตําราเรียนในแตละชุด ใหเปนไป 
ตามมาตรฐานและภายในเวลาที่กําหนด  การเขาใจความหมายพฤติกรรมตางๆ ภายในหนวยงานยัง 
เปนการแยกผูที่เปนสมาชิกของหนวยงานออกจากผูที่ไมเปนสมาชิกดวย เพราะสวนใหญแลว 
เฉพาะสมาชิกของหนวยงานหรือผูคุนเคยกับวัฒนธรรมของหนวยงานเทานั้นที่จะเขาใจความหมาย 
ของเหตุการณและพฤติกรรมตางๆภายในหนวยงานไดอยางถูกตอง 

4)  ลดความจําเปนที่ตองตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเสมอ 
ดังที่เราทราบมาแลววาวัฒนธรรมองคการเปนคานิยม ความเชื่อและแนวปฏิบัติที่ 

สมาชิกขององคการทําอยูเปนปกติวิสัยจนเคยชินกลายเปนนิสัย ดังนั้นสมาชิกขององคการสามารถ 
ทํากิจกรรมเหลานั้นไดโดยอัตโนมัติไมตองตัดสินใจมากวาในแตละชวงเวลาเราจะตองทําอะไร 
และทําอยางไร ตัวอยาง เชน หนวยงานราชการและเอกชนบางแหงมีธรรมเนียมปฏิบัติในการเรี่ยไร 
เงินจากขาราชการหรือพนักงานเพื่อรวบรวมเงินไปซ้ือของขวัญใหแกผูบังคับบัญชาระดับสูง 
เนื่องจากในโอกาสครบรอบวันเกิดและวันขึ้นปใหม  การเรี่ยไรเงินในโอกาสดังกลาวเปนกิจกรรม 
ที่ปฏิบัติเปนประจําทุกปจนสมาชิกหนวยงานทราบดีวาควรจะทําอยางไร และทําเมื่อใด 

5)  แกไขปญหาและตอบสนองความตองการพื้นฐานขององคการ 
วัฒนธรรมองคการมีหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ชวยแกไขปญหาพื้นฐาน 

ขององคการเพ่ือใหองคการอยูรอด Schein (2004  อางถึงใน สุนทร วงศไวศวรรณ, 2540: 40) เห็นวา
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ทุกหนวยงานมีปญหาพื้นฐานที่จะตองแกไข 2 ประการ คือการปรับตัวใหเขากับสภาพส่ิงแวดลอม 
ภายนอก (External Adaptation) และ การบูรณาการสวนตางๆ ภายในองคการ (Internal Integration) 
ใหทํางานประสานสอดคลองกัน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของวัฒนธรรมองคการที่ตองชวยขจัดปดเปา 
ใหปญหาหลักทั้ง 2 ประการทุเลาเบาบางลง  เพิ่มเติมวาหนาที่ในการแกไขปญหาหลัก 2 ประการ 
อาจแยกออกเปนหนาที่ยอยๆไดดังที่สรุปไวในตารางท่ี  2.5 

ตารางที่  2. 5  แสดงรายละเอียดของการปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกและการบูรณาการ 
ภายใน 

การปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอมภายนอก  การบูรณาการภายในองคการ 
1. กําหนดภารกิจหลักและกลยุทธ 
2. กําหนดเปาหมาย 
3. กําหนดวิธีการบรรลุเปาหมาย 
4. กําหนดมาตรวัดการบรรลุเปาหมาย 
5. ปรับปรุงแกไขหากไมบรรลุเปาหมาย 

1. ทําใหสมาชิกมีความเขาใจและความคิดเห็น 
รวมกัน 
2.  กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกและเกณฑใน 
การเขารวมและถอดถอน 
3. จัดสรรอํานาจและสถานภาพแกสมาชิก 
4. พัฒนาบรรทัดฐานของความสนิทสนมความ 
เปนเพื่อนและความรักในหมูสมาชิก 
5. กําหนดเกณฑการใหรางวัลและลงโทษ 
6. นิยามความหมายของอุดมการณและความเช่ือ 

แหลงที่มา:  Schein  (2004  อางถึงใน สุนทร วงศไวศวรรณ,  2540: 40) 

ในสายตาของ Schein เห็นวาส่ิงที่เปนวัฒนธรรมองคการนั้นจะตองผานกาลเวลา 
แหงการทดสอบจนเปนที่ยอมรับจากสมาชิกองคการสวนหนึ่งแลววาสามารถชวยแกไขปญหา 
พื้นฐานตางๆขององคการได โดยมีเปาหมายอยูที่ความอยูรอดขององคการ  จะเห็นไดวาความคิด 
ของ Schein (2004  อางถึงใน สุนทร วงศไวศวรรณ, 2540: 40) ในเรื่องหนาที่ของวัฒนธรรมองคการนี้ 
มีลักษณะใกลเคียงกับความคิดของทฤษฏีหนาท่ีนิยม (Functionalism)ในวิชามานุษยวิทยาที่มองวา 
วัฒนธรรมเปนหนทางที่มีขึ้นเพื่อสนองตอบความตองการพื้นฐาน (Basic Needs ) ของมนุษย (เชน 
ความตองการปจจัย 4) เพื่อใหสมาชิกของสังคมอยูรอดสวนตางๆของวัฒนธรรม(เชนระบบ 
เศรษฐกิจ ระบบการศึกษา)ตางมีหนาที่ของตนเองในการตอบสนองความตองการพื้นฐาน และจะ 
ทํางานประสานสอดคลองกันเพื่อขจัดความขัดแยงและรักษาความสมดุลของสังคมเอาไว
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6)  ชวยชี้แนวทางในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัว 
เมื่อวัฒนธรรมองคการไดผานกาลเวลาแหงการทดสอบจนเปนที่ยอมรับจาก 

สมาชิกองคการสวนหนึ่งแลววาสามารถชวยแกปญหาพื้นฐานตางๆขององคการได ส่ิงเหลานี้ก็จะ 
ถูกถายทอดใหสมาชิกรุนใหมรับรูวาเปนวิธีคิดวิธีทํางานที่ถูกตองเหมาะสมที่จะใชภายใน 
หนวยงาน กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมองคการใหสมาชิกรุนใหมเรียกวา การหลอหลอมขัด 
เกลาขององคการ (Organizational Socialization) การหลอหลอมขัดเกลาสมาชิกใหมขององคการมี 
จุดประสงคเพื่อใหพวกเขาเรียนรูและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมในองคการที่พวกเขาเพิ่งเขามา 
ทํางาน และใหพวกเขารับเอาวิธีคิดวิธีทํางานดังกลาวเปนแนวทางในการดําเนินงานและประพฤติ 
ปฏิบัติตอไป อันจะทําใหวัฒนธรรมขององคการไดรับการสืบสานใหดํารงอยูตอไป 

7)  สรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก 
วัฒนธรรมองคการชวยใหสมาชิกของหนวยงานตระหนักวาแตละคนเปนพวก 

เดียวกันหรืออยูในกลุมเดียวกัน เพราะมีคานิยม ความเชื่อ และการประพฤติปฏิบัติที่คลายคลึงกัน 
เปนเอกลักษณที่แตกตางจากวิถีทางกลุมอ่ืน ส่ิงที่ทําใหสมาชิกองคการรูสึกวากลุมของตนมี 
เอกลักษณแตกตางจากกลุมอ่ืนมีหลายประการ เชน การแตงกาย ระยะเวลา ทํางาน วิธีการทํางาน 
ผลงาน ชื่อเสียงและภาพพจนของกลุม ตัวอยางเชน เครื่องแบบพนักงานของแตละธนาคารทําให 
พนักงานธนาคารรู สึกวากลุมของตนมีเอกลักษณที่แตกตางจากกลุมอ่ืน ทําใหรู สึกวาผูที่ใส 
เครื่องแบบเดียวกันเปนพรรคพวกเดียวกัน มีความคุนเคยหรือใกลชิดกัน มีระเบียบวินัยและ 
ความเห็นหนึ่งเดียวกัน 

2.4.5  ตัวแบบวัฒนธรรมองคการ 
สําหรับตัวแบบวัฒนธรรมองคการผูศึกษาจะนําเสนอตัวแบบวัฒนธรรมองคการ ที่นาสนใจ 

และเปนแนวทางการศึกษาที่เปนที่นิยมในปจจุบัน ประกอบดวย 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบวัฒนธรรม 
องคการของ Cameron and Quinn (1999: 168-180) และตัวแบบวัฒนธรรมองคการ Denison (1990) 

2.4.5.1  ตัวแบบวัฒนธรรมองคการของ Cameron and Quinn (1999: 168-180) 
Cameron and Quinn (1999: 168-180) ไดกําหนดวัฒนธรรมองคการ 4 รูปแบบ คือ 

1)  วัฒนธรรมเนนความสัมพันธ  (Clan Culture)  เปนวัฒนธรรมองคการ 
ที่เนนความสัมพันธ ลักษณะเดนขององคการเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ พนักงานทุกคนมีสวน 
รวมในกิจกรรม  ผูนําในองคการเปนแบบอยางในการใหคําปรึกษาชวยเหลือ สงเสริมและเอ้ืออํานวย 
ความสะดวกตอผูใตบังคับบัญชา  ลักษณะการบริหารจัดการจะเนนการทํางานเปนทีม  และการ 
ตัดสินใจที่เปนการตกลงรวมกัน ส่ิงที่เชื่อมสมาชิกองคการเขาดวยกัน คือ ความจงรักภักดี ความ
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เช่ือถือ ศรัทธาซ่ึงกันและกัน พนักงานมีความผูกพันตอองคการสูง องคการเนนยุทธศาสตรในเรื่อง 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงประกอบดวย  ความไวเนื้อเชื่อใจ การแสดงความคิดเห็นไดอยาง 
เปดเผยและใหสมาชิกในองคการมีสวนรวม เกณฑในการวัดความสําเร็จขององคการ คือ การพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย การทํางานเปนทีม การเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน 

2)  วัฒนธรรมปรับเปล่ียน  (Adhocracy Culture)  ลักษณะเดนขององคการ 
จะใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมภายนอก และความกลาเส่ียงในการตัดสินใจ ผูนําองคการเปนคน 
กลาตัดสินใจและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ลักษณะการบริหารงานขององคการสนับสนุน ใหพนักงาน 
กลาตัดสินใจ สรางสรรคส่ิงใหมๆ และใหอิสรภาพในการตัดสินใจ ส่ิงที่เชื่อมสมาชิกองคการเขา 
ดวยกัน คือ การสรางสรรคส่ิงใหมๆ และการพัฒนาจะเนนการเปนผูนําในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ยุทธศาสตรที่องคการเนน คือ การทดลองนําส่ิงใหม ๆ มาใช หรือแสวงหาโอกาสใหมๆ เกณฑการ 
วัดความสําเร็จขององคการ เนนส่ิงที่พิเศษที่ไมมีใครเหมือน หรือการออกผลิตภัณฑใหมๆ ซ่ึงทําให 
องคการเปนผูนําทางดานผลิตภัณฑและนวตกรรม 

3)  วัฒนธรรมการตลาด  (Market  Culture)  ลักษณะการทํางานมุงเนน 
ความสําเร็จ  พนักงาน  สวนใหญในองคการชอบการแขงขันในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ผูนํา 
องคการเปนผูมีเหตุผล ดําเนินการปฏิบัติงานในเชิงรุก มุงเนนผลสําเร็จของงาน รูปแบบการจัดการ 
ในองคการเนนใหมีการแขงขันสูงและมุงความสําเร็จของงาน ส่ิงที่เชื่อมสมาชิกองคการเขาดวยกัน 
คือ การเนนที่ความสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค ยุทธศาสตรองคการเนนการแขงขันความสําเร็จ 
การบรรลุเปาหมาย และการมีชัยชนะเหนือคูแขงขันกับองคการในประเภทเดียวกัน เกณฑการวัด 
ความสําเร็จ คือ ชัยชนะในการครองตลาด หรือการมีสวนแบงตลาดมากกวาคูแขง 

4)  วัฒนธรรมราชการ  (Hierarchy Culture)  ลักษณะเดนขององคการ คือ 
มีโครงสรางและการควบคุมที่ชัดเจน พนักงานสวนใหญปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว ผูนํา 
องคการเปน ผูประสานงาน  เนนการควบคุมกํากับ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น และมี 
ประสิทธิภาพ รูปแบบการบริหารงานขององคการเนนความมั่นคงของพนักงาน เนนการยอมรับ 
คําส่ัง เนนการปฏิบัติงานที่สามารถคาดการณได และเนนความสัมพันธตามลําดับชั้น ส่ิงที่ยึดเหนี่ยว 
องคการเขาดวยกัน คือ นโยบาย และกฎระเบียบที่เปนทางการ และส่ิงสําคัญในองคการ คือ การทํา 
ใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความราบรื่น  องคการเนนกลยุทธในเรื่องการปฏิบัติงานอยางมี 
เสถียรภาพ  เนนประสิทธิภาพการควบคุมและการปฏิบัติงานอยางราบรื่น  องคการมีเกณฑหรือ 
กําหนดมาตรฐานของความสําเร็จในเรื่องประสิทธิภาพ ส่ิงที่สําคัญ คือ การมีระบบที่เชื่อถือได การ 
ทํางานเปนไปอยางราบรื่นและมีผลผลิตที่มีตนทุนต่ํา 

2.4.5.2  ตัวแบบวัฒนธรรมองคการ Denison (1990) 
Denison  (1990) ไดนําเสนอทฤษฏีแสดงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ 

และประสิทธิผล โดยชี้ใหเห็นวาการศึกษาวัฒนธรรมองคการของนักวิชาการในอดีต มีแนวโนม
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ละเลยการเช่ือมโยงระหวางการปฏิบัติของการจัดการกับฐานคติและความเช่ือ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
คือ ไมใหความสําคัญในการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลนั่นเอง 
ทั้งท่ีคานิยมและความเชื่อขององคการกอใหเกิดกลุมของแนวทางการปฏิบัติของการจัดการ หรือ 
นโยบายและการปฏิบัติเชิงรูปแบบขององคการ และส่ิงเหลานั้นสงผลตอการมีหรือไมมีประสิทธิผล 
ขององคการ 

วัฒนธรรมองคการในทัศนะของ Denison (1990: 2) นั้น อางถึงคานิยม ความเชื่อ 
และหลักการฐานรากที่ทําหนาท่ีเสมือนเปนรากฐานของระบบการจัดการภายในองคการ ซ่ึงหมาย 
รวมถึงชุดของวิธีปฏิบัติทางการจัดการและชุดของพฤติกรรม ที่เปนแบบแผนและสงเสริมใหเกิด 
หลักการพื้นฐานดังกลาว  โดยหลักการพื้นฐานและวิธีปฏิบัตินี้จะตองมีสภาพคงทนถาวรในระดับ 
หนึ่ง(Endure)  เนื่องจากวา ส่ิงเหลานี้จะตองมีความหมายตอสมาชิกภายในองคการ 

Denison (1990: 6-16) แนวทางการศึกษาเริ่มตนดวยการศึกษาแนวคิดทฤษฏีอยาง 
มากมายเพื่อตั้งสมมติฐานถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคการและแนวโนมความสัมพันธกับ 
ประสิทธิผลองคการ  ซ่ึงสามารถสรุปถึงรูปแบบของวัฒนธรรมองคการไดดังนี้ คือ วัฒนธรรมสวน 
รวม  (Involvement  Culture)  วัฒนธรรมเอกภาพ  (Consistency  Culture) วัฒนธรรมการปรับตัว 
(Adaptability  Culture)  และวัฒนธรรมพันธกิจ  (Mission  Culture) โดยวัฒนธรรมองคการแตละ 
รูปแบบสามารถเกิดขึ้นพรอมๆกันภายในองคการเดียวกันได เพียงแตอาจมีระดับมากนอยตางกัน 
ซ่ึงแตละรูปแบบของวัฒนธรรมเหลานี้จะสงผลกระทบหรือมีความสัมพันธกับประสิทธิองคการ 
ทั้งส้ิน 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 240-241) ไดกลาววา ตัวแบบของ Denison (1990) 
เนนประเด็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางการที่องคการพยายามบรรลุในการบูรณาการภายใน 
องคการกับการปรับตัวเพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมภายนอก ยกตัวอยางเชน องคการ 
ที่เนนดานการตลาดและเนนปรับตัวตามโอกาสที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก มักมีแนวโนมที่ 
จะมีปญหาในการบูรณาการองคประกอบภายใน และในอีกดานหนึ่งองคการที่มีการบูรณาการ 
ควบคุมภายในเปนอยางดี ก็จะมีแนวโนมที่ประสบปญหาในการปรับตัวใหสอดคลองกับ 
ส่ิงแวดลอมภายนอก องคการที่ใชวิสัยทัศนจากเบื้องบนจะมีแนวโนมประสบปญหาในการ 
เสริมสรางอํานาจแกบุคลากรและพลวัตความตองการของระดับลางในการปฏิบัติวิสัยทัศนนั้น ใน 
ขณะเดียวกันองคการที่มีสวนรวมอยางเขมแข็งมีแนวโนมที่ประสบความยากลําบากในการสราง 
ทิศทางใหเปนเอกภาพ องคการที่มีประสิทธิผล คือองคการที่มีความสามารถในการแกปญหาความ 
ขัดแยงโดยไมใชวิธีการงายๆในการเลือกทําบางอยางและไมทําบางอยาง แกนแนวความคิดของตัว 
แบบคือ ความเชื่อและฐานคติระดับพื้นฐานที่อยูในระดับลึกของวัฒนธรรมองคการซ่ึงมี
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ลักษณะเฉพาะในแตละองคการ และมีความยากในการวัดและยากในการสรางเปนกฎสากล  วิธีการ 
ที่ดีที่สุดในการทําความเขาใจวัฒนธรรมในระดับลึกเชนนี้ไดคือ  การวิจัยเชิงคุณภาพ กระนั้นก็ตาม 
นักวิชาการสามารถทําความเขาใจวัฒนธรรมเหลานี้จากพฤติกรรมและการกระทําที่เกิดขึ้น 

External 

Internal 

Adaptability  Mission 

Involvement  Consistency 

Change and Flexibility           Stability and Direction 

ภาพที่ 2.1  แสดงประเภทวัฒนธรรมองคการ 
แหลงที่มา:  Denison, 1990: 15. 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 241-243) ลักษณะวัฒนธรรมองคการของ Denison 
ส่ีประเภทที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผล คือ วัฒนธรรมสวนรวม  (Involvement  Culture) 
วัฒนธรรมเอกภาพ  (Consistency  Culture) วัฒนธรรมการปรับตัว  (Adaptability  Culture)  และ 
วัฒนธรรมพันธกิจ(Mission Culture) 

1)  วัฒนธรรมสวนรวม  (Involvement  Culture)  เปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะที่ 
องคการมุงเสริมสรางพลังอํานาจในการบริหารใหแกบุคลากรในทุกระดับ บุคลากรสามารถเขาถึง 
ขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไดอยางกวางขวาง  มีการใชโครงสรางไมเปนทางการ 
ควบคุมการปฏิบัติงานมากกวาใชโครงสรางที่เปนทางการ การทํางานเปนทีมซ่ึงเนนการมีสวนรวม 
ของสมาชิกเปนแบบแผนหลักที่องคการใชในการขับเคล่ือนงาน และการมีงานพัฒนาสมรรถภาพ 
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง องคประกอบหลักของวัฒนธรรมสวนรวม ไดแก 

การเสริมสรางอํานาจ (Empowerment) หมายถึง การที่องคการกระจายอํานาจใน 
การตัดสินใจและการทํางานแกบุคลากรใหมีการบริหารจัดการตนเอง มีการแบงปนขอมูลขาวสาร 
ในการทํางานอยางกวางขวาง ผูบริหารและบุคลากรมีความผูกพันกับงานและรูสึกวาพวกเขาเปน 
เจาขององคการ  บุคลากรทุกระดับมีความเช่ือวาตนเองมีสวนตอการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลตองาน 
ของพวกเขาและมีการวางแผนองคการโดยใชหลักของการมีสวนรวมของบุคลากร 

การทํางานเปนทีม (Team Orientation) หมายถึง การที่องคการสนับสนุนใหมีการ 
รวมมือกันทํางานระหวางสายงานที่ตางกัน บุคลากรทํางานเสมือนเปนสวนหนึ่งของทีม มีการใช 
ทีมงานเปนกลไกในการปฏิบัติงานมากกวาการส่ังการตามสายบังคับบัญชา รวมทั้งมีการจัด
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ระบบงานเพื่อใหบุคลากรสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางงานที่ตนเองทํากับเปาประสงค 
ขององคการ 

การพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร (Capability Development) ในทุกระดับ หมายถึง 
การมอบหมายอํานาจหนาที่เพื่อใหบุคลากรสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง มีการปรับปรุง 
สมรรถภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง มีการลงทุนเพื่อสรางทักษะในการปฏิบัติงานแกบุคลากร 
สมรรถภาพของบุคลากรไดรับการมองวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาขององคการหรือทําใหองคการมี 
ความไดเปรียบในการแขงขัน 

2)  วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) เปนวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นถึง 
การมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งซ่ึงมีความคงเสนคงวาสูง มีการประสานงานที่ดีและมีการบูรณาการที่ดี 
พฤติกรรมมีรากฐานจากกลุมของคานิยมแกนกลาง  ผูนําและผูตามมีทักษะในการสรางการบรรลุถึง 
ขอตกลงแมวาจะมีทัศนะที่แตกตางกัน ความคงเสนคงวาเปนแหลงที่มีพลังในการสรางเสถียรภาพ 
และการบูรณาการภายในซ่ึงเปนผลมาจากการมีแบบแผนทางจิตรวมกันและมีระดับของการยอมรบั 
สูง  องคประกอบหลักของวัฒนธรรมเอกภาพ คือ 

คานิยมแกนกลาง (Core Values) แสดงออกมาโดยการที่ผูบริหารปฏิบัติในส่ิงที่ 
ตนเองสอนหรือบอกคนอื่น  มีกลุมคานิยมที่มีความชัดเจนและคงเสนคงวาที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
หากบุคลากรละเมิดหรือละเลยคานิยมแกนกลางจะไดรับการมองวาเปนการสรางปญหาแกองคการ 
และมีจรรยาบรรณที่เปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติแกบุคลากรอยางชัดเจนวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก 

การตกลงรวม (Agreement) แสดงออกโดยการที่บุคลากรสามารถบรรลุขอตกลง 
รวมกันไดงายเมื่อมีความเห็นแตกตางกัน แมประเด็นนั้นจะเปนประเด็นที่เปนปญหามากเพียงใด 
ก็ตาม บุคลากรในองคการก็สามารถรวมกันกําหนดขอตกลงที่ชัดเจนวาแนวทางการปฏิบัติใดที่ 
ถูกตองพึงกระทําและแนวทางใดที่เปนสิ่งไมถูกตองและไมพึงกระทํา 

ความรวมมือและการประสานบูรณาการ (Coordination and Integration) แสดงออก 
โดยการที่องคการมีวิธีการปฏิบัติงานที่คงเสนคงวาและสามารถทํานายได บุคลากรจากฝายหรือ 
สายงานที่แตกตางกันมีทัศนะหรือมุมมองตอประเด็นการทํางานเหมือนกัน มีความงายในการ 
ประสานงานเพื่อดําเนินงานโครงการระหวางฝายตางๆและมีการเชื่อมโยงเปาหมายในระดับตางๆ 
เปนอยางดี 

3)  วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) จากการที่องคการตองเผชิญหนา 
กับส่ิงแวดลอมภายนอก ดังนั้น การปรับตัวขององคการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ 
ส่ิงแวดลอมภายนอกจึงเปนส่ิงยากจะหลีกเล่ียงได การปรับตัวขององคการถูกผลักดันจาก 
ผูรับบริการ การเส่ียงและเรียนรูจากความผิดพลาด และมีความสามารถและประสบการณ  การ 
สรางสรรคการเปล่ียนแปลง  องคการมีการเปล่ียนแปลงระบบอยางตอเนื่องเพื่อเปนการปรับปรุง
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ความสามารถโดยรวมในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ องคประกอบหลักของ 
วัฒนธรรมนี้ไดแก 

การสรางการเปล่ียนแปลง  (Creating  Change)  มีลักษณะสําคัญคือ การมีวิธีการ 
ทํางานที่ยืดหยุนและงายตอการเปล่ียนแปลง  มีการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม 
มีการนําวิธีการทํางานที่ใหมมาใชหรือมีการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง ฝายตางๆใหความ 
รวมมือในการเปล่ียนแปลงเปนอยางดี 

การเนนผูรับบริการ (Customer Focus) มีลักษณะสําคัญคือ มีการนําขอเสนอแนะ 
ของผูรับบริการมาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจปรับปรุงการทํางาน บุคลากรมีความเขาใจอยาง 
ลึกซ้ึงเกี่ยวกับความตองการและความจําเปนของผูรับบริการ รวมทั้งมีการสนับสนุนใหบุคลากร 
ติดตอกับผูรับบริการโดยตรง 

การเรียนรูขององคการ  (Organizational  Learning) มีลักษณะสําคัญคือ มีการ 
สนับสนุนและการใหรางวัลแกผูท่ีสรางนวัตกรรมและกลาเส่ียงในการนําวิธีการใหมๆมาใช  ให 
ความสําคัญกับการสรุปบทเรียนในการทํางานเพื่อสรางการเรียนรูและแตละฝายตางทราบวาฝายอ่ืน 
ทําอะไรบาง 

4)  วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีองคการมีสํานึกชัดเจน 
เกี่ยวกับเปาประสงคและทิศทางซ่ึงนําไปสูการกําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงค และยุทธศาสตร 
รวมทั้งการแสดงวิสัยทัศนที่องคการตองการเปนในอนาคต  เมื่อพันธกิจขององคการเปล่ียนแปลง 
จะสงผลใหการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในดานอ่ืนๆของวัฒนธรรมองคการดวย องคประกอบของ 
วัฒนธรรมพันธกิจไดแก 

ทิศทางยุทธศาสตรและความมุงมั่น (Strategic Direction and Intent) มีลักษณะที่ 
สําคัญคือ  การที่องคการมีเปาประสงคและทิศทางระยะยาว  พันธกิจมีความชัดเจนและบุคลากร 
เขาใจความหมายตรงกันและใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งมียุทธศาสตรที่ชัดเจนซ่ึง 
สอดคลองกับเปาประสงค 

เปาหมายและวัตถุประสงค (Goals and Objectives) มีลักษณะที่สําคัญ คือ องคการ 
มีการตกลงรวมกันในการกําหนดเปาหมาย ผูนํากําหนดเปาหมายที่มีความทาทายและสามารถเปน 
จริงได มีการกําหนดตัวชี้วัดเปาประสงคอยางชัดเจน และมีการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามเกณฑที่ 
กําหนด รวมทั้งบุคลากรมีความเขาใจวามีส่ิงใดที่ควรตองดําเนินการเพื่อสรางความสําเร็จในระยะยาว 

วิสัยทัศน (Vision) มีลักษณะสําคัญ คือ องคการมีการสรางวิสัยทัศนรวมที่แสดง 
ใหเห็นวาองคการควรเปนอยางไรในอนาคต ผูนํามีทัศนะที่ยาวไกล วิสัยทัศนที่ยาวไกล วิสัยทัศน 
ขององคการสามารถสรางความกระตือรือรนและแรงจูงใจแกบุคลากร รวมทั้งองคการสามารถ 
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายระยะส้ันโดยที่ไมทําลายเปาหมายระยะยาว (Denison, 1990)
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ Denison มาเปนตัวแบบในการศึกษา 
เนื่องจากเปนตัวแบบที่ใหความสําคัญกับการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและ 
ประสิทธิผล ซ่ึงมีลักษณะวัฒนธรรมองคการส่ีประเภทที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผล คือ 
วัฒนธรรมสวนรวม (Involvement Culture) วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture)วัฒนธรรม 
การปรับตัว (Adaptability Culture) และวัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) 

2.4.6  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการสงผลตอพฤติกรรมของพนักงานและผลการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากการรับรูวัฒนธรรมขององคการทําใหพนักงานเขาใจประวัติ และความเปนปจจุบันของ 
องคการ  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน  และพฤติกรรมของพนักงานใน 
อนาคต  วัฒนธรรมขององคการเปนส่ิงที่จะชวยสรางความผูกพันระหวางพนักงานในองคการให 
เกิดความรูสึกที่จะทํางานรวมกัน มีเปาหมายเดียวกัน (Hellriegel, Slocum and Woodman, 2001) 
เชนเดียวกับผลการศึกษาของเกรียงไกรยศ พันธุไทย (2552) ไดศึกษา อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา 
วัฒนธรรมการทํางานในองคการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัวมี 
อิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยที่วัฒนธรรมการทํางานใน 
องคการเนนการมีสวนรวม วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยสงผานกิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนา 
ของพนักงานและยังสอดคลองกับผลการศึกษาของญาณิศา บุญจิตร (2553) ที่ไดศึกษาวิเคราะหปจจัยที่ 
สงผลตอประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอ 
ประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 8 ปจจยั 
ไดแก สภาพแวดลอมภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โครงสรางองคการ คุณภาพ 
บุคลากร ลักษณะงาน ลักษณะผูรับบริการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองคการ รวมกันอธิบาย 
ประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรอยละ 88.00 

นอกจากนั้นยังมีผลการศึกษาวิจัยที่พบวา วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับ 
ประสิทธิผลขององคการ เชน  พิชาย  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต (2551) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการกับ 
ประสิทธิผลขององคการราชการ พบวา การนําวัฒนธรรม I  AM  READY ไปปฏิบัติเปนเวลา 2 ป 
ทําใหคะแนนเฉล่ียของวัฒนธรรม  I  AM  READY  ขององคการราชการเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กระทรวงตางๆยึดถือและใหความสําคัญกับมิติวัฒนธรรมแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับลักษณะภารกิจของแตละกระทรวง  และวัฒนธรรม  I  AM  READY มีความสัมพันธเชิง 
บวกกับประสิทธิผลขององคการราชการ และเชนเดียวกับผลการศึกษาของสุดารัตน  ออนละเอียด
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(2551) ไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ โดยศึกษากรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการ พบวา วัฒนธรรมองคการในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลองคการ 
และนอกจากนั้นไดมีผลการศึกษาวัฒนธรรมในมิติตางๆ  เชน  วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptive 
Culture)  เปนวัฒนธรรมที่มุงสนใจการเปล่ียนแปลงภายนอกองคการ ซ่ึงก็คือ ความตองการของ 
ลูกคาและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย  และเปนวัฒนธรรมท่ีมีสวนชวยสนับสนุนในการเปล่ียนแปลง และ 
ใหความเชื่อมั่นกับความรับผิดชอบของพนักงาน ซ่ึงผลทําใหพนักงานมีความตื่นตัว ทํางานและ 
แสวงหาโอกาสมากกวาที่จะรอโอกาส (McShane  and Von Gilnow, 2010: 425-426)
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  (Survey  Research) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ 
องคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และศึกษาความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัว 
แปรภาวะผูนําและวัฒนธรรมที่มีตอประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เก็บ 
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแนวทางในการดําเนินการ 
วิจัย ดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ภาพที่ 3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ประสิทธิผลขององคการ 
- ดานการผลิต 
- ดานประสิทธิภาพ 
- ดานความพึงพอใจของสมาชิกใน 
องคการ 
- ดานการปรับเปลี่ยน 
- ดานการพัฒนา 
- ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ภาวะผูนําองคการ 
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
1.2 การสรางแรงบันดาลใจ 
1.3 การกระตุนทางปญญา 
1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

2 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ 
2.2  การจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไข 

ยกเวน 
2.3 การจัดการแบบเฉื่อยชาภายใตเงื่อนไขยกเวน 

3. ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 
วัฒนธรรมองคการ 
1. วัฒนธรรมสวนรวม 
2. วัฒนธรรมเอกภาพ 
3. วัฒนธรรมการปรับตัว 
4. วัฒนธรรมพันธกิจ
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3.2  นิยามปฏิบัติการ 

ผูนํา  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานัก/ กอง สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  หมายถึง  มีลักษณะการกระทําที่เปนตัวอยางที่ดี (Role model) 

สามารถสรางแรงบันดาลใจ กระตุนใหบุคลากรเขาใจความหมายของส่ิงที่กระทํา มีความสามารถ 
ในการส่ือสารวิสัยทัศนหรืออนาคตขององคการ  และใหบุคลากรยึดมั่นและรวมสานฝนตอ 
วิสัยทัศนขององคการ  กระตุนจูงใจใหทํางานบรรลุเปาหมาย  ใหใชสติปญญา คิดริเริ่มสรางสรรค 
นวัตกรรม และสรางความทาทาย คิดหาวิธีการทํางานแบบใหม และมุงเนนความสัมพันธระหวาง 
บุคคล  เขาใจความตองการและความสามารถที่แตกตางกันของบุคลากรแตละคน จึงทําใหปฏิบัติตอ 
บุคลากรแตกตางกัน รับฟงความคิดเห็นความตองการของบุคลากร สงผลทําใหเกิดบรรยากาศการ 
ทํางานที่ดี และเกิดความผูกพันทําใหมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  มี 
ศีลธรรมและจริยธรรมสูง เปนที่ยกยอง ศรัทธาและไววางใจของบุคลากร ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนที่ 
กวางไกลและสามารถถายทอดไปยังบุคลากร ตลอดจนกลาตัดสินใจทําในสิ่งใหมๆและพรอมแกไข 
หากมีปญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการทํางาน เพ่ือการบรรลุเปาหมายและภารกิจขององคการ 

การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผูนําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ 
กับบุคลากรโดยผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของบุคลากรใหมีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรน 
โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงคิดบวกตอปญหาและการปฏิบัติงาน ผูนํามีการกําหนด 
เปาหมายและมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเช่ือในความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะ 
ทําใหงานนั้นสําเร็จได รวมทั้งผูนําตองแสดงใหบุคลากรรูสึกวา ตองทุมเทใหกับการทํางานของ 
องคการ มองผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

การกระตุนทางปญญา หมายถึง การที่ผูนํากระตุนบุคลากรใหตระหนักถึงปญหาตางๆที่ 
เกิดขึ้นในหนวยงาน  ทําใหบุคลากรมีความตองการหาแนวทางใหมๆมาแกปญหา เพื่อหาขอสรุป 
ใหมที่ดีกวาเดิม โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการถายทอดความคิดใหมๆ 
และใหกําลังใจบุคลากรใหพยายามหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ  ผูนํามีการกระตุนให 
บุคลากรตั้งคําถามตอการปฏิบัติงานแบบเดิมๆและใชสติปญญาแสดงความคิดเห็นและเหตุผล 
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการเพิ่มพูนความรูเพื่อใชสําหรับการจัดการกับปญหา 
และคิดหาวิธีใหมในการปฏิบัติงาน 

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง  ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล ใน 
ฐานะเปนผูนําที่ใหการดูแลเอาใจใสบุคลากรเปนรายบุคคล และทําใหบุคลากรรูสึกมีคุณคาและมี
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ความสําคัญ  ผูนําเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor) เพ่ือการพัฒนา บุคลากร  ผูนําจะเอา 
ใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคลเชน โอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ ผลตอบแทน 
และสวัสดิการตางๆ เพ่ือความสัมฤทธ์ิและเติบโตของบุคลากร และเมื่อมีปญหาและความผิดพลาด 
ในการทํางานสามารถพูดคุยกันไดอยางเปดอกและไมมีการตําหนิบุคลากรตอสาธารณะ 

ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน หมายถึง เปนกระบวนการที่ผูนําใหรางวัลหรือลงโทษบุคลากร 
ซ่ึงขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผูนําใชกระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรงตาม 
สถานการณ จูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว ผูนําชวยใหบุคลากรบรรลุเปาหมาย 
มีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด  ผูนําจูงใจโดย 
เช่ือมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก 

การใหรางวัลตามสถานการณ หมายถึง  ผูนําจะทําใหบุคลากรเขาใจชัดเจนวาตองการใหทํา 
อะไรหรือคาดหวังอะไร และผูนําจะใหการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเพื่อ 
ความสําเร็จของงานและจากนั้นจะจัดการแลกเปล่ียนรางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศ 
ความดีความชอบ การจายเพิ่มขึ้น ใหโบนัสเมื่อผูตามสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ผูนํา 
แบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทนและมักจูงใจดวยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจ 
ภายนอก 

การจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวน หมายถึง ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบ 
กันไวดีกวาแก ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและชวยแกไขใหถูกตองเพื่อ 
ปองกันความผิดพลาดหรือลมเหลวที่อาจเกิดขึ้น  โดยไดมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปน 
ระบบ  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรายงานผลการปฏิบัติงานอยาง 
ตอเนื่อง  และเม่ือมีปญหาผูนําจะเขารวมในการแกปญหา 

การจัดการแบบเฉื่อยชาภายใตเงื่อนไขยกเวนหมายถึง ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิมและ 
พยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะวางเฉยตอปญหาเล็กๆนอยๆ คอยจับผิดความบกพรองและตําหนิ 
บุคลากรเม่ือมีการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 

ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี หมายถึง ผูนําที่ปลอยใหบุคลากรมีอิสระและเสรีภาพเต็มที่ในการ 
ทํางาน ปลอยใหทําตามใจชอบ  ผูนําไมมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ใหอํานาจกับ 
บุคลากรในการตัดสินใจ และวินิจฉัยส่ังการในเรื่องตาง ๆไดโดยไมตองรอฟงคําส่ัง เปดโอกาสให 
ทุกคนใชเสรีภาพไดอยางกวางขวาง โดยที่ผูนําไมตองเขาไปมีสวนรวมในการทํางานหรือกิจกรรม 
ตางๆหรือถาจะมีสวนรวม ก็เพียงเล็กนอย ซ่ึงถาดูแลวก็เหมือนกับเปนผูนําที่ไมคอยจะรับผิดชอบ 
อะไรเลย ไมสนใจผลลัพธในการปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรมองคการ หมายถึง  ปรัชญาและความเชื่อรวมกันขององคการที่สะทอนคานิยม 
และเจตคติรวมกัน ที่สมาชิกใหการยอมรับและแสดงออกมาในวิถีของบรรทัดฐานแหงการคิดและ



58 

การปฏิบัติ มีการถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งในหลากหลายรูปแบบ  ส่ิงที่แสดงออกมาให 
เห็นเปนรูปธรรมเชน เรื่องเลา พิธีกรรม ภาษา สัญลักษณ วิธีการปฏิบัติงาน เปนตน 

ลักษณะวัฒนธรรมเดน  หมายถึง วัฒนธรรมหลักของคนในองคการโดยรวมที่คนสวนใหญ 
รับรูและยอมรับ  ตลอดจนเขาใจรวมกัน 

ลักษณะวัฒนธรรมยอย  หมายถึง วัฒนธรรมของกลุมงานหรือแผนกงาน หรือพื้นที่งาน 
ซ่ึงในองคการหนึ่งๆ ที่มีหลายกลุมงานหรือหลายแผนกงานก็จะมีวัฒนธรรมยอยๆหลายแบบได 
วัฒนธรรมสวนรวม หมายถึง   เปนวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะที่องคการมุงเสริมสรางพลังอํานาจในการ 
บริหารใหแกบุคลากรในทุกระดับ มีอิสระในการตัดสินใจ การเลือกวิธีการทํางานตามความ 
เหมาะสม โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรเขารวมกําหนดแผนของหนวยงานและบุคลากรสามารถ 
เขาถึงและแบงปนขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไดอยางกวางขวาง  มีการทํางานเปนทีม 
ซ่ึงเนนการมีสวนรวมของสมาชิกเปนแบบแผนหลักที่องคการใชในการขับเคล่ือนงานและใชความ 
เชื่อถือไววางใจในการควบคุมการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอยาง 
ตอเนื่อง 

วัฒนธรรมเอกภาพ  หมายถึง การมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งซ่ึงมีความคงเสนคงวาสูง มีการ 
ประสานงานที่ดี และมีการบูรณาการที่ดี พฤติกรรมมีรากฐานจากกลุมของคานิยมแกนกลาง ผูนํา 
และบุคลากรมีทักษะในการสรางการบรรลุถึงขอตกลงแมวาจะมีทัศนะที่แตกตางกัน ความคงเสน 
คงวาเปนแหลงที่มีพลังในการสรางเสถียรภาพและการบูรณาการภายในซึ่งเปนผลมาจากการมีแบบ 
แผนทางจิตรวมกันและมีระดับของการยอมรับสูง 

วัฒนธรรมการปรับตัว หมายถึง เปนวัฒนธรรมขององคการที่ใชในการปรับตัวเพื่อให 
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมภายนอก โดยจะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่ 
มีผลตอการปฏิบัติงานขององคการและมุงเนนวิธีการทํางานแบบยืดหยุน  การปรับตัวขององคการ 
ถูกผลักดันจากผูรับบริการ การเส่ียงและเรียนรูจากความผิดพลาด และนําขอมูลที่ไดจากส่ิงเหลานี้ 
มาสรุปบทเรียนและหาแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากบุคลากรใน 
องคการ องคการตองมีการเปล่ียนแปลงระบบอยางตอเนื่องเพื่อเปนการปรับปรุงความสามารถ 
โดยรวมในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

วัฒนธรรมพันธกิจ หมายถึง  เปนวัฒนธรรมท่ีองคการมีสํานึกชัดเจนเกี่ยวกับเปาประสงค 
และทิศทางซ่ึงนําไปสูการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร รวมทั้งการแสดง 
วิสัยทัศนที่องคการตองการเปนในอนาคต ตลอดจนองคการตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด 
การปฏิบัติงานที่บรรลุเปาหมายดังกลาวได และนอกจากนั้นสมาชิกในองคการจะตองเขาใจ 
ตระหนักและยึดพันธกิจและเปาหมายขององคการเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
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ประสิทธิผลองคการ หมายถึง  ความสามารถขององคการในการที่จะบรรลุถึงเปาหมาย 
ผลผลิตที่กําหนดไว โดยการใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางคุมคา ทําใหผูรับบริการและสมาชิก 
ขององคการเกิดความพึงพอใจ   รวมทั้งสามารถที่จะปรับตัวและพัฒนาใหองคการใหเจริญกาวหนา 
และอยูรอดได 

การผลิต หมายถึง องคการมีประสิทธิผล ถาองคการสามารถดําเนินการผลิตใหได  ผลผลิต 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดตรงกับความตองการขององคการ 

ประสิทธิภาพ  หมายถึง องคการมีประสิทธิผล ถาอัตราสวนระหวางปจจัยทรัพยากร(Input) 
ที่ใชกับผลผลิต (Output) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใชปจจัยทรัพยากรไดคุมคา 

ความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ หมายถึง องคการมีประสิทธิผลถาผลการดําเนินงาน 
ขององคการนํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกใน 
องคการ 

การปรับเปล่ียน หมายถึง องคการมีประสิทธิผลถาองคการมีกลไกที่สามารถปรับเปล่ียน 
การดําเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปทั้งภายในองคการ และภายนอก 
องคการ 

การพัฒนา หมายถึง  องคการมีประสิทธิผล ถาองคการสามารถเพิ่มพูนศักยภาพและ 
สมรรถนะขององคการใหเจริญกาวหนาตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทั้งภายในและ 
ภายนอกองคการ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสินคาและ 
บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

บุคลากร หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงาน 
จางเหมาบริการ ที่ปฏิบัติงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต 1 ป ขึ้นไป 

3.3  สมมติฐานทางการศึกษา 

3.3.1  ปจจัยดานภาวะผูนําสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลขององคการได โดยตัว 
แปรดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถอธิบายและทํานายไดมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
และภาวะผูนําแบบปลอยเสรี
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3.3.2  ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลขององคการได 
3.3.3  ปจจัยดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการรวมกันสามารถอธิบายและทํานาย 

ประสิทธิผลขององคการไดมากกวาปจจัยดานภาวะผูนําหรือปจจัยดานวัฒนธรรมองคการเพียงดาน 
ใดดานหนึ่ง 

3.4  ประชากรเปาหมายและวิธีการสุมตัวอยาง 

3.4.1  ประชากรที่ใชศึกษา 
ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงประกอบดวย 

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานจางเหมาบริการ จํานวน 
1,210 คน 

3.4.2  วิธีสุมตัวอยาง 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ 

เก็บขอมูลจากบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม 1 ชุด  บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีจํานวน 1,210 คน ทั้งนี้การกําหนด 
ขนาดตัวอยางกระทําโดยเทียบจากตารางประมาณขนาดของกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-609) ที่ความคลาดเคลื่อน 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% จากประชากร 1,210 คน ได 
กลุมตัวอยางไมนอยกวา 291 คน 

ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 300 คน ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดสัดสวน กลุม 
ตัวอยางจากประชากรทั้งหมดของสํานัก/กอง  และไดทําการสุมแบบงาย จากบุคลากรของสํานัก/ 
กองตามจํานวนกลุมตัวอยาง ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1  แสดงขนาดประชากร กลุมตัวอยางเปาหมาย 

หนวยงาน  จํานวน 
ประชากร 

จํานวนตัวอยาง  รอยละ 

1. สํานักบริหาร  104  26  8.67 
2. สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  99  24  8.00 
3. กองแบบแผน  275  68  22.67 
4. กองวิศวกรรมการแพทย  460  115  38.33 
5. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  155  38  12.67 
6. กองสุขศึกษา  117  29  9.66 

รวม  1,210  300  100 

3.5  การสรางมาตรวัด 

3.5.1  การสรางเคร่ืองมือ 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาใชแบบสอบถาม  (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ 

รวบรวมขอมูล ซ่ึงผูศึกษาไดสรางและพัฒนาขึ้นโดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวของ 
เครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะผูนํา ตาม 
ทฤษฎีผูนําสรางความเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ Bass and Avolio (1994) ที่ประกอบดวย  ภาวะ 
ผูนํา3 ดาน คือ 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 2) ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 3) ภาวะผูนําแบบปลอย 
เสรี และตัวแปรอิสระวัฒนธรรมองคการ โดยประยุกตจากแนวคิดและทฤษฎีของ Denison (1990) 
ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแปร  4  ตัวแปร  คือ  1)  วัฒนธรรมสวนรวม  2)  วัฒนธรรมเอกภาพ  3) 
วัฒนธรรมการปรับตัว  4)  วัฒนธรรมพันธกิจ รวมทั้งไดทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ 
ประสิทธิผลองคการซ่ึงเปนตัวแปรตามโดยประยุกตจากแนวคิดของ Gibson  and  Others (1988) 
อางถึงใน สมใจ ลักษณะ (2546:  5-6)  ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแปร  5  ตัวแปร  คือ  1)  การผลิต  2) 
ประสิทธิภาพ  3) ความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ 4) การปรับเปล่ียน  5) การพัฒนา และผูวิจัย 
ไดสนใจศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ตัวแปร คือ  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ไดแก 
สวนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ 

การศึกษา อายุงาน ตําแหนง รายได
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สวนที่  2  แบบวัดภาวะผูนําองคการ เปนขอคําถามแบบมาตรประเมินคา  (Rating  Scale) 
ตามระดับของการประเมิน 5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก  จริงปานกลาง  จริงนอยและจริงนอย 
ที่สุด มีทั้งส้ิน 60 ขอ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา 2 ดาน ดังนี้ 1) คําถามแทนความหมาย  ภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลง 40 ขอ 2) คําถามแทนความหมาย ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบ 
ปลอยเสรี  20 ขอ 

สวนที่ 3 แบบวัดวัฒนธรรมองคการ เปนขอคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 
ตามระดับของการประเมิน 5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอยและจริงนอย 
ที่สุด มีทั้งส้ิน 34 ขอ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา 4 ดาน ดังนี้ 

1)  คําถามแทนความหมาย   วัฒนธรรมสวนรวม  8  ขอ 
2)  คําถามแทนความหมาย   วัฒนธรรมเอกภาพ  8  ขอ 
3)  คําถามแทนความหมาย   วัฒนธรรมการปรับตัว  9  ขอ 
4)  คําถามแทนความหมาย   วัฒนธรรมพันธกิจ  9  ขอ 

สวนที่  4  แบบวัดประสิทธิผลขององคการ เปนขอคําถามแบบมาตรประเมินคา  (Rating 
Scale) ตามระดับของการประเมิน 5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง  จริงนอย และ 
จริงนอยที่สุด มีทั้งส้ิน 9  ขอ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา 5 ดาน ดังนี้ 

1)  ดานการผลิต  2  ขอ 
2)  ดานประสิทธิภาพ  2  ขอ 
3)  ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ  1  ขอ 
4)  ดานการปรับเปล่ียน  2  ขอ 
5)  ดานการพัฒนา  1  ขอ 
6)  ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ  1  ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอคําถามแบบมาตรประเมินคา  มีวิธีการใหคะแนนแตละคําตอบ  คือ 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
จริงมากที่สุด  5 
จริงมาก  4 
จริงปานกลาง  3 
จริงนอย  2 
จริงนอยที่สุด  1
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จากเกณฑดังกลาว สามารถจัดชวงคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง  1  –  5  คะแนน โดยการ 
กําหนดการแบงชวงคะแนนออกเปน 3 ชวง ไดดังนี้ 

ชวงชั้นคะแนน = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 
ระดับการวัด 

แทนคา =  5 – 1
3 

จะไดเกณฑการวัดระดับคะแนนที่แบงเปนชวง 3 ชวง ไดดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง ระดับต่ํา 
คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.67 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.68 - 5.00 หมายถึง ระดับสูง 

สวนที่  5  เปนคําถามปลายเปด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ 
ดําเนินงานตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาองคการ 

3.5.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
ซ่ึงมีขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดวยการหาความตรง (Validity)และหาคา 

ความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจัย ดังนี้ 
3.5.2.1  สรางแบบสอบถามในแตละตัวแปรตามนิยามศัพทปฏิบัติการ  ที่ไดจาก 

ทฤษฎีและแนวคิด จากนั้นนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบโดยพิจารณาความถูกตอง 
ดานการใชภาษา  ความเหมาะสมของแบบสอบถามการวิจัย  เพื่อเปนการทดสอบความตรงเชิง 
เนื้อหา  (Content  Validity)  ใหเครื่องมือวัดหรือแบบสอบถามมีเนื้อหาที่เปนตัวแทนของเนื้อหา 
สาระของส่ิงที่ตองการวัดอยางเพียงพอ เปนความตรงที่เครื่องมือหรือแบบแบบสอบถาม มีเนื้อหา 
สาระครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว  (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2540) 

3.5.2.2  นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (Try  Out)  กับบุคลากรกรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค  (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  เพื่อหา 
ความเท่ียง (Reliability)ของแบบสอบถามปจจัยภาวะผูนํา  วัฒนธรรมองคการ และประสิทธิผลของ 
องคการ  ซ่ึงการหาคาความเที่ยง  (Reliability)  ทําโดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุม 
ตัวอยางจํานวน 50 คน  ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิของความเที่ยง (Reliability Coefficient) เกณฑที่นาจะ 
ยอมรับไดคือ .50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ, 2546) ดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2  แสดงผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคดานปจจัยภาวะผูนํา ปจจัยวฒันธรรม 
องคการ ปจจัยดานประสิทธิผลองคการและแบบสอบถามท้ังฉบับ 

ปจจัย  Cronbach’s Coefficient Alpha 
1. ภาวะผูนํา  .945 
2. วัฒนธรรมองคการ  .866 
3. ประสิทธิผลองคการ  .912 
4. แบบสอบถามท้ังฉบับ  .969 

จากตารางที่ 3.2 ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค ปจจัยทั้ง 3 ดาน พบวา ปจจัย 
ดานภาวะผูนําไดคาความเที่ยงสูงสุด (.945) รองลงมาไดแก ปจจัยดานประสิทธิผลองคการ (.912) 
และปจจัยวัฒนธรรมองคการไดคาความเที่ยง (.866) 

หาคาความเที่ยงของปจจัยภาวะผูนําโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคัไดคาดังตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3  แสดงผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของปจจยัภาวะผูนํา 

ปจจัย  Cronbach’s Coefficient Alpha 
1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  .978 
2. ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  .648 
3. ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี  .872 

จากตารางที่ 3.3 ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคปจจัยภาวะผูนํา พบวา ตัวแปร 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงไดคาความเที่ยงสูงสุด  (.978)  ตัวแปรภาวะผูนําแบบปลอยเสรี  (.872) 
และตัวแปรภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนไดคาความเที่ยง (.648) 

หาคาความเที่ยงของปจจัยวัฒนธรรมองคการโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคไดคา 
ดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4  แสดงผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของปจจยัวัฒนธรรมองคการ 

ปจจัย  Cronbach’s Coefficient Alpha 
1. วัฒนธรรมสวนรวม  .892 
2. วัฒนธรรมเอกภาพ  .774 
3. วัฒนธรรมการปรับตวั  .896 
4. วัฒนธรรมพันธกิจ  .930 

จากตารางที่ 3.4 ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค ปจจัยวัฒนธรรมองคการ พบวา 
ตัวแปรวัฒนธรรมพันธกิจมีคาความเที่ยงสูงสุด (.930) รองลงมาไดแก ตัวแปรวัฒนธรรมปรับตัวมี 
คาความเที่ยง  (.896)  ตัวแปรวัฒนธรรมสวนรวมมีคาความเที่ยง(.892)  และตัวแปรวัฒนธรรม 
เอกภาพมีคาความเท่ียง (.774) 

หาคาความเที่ยงของปจจัยดานประสิทธิผลองคการโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค 
ไดคาดังตารางที่ 3.5 

ตารางที่ 3.5  แสดงผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของปจจยัดานประสิทธิผลของ 
องคการ 

ปจจัย  Cronbach’s Coefficient Alpha 
1. ดานการผลิต  .831 
2. ดานประสิทธิภาพ  .645 
3. ความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ  .898 
4. ดานการปรับเปล่ียน 
5. ดานการพัฒนา 
6. ดานความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

.926 

.898 

.903 

จากตารางที่  3.5  ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค  ปจจัยดานประสิทธิผลของ 
องคการ พบวา ตัวแปรดานการปรับเปล่ียนมีคาความเที่ยงสูงสุด (.926) รองลงมาไดแก ดานความ 
พึงพอใจของผูรับบริการมีคาความเท่ียง (.903) ตัวแปรดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการมี 
คาความเที่ยง  (.898) ตัวแปรดานการพัฒนา มีคาความเที่ยง (.898) ตัวแปรดานการผลิต มีคาความ 
เท่ียง (.831) และตัวแปรดานประสิทธิภาพ มีคาความเท่ียง (.645)
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3)  ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ 
การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ  ไดมี 

การตรวจสอบวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันเอง (ไมเกิด Multicollinearity) การตรวจสอบ 
Multicollinearity จะใชคา Tolerance และคา Variance Inflation Factor (VIF) โดย O , Brien (2007: 
673-690) มีเกณฑการตรวจสอบ ดังนี้ 

Variance  Inflation  Factor  (VIF) คา  VIF ที่เหมาะสมไมควรเกิน 10  (VIF>10 
แสดงวา เกิด Multicollinearity) 

Tolerance ไมควรต่ํากวา 0.2 ( Tolerance <0.2แสดงวา เกิด Multicollinearity) 
จากผลการตรวจสอบในครั้งนี้ พบวา  คา  VIFของตัวแปรอิสระทุกตัวไมเกิน 4 และ คา 

Tolerance ที่มีคานอยที่สุดคือ 0.222 ซ่ึงไมต่ํากวา 0.2 แสดงวาตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีความสัมพันธกัน 
(ไมเกิด Multicollinearity)  รายละเอียด ดังตารางท่ี 3.6 

ตารางที่ 3.6  แสดงผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ 

ตัวแปรอิสระ 
Collinearity  Statistics 

Tolerance  VIF 
1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  .244  4.098 
2 ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  .323  3.099 
3. ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี  .643  1.555 
4. วัฒนธรรมสวนรวม  .367  2.723 
5. วัฒนธรรมเอกภาพ  .263  3.805 
6.วัฒนธรรมการปรับตัว  .222  4.503 
7.วัฒนธรรมพันธกิจ  .269  3.715 

3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในปงบประมาณ 2554  ซ่ึงดําเนินการตั้งแตเดือน 
กุมภาพันธ 2554 ถึง มีนาคม 2554 โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.6.1  ขั้นเตรียมการ 
ผูศึกษาทําหนังสือขอความรวมมือและประสานงานกับผูประสานงานของกรม 

สนับสนุนบริการสุขภาพ
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3.6.2  ขั้นดําเนินการ 
1)  ผูศึกษาเปนผูรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษาเปนผูทํา 

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอความรวมมือจากบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน 
การตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการในการตอบและนัดวันเขามารับแบบสอบถามคืน 

2)  ผูศึกษานําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ 
หลังจากไดรับคืน  เม่ือพบขอผิดพลาด ขอมูลไมสมบูรณ จะนําไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมใหครบถวนซ่ึง 
ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดังตารางที่ 3.7 

ตารางที่ 3.7  แสดงผลการเก็บรวบรวมขอมูล 

หนวยงาน  จํานวนตัวอยาง  จํานวนที่เกบ็ขอมูลได 
1. สํานักบริหาร  26  26 
2. สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  24  24 
3. กองแบบแผน  68  68 
4. กองวิศวกรรมการแพทย  115  115 
5. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  38  38 
6. กองสุขศึกษา  29  29 

รวม  300  300 

จากตารางที่ 3.7 ไดแบบสอบถามคืนมา 300 ชุด จากทั้งหมด 300 ชุด คิดเปนรอยละ100 

3.7  การประมวลผลขอมูล 

นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและผานการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
แลว มาลงรหัส (Coding) และประมวลผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมวิเคราะห 
สถิติสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social  Science) 

3.8  การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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3.8.1  สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics)ไดแก คาความถ่ี  (Frequency)  คา 
รอยละ (Percentage) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) คาเฉล่ีย (Mean) และคา 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.8.2  สถิติอนุมาน (Inductive  Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก การ 
วิเคราะหดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple  Hierarchy  Regression  Analysis) เพื่อวิเคราะหหา 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

สําหรับในการตีความความเขมแข็ง (Strength) ของคาอิทธิพล (Effect) ระหวางตัวแปร ใน 
การศึกษาครั้งนี้  ไดประยุกตใชแนวคิดของ Cohen (1988) ที่วา ในตระกูลR (R Family) สามารถ 
ตีความความเขมแข็งของคาอิทธิพล (Leech, Barrett and Morgan 2005: 56) ไดดังตอไปนี้ คือ 

R = .70+  (R 2 = .49+)  หมายความวา  มีอิทธิพลสูงมาก (Very Large) 
R = .51  (R 2 = .26)  หมายความวา  มีอิทธิพลสูง  (Large) 
R = .36  (R 2 = .13)  หมายความวา  มีอิทธิพลปานกลาง (Medium) 
R = .10  (R 2 = .01)  หมายความวา  มีอิทธิพลต่ํา (Small) 

โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใชชวงคาอิทธิพลในการตีความดังนี้ 

R = .70+  (R 2 = .49+)  หมายความวา  มีอิทธิพลสูงมาก (Very Large) 
R = .51 -.69  (R 2 = .26 -.48)  หมายความวา  มีอิทธิพลสูง (Large) 
R = .36 -.50  (R 2 = .13 -.25)  หมายความวา  มีอิทธิพลปานกลาง (Medium) 
R = .10 -.35  (R 2 = .01 -.12)  หมายความวา  มีอิทธิพลต่ํา (Small)



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษา เรื่อง ภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลขององคการ: กรณีศึกษา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม ตัวอยางที่ใชใน 
การศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 300 คน ไดแบบสอบถามกลับคืน  จํานวน 300 ชุด คิดเปนรอยละ100  ซ่ึง 
ผูศึกษาไดเสนอผลการศึกษา เปน 7 สวน ดังตอไปนี้ 

4.1  ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนง 
รายได 

4.2  การประเมินภาวะผูนําองคการ 3 รูปแบบ 
4.2.1  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

4.2.1.1  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
4.2.1.2  การสรางแรงบันดาลใจ 
4.2.1.3  การกระตุนทางปญญา 
4.2.1.4  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล 

4.2.2  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
4.2.2.1  การใหรางวัลตามสถานการณ 
4.2.2.2  การจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวน 
4.2.2.3  การจัดการแบบเฉื่อยชาภายใตเงื่อนไขยกเวน 

4.2.3  ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 
4.3  การประเมินวัฒนธรรมองคการ 4 รูปแบบ 

4.3.1  วัฒนธรรมสวนรวม 
4.3.2  วัฒนธรรมเอกภาพ 
4.3.3  วัฒนธรรมการปรับตวั 
4.3.4  วัฒนธรรมพันธกิจ 

4.4  การประเมินประสิทธิผลองคการ  6  ดาน 
4.4.1  ดานการผลิต 
4.4.2  ดานประสิทธิภาพ
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4.4.3  ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ 
4.4.4  ดานการปรับเปล่ียน 
4.4.5  ดานการพัฒนา 
4.4.6  ดานความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

4.5  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1  ปจจัยดานภาวะผูนําสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการได 

โดยตัวแปรดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถอธิบายและทํานายไดมากกวาภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนและภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 

สมมติฐานที่ 2  ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการ 
ได 

สมมติฐานที่  3  ปจจัยดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการรวมกันสามารถอธิบายและ 
ทํานายประสิทธิผลองคการไดมากกวาปจจัยดานภาวะผูนําหรือปจจัยดานวัฒนธรรมองคการเพียง 
ดานใดดานหนึ่ง 

4.6  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาองคการ 

4.1  ขอมูลสวนบุคคล 

จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจํานวน  300 คน โดยตัวแปรที่ศึกษาไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนง รายได ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้ 

เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 59.7 เพศหญิง คิดเปน รอยละ 40.3 
อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญอายุตั้งแต 41 -50 ป คิดเปนรอยละ 42.0  รองลงมาอายุระหวาง 

51-60 ป คิดเปนรอยละ  30.7  อายุตั้งแต  31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 22.0  และอายุตั้งแต 21-30 ป 
คิดเปนรอยละ 5.3 

สถานภาพสมรส กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 69.4 รองลงมา 
มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 26.3 และสถานภาพหมาย หยาราง คิดเปนรอยละ 4.3 

ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 46.3 
รองลงมาเปนระดับสูงกวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  22.7  ระดับปวท/ปวส/อนุปริญญา คิดเปน 
รอยละ  22.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  คิดเปนรอยละ  4.7  มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปน 
รอยละ 2.3 และต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 1.7
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อายุงานในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุงานมากกวา 10 ป 
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ  68.7  รองลงมามีอายุงาน  1-3  ป  คิดเปนรอยละ  13.7  อายุงานตั้งแต  7-9  ป 
คิดเปนรอยละ 11.3 และอายุงานตั้งแต 4-6 ป คิดเปนรอยละ 6.3 

ตําแหนง  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ  คิดเปนรอยละ  82.7  รองลงมาเปน 
ลูกจางประจํา คิดเปนรอยละ 12.7 เปนพนักงานราชการ  คิดเปนรอยละ 2.3  เปนลูกจางชั่วคราว 
คิดเปน 2.0 และเปนพนักงานจางเหมาบริการ  คิดเปนรอยละ 0.3 

รายได กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตั้งแต  25,001 - 35,000  บาท คิดเปนรอยละ  37.3 
รองลงมามีรายไดตั้งแต 15,001 - 25,000 บาท คิดเปนรอยละ  36.7 กลุมที่มีรายไดตั้งแต  8,000 – 
15,000  บาท  คิดเปนรอยละ  15.7  และกลุมที่มีรายไดมากกวา  35,000  บาท  คิดเปนรอยละ  10.3 
ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล 

ขอมูลทั่วไป  จํานวน 
(n=300) 

รอยละ 
(100) 

เพศ  ชาย
หญิง 

179
121 

59.7 
40.3 

อายุ  21 – 30  ป 
31-  40  ป 
41 – 50  ป 
51 – 60  ป 

16 
66 
126 
92 

5.3
22.0 
42.0 
30.7 

สถานภาพสมรส  โสด 
สมรส 
หมาย 
หยาราง 

79 
208 
6 
7 

26.3 
69.4
2.0 
2.3 

ระดับการศึกษา  ต่ํากวามัธยมศกึษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ปวท./ปวส./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

5 
7 
14 
67 
139 
68 

1.7 
2.3 
4.7
22.3 
46.3 
22.7
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป  จํานวน 
(n=300) 

รอยละ 
(100) 

อายุงาน  1-3  ป 
4-6  ป 
7-9  ป 
>10 ป 

41 
19 
34 
206 

13.7
6.3
11.3 
68.7 

ตําแหนง  ขาราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว 
พนักงานจางเหมาบริการ 

248 
7 
38 
6 
1 

82.7
2.3
12.7
2.0 
0.3 

รายได  8,000 – 15,000 บาท 
15,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 35,000 บาท 
> 35,000 บาท 

47 
110
112 
31 

15.7 
36.7 
37.3 
10.3 

4.2  การประเมินภาวะผูนําองคการ 

จากการศึกษา  ระดับภาวะผูนําของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวม พบวา มีภาวะ 
ผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.26)  มากที่สุด รองลงมา มีระดับภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.04) และนอยที่สุด มีภาวะผูนําแบบปลอยเสรีในระดับ 
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.39) ดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนํา 3 รูปแบบ 

ตัวแปรอิสระ 
ภาวะผูนํา 

คาเฉลี่ย 
X 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
SD 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  3.26  0.68 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  3.04  0.52 
ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี  2.39  0.95 

4.2.1  ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง 
จากการศึกษาภาวะผูนําของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในแตละรูปแบบ พบวา ภาวะ 

ผูนําการเปล่ียนแปลง มีคาเฉลี่ย  3.26 และเม่ือพิจารณาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ใน 3 ระดับ 
พบวา  อยูในระดับปานกลาง  รอยละ  60.7  รองลงมา  คือ  ระดับสูง  รอยละ  30.3  และระดับต่ํา 
รอยละ 9.0 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3  แสดงระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ระดับภาวะผูนําการ 
เปลีย่นแปลง 

จํานวน  รอยละ 

ต่ํา  27  9.0 
ปานกลาง  182  60.7 

สูง  91  30.3 

หมายเหต:ุ  (X = 3.26 S = 0.68) 

จากการศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในรายมิติ พบวา มีการสรางแรงบันดาลใจอยูใน 
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.28) มากที่สุด  รองลงมาคือ  มีการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณในระดับ 
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.27) มีการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.26) 
และมีการกระตุนทางปญญา อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.24) ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
จําแนกรายมิติ 4 มิติ 

ตัวแปรอิสระ 
ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง 4  มิติ 

คาเฉลี่ย 
X 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
SD 

การใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  3.27  0.67 
การสรางแรงบันดาลใจ  3.28  0.72 
การกระตุนทางปญญา  3.24  0.75 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล  3.26  0.93 

4.2.1.1  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
จากการศึกษา  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.27 เมื่อพิจารณาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
ในมิติการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณเปนรายประเด็น พบวา ผูนํามีวิสัยทัศนกวางไกลอยูในระดับ 
ปานกลาง  (คาคะแนน 3.45) มากที่สุด  รองลงมา คือ ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับ 
บุคลากรในหนวยงานอยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.40) ผูนําสามารถถายทอดวิสัยทัศนและ 
ยุทธศาสตรขององคการไดอยางชัดเจนและเขาใจ  ผูนําจะหาแนวทางการแกไขหากระเบียบใดทีเ่ปน 
อุปสรรคขัดขวางการทํางานเพื่อใหเกิดการคลองตัวในการปฏิบัติงาน (คาคะแนนเทากัน 3.34) และ 
นอยที่สุด คือ บุคลากรยึดพฤติกรรมของผูนําเปนตัวแบบสําหรับการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง 
(คาคะแนน 3.00)  ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติ 
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

มิติการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

1. ผูนํามีวิสัยทัศนกวางไกล  7.7  40.0  43.7  6.7  2.0  3.45  0.81  ปานกลาง 
2. ผูนําสามารถถายทอดวิสยัทัศน 
และยุทธศาสตรขององคการได 
อยางชัดเจนและเขาใจ 

5.3  38.0  44.0  10.3  2.3  3.34  0.82  ปานกลาง 

3.  ผูนําประพฤติตนเปน 
แบบอยาง ท่ีดีสําหรับบุคลากรใน 
หนวยงาน 

5.0  41.0  44.3  8.0  1.7  3.40  0.76  ปานกลาง 

4. ผูนําจะหาแนวทางการแกไข 
หากระเบียบใดท่ีเปนอุปสรรค 
ขัดขวางการทํางาน  เพื่อใหเกิด 
การคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

4.3  40.7  41.3  12.0  1.7  3.34  0.81  ปานกลาง 

5.  ผูนํากลาตัดสินใจทําสิง่ใหมๆ 
แมวาคนอื่นอาจจะไมเห็นดวย 

8.3  37.0  37.7  12.7  4.3  3.32  0.95  ปานกลาง 

6.  ผูนํามักทาํอะไรในสิง่ทั่วไป 
ท่ีคนอื่นคิดไมถึงเสมอ 

8.3  23.3  48.0  17.3  3.0  3.17  0.91  ปานกลาง 

7. ผูนําพูดอยางไรก็จะทําอยางนั้น  3.7  33.0  45.3  14.7  3.3  3.19  0.85  ปานกลาง 
8.ผูนําไดรับการยกยอง ศรัทธา 
และไววางใจของผูรวมงาน 

3.7  35.3  47.0  11.3  2.7  3.26  0.81  ปานกลาง 

9.  ผูนํามีศีลธรรมและจรยิธรรม 
สูง 

4.7  35.0  47.3  10.3  2.7  3.29  0.82  ปานกลาง 

10.ทานยึดพฤติกรรมของผูนําเปน 
ตัวแบบสําหรับการปฏิบัติงาน 

4.0  24.7  48.0  11.7  11.7  3.00  0.99  ปานกลาง
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4.2.1.2  การสรางแรงบันดาลใจ 
จากการศึกษา  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติการสรางแรงบันดาลใจใน 

ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  มีคาคะแนนเฉล่ีย  3.28 เมื่อพิจารณาระดับภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงในมิติการสราง แรงบันดาลใจเปนรายประเด็น  พบวา ผูนํามีการแสดงออกถึงความ 
เชื่อมั่นในเปาประสงคและวิสัยทัศนขององคการ อยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน  3.41 ) มาก 
ที่สุด รองลงมา คือ ผูนํามีความคิดเชิงบวกตอปญหาและการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง (คา 
คะแนน  3.36 ) ผูนําเชื่อในความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากร อยูในระดับปานกลาง (คา 
คะแนน  3.34 ) และนอยท่ีสุด  คือ ผูนําทําใหบุคลากรรูสึกวาตองทุมเทการทํางานใหกับองคการ อยู 
ในระดับปานกลาง คาคะแนน 3.18 ดังตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติ 
การสรางแรงบันดาลใจ 

มิติการสรางแรงบันดาลใจ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

1. ผูนํามีความคิดเชิงบวกตอ 
ปญหาและการปฏิบัติงาน 

7.0  37.3  43.0  9.7  3.0  3.36  0.86  ปานกลาง 

2. ผูนํากําหนดเปาหมายการ 
ปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถ 
ของบุคลากร 

6.0  37.3  41.7  12.3  2.7  3.32  0.86  ปานกลาง 

3. ผูนํากระตุนความกระตือรือรน 
ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
ในหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 

5.0  33.3  42.0  15.0  4.7  3.19  0.91  ปานกลาง 

4.ผูนําเชื่อในความสามารถการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

5.7  38.3  43.7  8.7  3.7  3.34  0.86  ปานกลาง
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 

มิตกิารสรางแรงบันดาลใจ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

5.  ผูนําแสดงความชื่นชมกับ 
ผูปฏิบัติงานดีเสมอ 

5.0  37.0  42.7  11.7  3.7  3.28  0.87  ปานกลาง 

6.  ผูนํามีการแสดงออกถึง 
ความเช่ือมั่นในเปาประสงค 
และวิสัยทัศนขององคการ 

7.7  37.0  46.0  7.0  2.3  3.41  0.82  ปานกลาง 

7.  ผูนํากําหนดมาตรฐานใน 
การปฏิบัติงานสูงและให 
กําลังใจวา ทานสามารถทํา 
ได 

6.3  31.7  48.7  11.0  2.3  3.29  0.83  ปานกลาง 

8.  ผูนําทําใหบุคลากรรูสึกวา 
ตองทุมเทการทํางานใหกับ 
องคการ 

6.3  29.3  45.0  14.3  5.0  3.18  0.93  ปานกลาง 

9.  ผูนําทําใหบุคลากรรูสึกวา 
ผลประโยชนสวนรวมตอง 
มากอนสวนตวัเสมอ 

5.7  33.0  43.0  13.7  4.7  3.21  0.92  ปานกลาง 

10.ผูนําทําใหบุคลากรรูสึกวา 
ปญหาที่เกิดขึน้มีแนว 
ทางแกไขได 

5.3  33.0  48.0  10.3  3.3  3.27  0.84  ปานกลาง
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4.2.1.3  การกระตุนทางปญญา 
จากการศึกษา  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติการกระตุนทางปญญาในภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง  มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.24  เม่ือพิจารณาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติ 
การกระตุนทางปญญาเปนรายประเด็น  พบวา  ผูนําเนนใหบุคลากรใชสติปญญาในการเอาชนะ 
อุปสรรค/ปญหาอยูในระดับ  ปานกลาง (คาคะแนน  3.40 ) มากที่สุด รองลงมา คือ ผูนําสงเสริมให 
บุคลากรไปอบรมหรือสัมมนาเพิ่มพูนความรู อยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน  3.35) ผูนําสนับสนุน 
ใหบุคลากรหาขอมูลขาวสารจากหลายแหลง (คาคะแนน 3.34 ) และนอยที่สุด คือ ผูนํากระตุนใหบุคลากร 
ตั้งคําถามตอวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมๆอยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.07)  ดังตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติ 
การกระตุนทางปญญา 

มิติการกระตุนทางปญญา  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

1.  ผูนําโนมนาวบุคลากรใหใช 
เหตุผลในการจัดการปญหาของ 
องคการ 

5.0  33.0  46.0  13.7  2.3  3.25  0.84  ปานกลาง 

2.  ผูนําชี้ใหเห็นวาการ 
แกปญหามีทางเลือกหลายวิธีใน 
การแกไข 

3.3  34.3  44.7  14.0  3.7  3.20  0.85  ปานกลาง 

3.  ผูนําสนับสนุนใหบุคลากร 
หาขอมูลขาวสารจากหลาย 
แหลง 

6.0  39.3  40.7  10.7  3.3  3.34  0.87  ปานกลาง 

4.  ผูนําเนนใหบุคลากรใช 
สติปญญาในการเอาชนะ 
อุปสรรค/ปญหา 

5.3  37.7  41.7  12.0  3.3  3.40  0.87  ปานกลาง
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ตารางที่ 4.7  (ตอ) 

มิติการกระตุนทางปญญา  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

5.  ผูนํากระตุนใหบุคลากร 
วิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของกอน 
ลงมือปฏิบัติงาน 

4.7  31.0  47.0  14.0  3.3  3.20  0.86  ปานกลาง 

6.  ผูนํารับฟงขอเสนอแนะจาก 
บุคลากรอยูเสมอ 

5.3  34.3  40.3  15.3  4.7  3.20  0.93  ปานกลาง 

7. ผูนําถายทอดความคิดใหม ๆ 
ในการทํางานใหกับบุคลากร 

6.0  31.7  44.7  13.0  4.7  3.21  0.91  ปานกลาง 

8.  ผูนําสงเสริมใหบุคลากรไป 
อบรมหรือสัมมนาเพิ่มพูน 
ความรู 

9.3  34.3  41.7  11.0  3.7  3.35  0.93  ปานกลาง 

9.  ผูนํากระตุนใหบุคลากรตัง้ 
คําถามตอวิธีการปฏิบัติงาน 
แบบเดิมๆ 

5.0  24.0  49.0  17.3  4.7  3.07  0.89  ปานกลาง 

10.  ผูนํากระตุนใหบุคลากรคิด 
ริเริ่มสรางสรรคหาวิธีการใหม 
สําหรับใชในการทํางานอยู 
เสมอ 

5.3  32.3  45.3  12.0  5.0  3.21  0.90  ปานกลาง
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4.2.1.4  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล 
จากการศึกษา  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติการคํานึงถึงความเปนปจเจก 

บุคคลในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.26 เมื่อพิจารณาระดับภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงในมิติการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เปนรายประเด็น  พบวา ผูนําพูดคุยกับ 
บุคลากรอยางเปนกันเองอยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.65)  มากที่สุด รองลงมา คือ ผูนําให 
ความชวยเหลือหรือแนะนําหากมีปญหา  อยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.36) ผูนําสามารถ 
พูดคุยกับบุคลากรเมื่อมีปญหาอยางเปดอกไดและผูนําเชื่อมั่นวาบุคลากรมีความถนัดและ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานได (คาคะแนนเทากัน 3.32) และนอยที่สุด คือ ผูนําจัดระบบ 
สวัสดิการพิเศษแกบุคลากรอยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 2.90)  ดังตารางที่ 4.8 

ตารางที่ 4.8  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติ 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล 

มิติการคํานึงถึงความเปน 
ปจเจกบุคคล  รอยละ 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

1. ผูนําพูดคุยกับบุคลากรอยาง 
เปนกันเอง 

14.7  45.7  31.7  5.7  2.3  3.65  0.88  ปานกลาง 

2. ผูนําใหความชวยเหลอืหรือ 
แนะนําหากมีปญหา 

7.3  39.0  39.7  10.3  3.7  3.36  0.90  ปานกลาง 

3. ผูนําสามารถพูดคยุกับ 
บุคลากรเม่ือมีปญหาอยางเปด 
อกได 

7.3  39.0  36.7  12.0  5.0  3.32  0.95  ปานกลาง 

4. ผูนําทําใหบุคลากรรูสึกวา 
ตนเองมีความสําคัญกับองคการ 

7.0  35.0  36.7  15.7  5.7  3.22  0.98  ปานกลาง 

5.ผูนําจัดระบบสวสัดิการพิเศษ 
แกบุคลากร 

4.3  23.7  40.0  21.7  10.3  2.9  1.01  ปานกลาง
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 

มิติการคํานึงถึงความเปน 
ปจเจกบุคคล  รอยละ 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

6. ผูนําทําใหบุคลากร มีความ 
รักใครปรองดองกัน 

4.7  28.7  42.7  15.3  8.7  3.05  0.98  ปานกลาง 

7. ผูนําไมเคยตําหนิบุคลากร 
อยางเสยีหายตอหนาคนอื่น 

5.7  28.7  39.3  18.3  8.0  3.12  1.00  ปานกลาง 

8. ผูนํามีความเอือ้เฟอเผื่อแผตอ 
บุคลากรในหนวยงาน 

6.0  36.3  41.0  11.7  5.0  3.27  0.92  ปานกลาง 

9. ผูนําทําใหเชื่อไดวา 
หากรับผิดชอบงานมากจะ 
ไดรับผลตอบแทนท่ีดี 

5.3  30.3  38.3  17.7  8.3  3.07  1.01  ปานกลาง 

10.ผูนําเชื่อมั่นวาบุคลากรมี 
ความถนัดและความสามารถใน 
การปฏิบัติงานได 

6.7  37.3  40.7  12.3  3.0  3.32  0.88  ปานกลาง 

4.2.2  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
จากการศึกษาภาวะผูนําของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในแตละรูปแบบ พบวา ภาวะ 

ผูนําแบบแลกเปล่ียน  มีคาเฉล่ีย  3.04 และเมื่อพิจารณาระดับภาวะผูนําแลกเปล่ียน  ใน  3  ระดับ 
พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 83.0 รองลงมาคือ ระดับสูง รอยละ 9.0 และระดับต่ํา รอยละ 
8.0 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9  แสดงระดับภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ระดับภาวะผูนําแบบ 
แลกเปลีย่น 

จํานวน  รอยละ 

ต่ํา  24  8.0 
ปานกลาง  249  83.0 

สูง  27  9.0 

หมายเหต:ุ  (X = 3.04 S = 0.52) 

จากการศึกษาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนในรายดานพบวา ดานการจัดการแบบ 
กระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวนอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.25) มากที่สุด  รองลงมาคือ 
ดานการใหรางวัลตามสถานการณอยูในระดับปานกลาง(คาเฉล่ีย3.06)และดานการจัดการแบบเฉื่อย 
ชาภายใตเงื่อนไขยกเวน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.81)  ดังตารางที่ 4.10 

ตารางที่ 4.10  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน จําแนก 
3 ดาน 

ตัวแปรอิสระ 
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 

คาเฉลี่ย 
X 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
SD 

ดานใหรางวัลตามสถานการณ  3.06  0.77 
ดานการจัดการแบบ 
กระตือรือรนภายใตเงื่อนไข 
ยกเวน 

3.25  0.75 

ดานการจัดการแบบเฉื่อยชา 
ภายใตเงื่อนไขยกเวน 

2.81  0.76 

4.2.2.1  การใหรางวัลตามสถานการณ 
จากการศึกษา  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนในดานการใหรางวัลตามสถานการณ  ใน 

ภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉล่ีย  3.06  เมื่อพิจารณาระดับภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนในดานการใหรางวัลตามสถานการณ  เปนรายประเด็น พบวา ผูนําอธิบายเปาหมายและ
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ความคาดหวังกอนมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.26) มาก 
ที่สุด รองลงมา คือ ผูนํากําหนดบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานใหบุคลากรอยางชัดเจน อยูในระดับ 
ปานกลาง (คาคะแนน 3.19) และนอยท่ีสุด คือ ผูนําใหรางวัลแกบุคลากรเม่ืองานสําเร็จตามเปาหมาย 
อยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 2.84) ดังตารางที่ 4.11 

ตารางที่ 4.11  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนใน 
ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 

ดานการใหรางวัลตามสถานการณ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

1. ผูนําอธิบายเปาหมายและความ 
คาดหวังกอนมอบหมายหนาที่ให 
บุคลากรปฏิบัติ 

4.0  34.3  48.0  10.7  3.0  3.26  0.82  ปานกลาง 

2. ผูนํากําหนดบทบาทหนาที่ใน 
การปฏิบัติงานใหบุคลากรอยาง 
ชัดเจน 

4.0  30.0  50.0  13.3  2.7  3.19  0.82  ปานกลาง 

3. ผูนําใหความสําคญักับการให 
รางวัล เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ 
ทํางาน 

4.0  21.7  44.7  20.0  9.7  2.90  0.98  ปานกลาง 

4. ผูนําใหรางวัลแกบคุลากรเม่ือ 
งานสําเร็จตามเปาหมาย 

3.7  20.7  42.3  22.7  10.7  2.84  0.99  ปานกลาง 

5. ผูนําใหการสนับสนุนทรัพยากร 
ท่ีจําเปนแกบุคลากรในการ 
ปฏิบัติงาน 

3.7  28.7  49.3  12.0  6.3  3.11  0.89  ปานกลาง 

4.2.2.2  การจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวน 
จากการศึกษา  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนในดานการจัดการแบบกระตือรือรน 

ภายใตเงื่อนไขยกเวนในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.25  เมื่อพิจารณาระดับ 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนในดานการจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวน เปนราย 
ประเด็น พบวา  ผูนําใหรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  อยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน
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3.35) มากที่สุด รองลงมา คือ ผูนํามีความใสใจตอการทํางานที่ผิดพลาดหรือที่ต่ํากวามาตรฐานอยูใน 
ระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.27) และนอยท่ีสุด คือผูนําเขามาแกปญหาและรวมรับผิดชอบทุกครั้ง 
เม่ือองคการปฏิบัติงานผิดพลาด อยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.18)  ดังตารางที่ 4.12 

ตารางที่  4.12  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนใน 
ดานการจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวน 

ดานการจัดการแบบกระตือรอืรน  รอยละ 
ภายใตเง่ือนไขยกเวน  จริง

มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

6. ผูนํานําแผนการปฏิบัติงานและ 
แผนพฒันาไปใชอยางเปนระบบ 

4.3  31.3  47.7  13.3  3.3  3.20  0.85  ปานกลาง 

7. ผูนํากําหนดผูรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงานแตละเรือ่งชัดเจน 

4.3  34.0  46.3  12.3  3.0  3.24  0.84  ปานกลาง 

8. ผูนํามีความใสใจตอการทํางานที่ 
ผิดพลาดหรือที่ตํ่ากวามาตรฐาน 

6.7  34.3  41.7  14.3  3.0  3.27  0.90  ปานกลาง 

9. ผูนําเขามาแกปญหาและรวม 
รับผิดชอบทุกครั้งเม่ือองคการ 
ปฏิบัติงานผิดพลาด 

5.7  32.7  41.7  14.3  5.7  3.18  0.94  ปานกลาง 

10. ผูนําใหรายงานผลการปฏิบัติงาน 
อยางสม่ําเสมอ 

7.0  37.7  40.3  13.3  1.7  3.35  0.86  ปานกลาง 

4.2.2.3  การจัดการแบบเฉื่อยชาภายใตเงื่อนไขยกเวน 
จากการศึกษา  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนในดานการจัดการแบบเฉื่อยชาภายใต 

เง่ือนไขยกเวน ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉล่ีย 2.81  เมื่อพิจารณาระดับภาวะ 
ผูนําแบบแลกเปล่ียนในดานการจัดการแบบเฉื่อยชาภายใตเงื่อนไขยกเวนเปนรายประเด็น พบวา 
ผูนํามีวิธีการทํางานที่ยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเดิมๆ จนกวาจะเกิดปญหาขึ้นและผูนําวางเฉยตอ 
ปญหาเล็กๆนอยๆอยูในระดับปานกลาง (คาคะแนนเทากัน 2.94) มากที่สุด รองลงมา คือผูนําไม 
พอใจเมื่อบุคลากรมีความคิดเห็นขัดแยงอยูในระดับ ปานกลาง(คาคะแนน 2.89)  และนอยที่สุด คือ 
ผูนําคอยจับผิดความบกพรองในการทํางานของบุคลากรเสมอ (คาคะแนน 2.51)  ดังตารางที่ 4.13
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ตารางที่  4.13  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนใน 
ดานการจัดการแบบเฉื่อยชาภายใตเงื่อนไขยกเวน 

4.2.3  ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 
จากการศึกษา ภาวะผูนําของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในแตละรูปแบบ พบวา มีภาวะ 

ผูนําแบบปลอยเสรีในภาพรวม อยูในระดับคอนขางนอย มีคาคะแนนเฉล่ีย 2.39 และเมื่อพิจารณา 
ระดับภาวะผูนําแบบปลอยเสรี ใน 3 ระดับ พบวา อยูในระดับต่ํา รอยละ 48.7 มากที่สุด รองลงมา 
คือ ระดับปานกลาง รอยละ 43.0 และระดับสูง รอยละ 8.3 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.14 

ดานการจัดการแบบเฉือ่ยชา  รอยละ 
ภายใตเง่ือนไขยกเวน  จริง

มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

11. ผูนํามีวิธีการทํางานที่ยึดติดกับ 
วิธีการทํางานแบบเดิมๆ จนกวาจะ 
เกิดปญหาขึ้น 

7.3  17.3  43.7  25.7  6.0  2.94  0.98  ปานกลาง 

12. ผูนําไมพอใจเม่ือบุคลากรมี 
ความคิดเห็นขัดแยง 

7.0  19.3  39.0  25.3  9.3  2.89  1.04  ปานกลาง 

13. ผูนําวางเฉยตอปญหา 
เล็กๆนอยๆ 

7.3  21.7  37.3  25.0  8.7  2.94  1.05  ปานกลาง 

14. ผูนําตําหนเิม่ือทานปฏิบัติงาน 
ผิดพลาด 

4.3  18.0  40.7  26.3  10.7  2.79  1.00  ปานกลาง 

15. ผูนําคอยจับผิดความบกพรอง 
ในการทํางานของบุคลากรเสมอ 

3.0  10.3  39.3  28.3  18.3  2.51  1.00  ปานกลาง
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ตารางที่ 4.14  แสดงระดับภาวะผูนําแบบปลอยเสรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ระดับภาวะผูนําแบบปลอยเสรี  จํานวน  รอยละ 
ต่ํา  146  48.7 

ปานกลาง  129  43.0 
สูง  25  8.3 

หมายเหต:ุ  (X = 2.39 S = 0.95) 

เม่ือพิจารณาระดับภาวะผูนําแบบปลอยเสรี เปนรายประเด็น พบวา  ผูนําไมมีความชัดเจน 
ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานแกบุคลากรอยูในระดับปานกลาง  (คาคะแนน 2.61)  มาก 
ที่สุด รองลงมา คือ  ผูนําไมสนผลลัพธในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง(คาคะแนน 2.38) 
และผูนําไมสนใจและไมเอาใจใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากร (คาคะแนน 2.35)  และนอยที่สุด 
คือ ผูนํามักไมแสดงความคิดเห็นใดๆอยูในระดับต่ํา  (คาคะแนน 2.28) ดังตารางที่ 4.15 

ตารางที่  4.15  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 

ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

16. ผูนําไมสนผลลัพธในการ 
ปฏิบัติงาน 

4.7  6.3  35.0  30.3  23.7  2.38  1.06  ปานกลาง 

17. ผูนําไมมีความชัดเจนในการ 
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานแก 
บุคลากร 

4.7  12.0  39.0  28.3  16.0  2.61  1.04  ปานกลาง 

18. ผูนําไมสนใจและไมเอาใจใสตอ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.3  8.0  34.3  29.3  25.0  2.35  1.04  ปานกลาง 

19. ผูนํามักไมแสดงความคิดเห็นใดๆ  3.3  7.0  33.0  28.0  28.7  2.28  1.06  ต่ํา 
20.ผูนําหลีกเลี่ยงการแกปญหาและ 
ปดความรับผิดชอบเสมอเม่ือภารกิจ 
ขององคการผิดพลาด 

5.0  8.3  31.0  26.7  29.0  2.34  1.13  ปานกลาง
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4.3  การประเมินวัฒนธรรมองคการ 

การประเมินวัฒนธรรมองคการตามตัวแบบของ Denison 4 รูปแบบ คือ  วัฒนธรรมสวนรวม 
(Involvement Culture) วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability 
Culture) วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) จากผลการศึกษาพบวา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
มีรูปแบบวัฒนธรรมองคการ เปนแบบวัฒนธรรมพันธกิจ มากที่สุด (คาเฉล่ีย = 3.16) รองลงมาเปน 
รูปแบบของวัฒนธรรมสวนรวม (คาเฉล่ีย = 3.11) และวัฒนธรรมเอกภาพ (คาเฉล่ีย = 2.96) ตามลําดับ 
สําหรับรูปแบบวัฒนธรรมการปรับตัว กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยนอยที่สุด  (คาเฉล่ีย  =  2.91) 
อยางไรก็ตามจะเห็นวาแตละรูปแบบมีคาเฉลี่ยท่ีใกลเคียงกัน ดังตารางที่ 4.16 

ตารางที่ 4.16  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองคการ 4 รูปแบบ 

ตัวแปรอิสระ 
วัฒนธรรมองคการ 

คาเฉลี่ย 
X 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
SD 

วัฒนธรรมสวนรวม  3.11  0.69 
วัฒนธรรมเอกภาพ  2.96  0.61 
วัฒนธรรมการปรับตวั  2.91  0.72 
วัฒนธรรมพันธกิจ  3.16  0.76 

4.3.1  วัฒนธรรมสวนรวม (Involvement Culture) 
จากการศึกษาวัฒนธรรมองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในแตละรูปแบบ พบวา 

วัฒนธรรมสวนรวม มีคาเฉล่ีย  3.11 และเมื่อพิจารณาระดับของวัฒนธรรมสวนรวม ใน 3 ระดับ 
พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 64.7 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 23.0 และระดับต่ํา รอยละ 
12.3 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17  แสดงระดับวัฒนธรรมสวนรวม (Involvement Culture) ของกรมสนับสนนุบริการ 
สุขภาพ 

ระดับวัฒนธรรมสวนรวม  จํานวน  รอยละ 
ต่ํา  37  12.3 

ปานกลาง  194  64.7 
สูง  69  23.0 

หมายเหต:ุ  (X = 3.11 S = 0.69) 

เมื่อพิจารณาระดับวัฒนธรรมสวนรวม เปนรายประเด็น  พบวา  บุคลากรในหนวยงาน 
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไดทุกเวลาที่จําเปนอยูในระดับปานกลาง 
(คาคะแนน 3.28) มากที่สุด  รองลงมา คือ บุคลากรในหนวยงานไดรับการสงเสริมใหทํางานรวมกัน 
เปนทีม อยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.20) และบุคลากรในหนวยงานมีอิสระในการเลือกใช 
วิธีการทํางานตามความเหมาะสมของงาน  (คาคะแนน 3.15) และนอยที่สุดคือ บุคลากรใน 
หนวยงานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของทีมและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาและพัฒนา 
งานอยางสม่ําเสมอ (คาคะแนน 2.97) ดังตารางที่ 4.18 

ตารางที่  4.18  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับวัฒนธรรมสวนรวม 

วัฒนธรรมสวนรวม  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

1.บุคลากรในหนวยงานมีอสิระใน 
การเลือกใชวิธีการทํางานตาม 
ความเหมาะสมของงาน 

2.3  30.0  52.0  12.0  3.7  3.15  0.80  ปานกลาง 

2.บุคลากรในหนวยงานสามารถ 
เขาถึงขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตอ 
การปฏิบัติงานไดทุกเวลาท่ีจําเปน 

5.0  35.3  47.0  8.3  4.3  3.28  0.86  ปานกลาง
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ตารางที่  4.18  (ตอ) 

วัฒนธรรมสวนรวม  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

3. บุคลากรในหนวยงานมีการ 
แบงปนขอมูลขาวสารในการ 
ทํางานอยางกวางขวาง 

3.7  28.0  48.7  13.3  6.3  3.09  0.90  ปานกลาง 

4. บุคลากรในหนวยงานมีโอกาส 
ไดเขารวมกําหนดแผนปฏิบัติการ 
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

4.7  28.7  48.7  11.3  6.7  3.13  0.92  ปานกลาง 

5.บุคลากรในหนวยงานไดรับการ 
สงเสริมใหทํางานรวมกนัเปนทีม 

7.7  28.0  47.3  11.3  5.7  3.20  0.94  ปานกลาง 

6.บุคลากรในหนวยงานมี 
ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของทีม 
และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
แกปญหาและพฒันางานอยาง 
สม่ําเสมอ 

5.0  21.7  47.0  18.3  8.0  2.97  0.96  ปานกลาง 

7.หนวยงานใชความนาเชื่อถอื 
ไววางใจในการควบคุมการ 
ปฏิบัติงานมากกวาใชระเบียบ 
กฎเกณฑ 

3.3  27.3  47.7  15.3  6.3  3.06  0.90  ปานกลาง 

8. บุคลากรในหนวยงานไดรับ 
พัฒนาสมรรถนะอยางตอเนือ่ง 

4.0  22.0  50.0  18.3  5.7  3.00  0.89  ปานกลาง 

4.3.2 วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) 
จากการศึกษาวัฒนธรรมองคการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในแตละรูปแบบพบวา 

วัฒนธรรมเอกภาพ มีคาเฉล่ีย 2.96 และเมื่อพิจารณาระดับของวัฒนธรรมเอกภาพใน3 ระดับ พบวา อยู 
ในระดับปานกลาง รอยละ  72.7 รองลงมา คือ  ระดับสูง รอยละ  14.7 และระดับต่ํา  รอยละ  12.7 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.19  แสดงระดับวัฒนธรรมเอกภาพ  (Consistency Culture) ของกรมสนับสนนุบรกิาร 
สุขภาพ 

ระดับวัฒนธรรมเอกภาพ  จํานวน  รอยละ 
ต่ํา  38  12.7 

ปานกลาง  218  72.7 
สูง  44  14.7 

หมายเหต:ุ  (X = 2.96 S = 0.61) 

เม่ือพิจารณาระดับวัฒนธรรมเอกภาพ เปนรายประเด็น พบวา ผูบริหารของหนวยงาน มี 
การปฏิบัติสอดคลองกันระหวางส่ิงที่ตนเองสอนกับส่ิงที่ตนเองทําอยูระดับปานกลาง (คาคะแนน 
3.04) มากที่สุด  รองลงมา คือ หนวยงานมีคานิยมของหนวยงานที่สมาชิกยึดถือรวมกันสําหรับใช 
เปนแนวทางในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง(คาคะแนน 3.01) และหากละเมิดหรือละเลยคานิยม 
ของหนวยงาน จะถูกมองวาไดสรางปญหาใหกับหนวยงาน (คาคะแนน 2.99) และนอยที่สุด คือ 
บุคลากรจากกลุม/ฝายหรือสายงานที่แตกตางกันมีทัศนะหรือมุมมองตอประเด็นการทํางาน 
เหมือนกัน (คาคะแนน 2.89)  ดังตารางที่ 4.20 

ตารางที่ 4.20  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับวัฒนธรรมเอกภาพ 

วัฒนธรรมเอกภาพ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

9.ผูบริหารของหนวยงานมีการ 
ปฏิบัติสอดคลองกนัระหวางสิ่ง 
ท่ีตนเองสอนกับสิ่งที่ตนเองทํา 

1.7  25.0  53.7  17.7  5.0  3.04  0.81  ปานกลาง 

10. หนวยงานมีคานิยมของ 
หนวยงานท่ีสมาชกิยึดถอื 
รวมกันสําหรับใชเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติ 

3.3  23.3  50.7  16.7  6.0  3.01  0.88  ปานกลาง
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ตารางที่ 4.20  (ตอ) 

วัฒนธรรมเอกภาพ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

10. หนวยงานมีคานิยมของ 
หนวยงานท่ีสมาชกิยึดถอื 
รวมกันสําหรับใชเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติ 

3.3  23.3  50.7  16.7  6.0  3.01  0.88  ปานกลาง 

11.หากละเมิดหรอืละเลยคานิยม 
ของหนวยงาน จะถูกมองวาได 
สรางปญหาใหกับหนวยงาน 

2.7  27.0  44.7  18.0  7.7  2.99  0.93  ปานกลาง 

12.หนวยงานไดกาํหนด 
จรรยาบรรณของหนวยงานอยาง 
ชัดเจนสําหรับเปนแนวทางการ 
ปฏิบัติใหกับบุคลากรวาสิ่งใดผิด 
สิ่งใดถูก 

1.7  21.0  51.3  22.3  3.7  2.95  0.80  ปานกลาง 

13.เม่ือมีประเดน็ท่ีเปนปญหา 
และนําเสนอไปยงัหนวยงาน 
บุคลากรในองคการก็สามารถ 
รวมกันกําหนดขอตกลงที่ชัดเจน 
วา แนวทางการปฏิบัติใดท่ี 
ถูกตอง พึงกระทําและแนวทาง 
ใดท่ีเปนสิ่งไมถูกตองและไมพึง 
กระทํา 

1.0  20.7  57.7  16.3  4.3  2.98  0.76  ปานกลาง
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ตารางที่ 4.20  (ตอ) 

วัฒนธรรมเอกภาพ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

14.หนวยงานมีวิธีการปฏิบัติงาน 
ท่ีคงเสนคงวาและสามารถ 
ทํานายได 

1.7  22.0  48.3  20.7  7.3  2.90  0.88  ปานกลาง 

15.บุคลากรจากกลุม/ฝายหรือ 
สายงานที่แตกตางกนัมีทัศนะ 
หรือมุมมองตอประเด็นการ 
ทํางานเหมือนกัน 

2.0  17.3  54.0  20.7  6.0  2.89  0.83  ปานกลาง 

16.หนวยงานไดมีการเชือ่มโยง 
เปาหมายและประสาน 
การดําเนินงานโครงการระหวาง 
กลุม/ฝายเปนอยางดี 

2.3  22.3  51.0  16.7  7.7  2.95  0.89  ปานกลาง 

4.3.3  วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) 
จากการศึกษาวัฒนธรรมองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในแตละรูปแบบ พบวา 

วัฒนธรรมการปรับตัว มีคาเฉล่ีย  2.91 และเม่ือพิจารณาระดับของวัฒนธรรมการปรับตัว ใน 3 ระดับ 
พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 66.3 รองลงมา คือ ระดับต่ํา รอยละ 20 และระดับสูง รอยละ 13.7 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.21
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ตารางที่ 4.21  แสดงระดับวัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) ของกรมสนับสนุนบรกิาร 
สุขภาพ 

ระดับวัฒนธรรมการปรับตัว  จํานวน  รอยละ 
ต่ํา  60  20.0 

ปานกลาง  199  66.3 
สูง  41  13.7 

หมายเหต:ุ  (X = 2.91 S = 0.72) 

เม่ือพิจารณาระดับวัฒนธรรมการปรับตัว เปนรายประเด็น พบวา หนวยงานเนนวิธีการ 
ทํางานที่ยืดหยุน ไมยึดติดกับแบบแผนที่เปนทางการหรือแบบแผนเดิมๆ  อยูระดับปานกลาง 
(คาคะแนน 3.01) มากที่สุด รองลงมา คือ บุคลากรในหนวยงานมีแนวโนมสนับสนุนและนิยม 
การเปล่ียนแปลงความคิดและวิธีการทํางานและบุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือเปนอยางดี 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง(คาคะแนนเทากัน 3.00) และนอย 
ที่สุด คือ หนวยงานใหรางวัลกับบุคลากรที่เสนอความคิดใหมๆ หากความคิดของเขาไดถูกนําไปใช 
(คาคะแนน 2.62) ดังตารางที่ 4.22 

ตารางที่ 4.22  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับวัฒนธรรมการปรับตัว 

วัฒนธรรมการปรับตวั  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

17.หนวยงานเนนวิธีการ 
ทํางานที่ยืดหยุน ไมยึดติดกับ 
แบบแผนท่ีเปนทางการหรือ 
แบบแผนเดิมๆ 

2.0  23.0  54.0  16.0  5.0  3.01  0.82  ปานกลาง 

18.หนวยงานมีการ 
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรงุ 
วิธีการทํางานใหมๆอยาง 
สม่ําเสมอ 

2.7  20.3  53.3  17.3  6.3  2.96  0.86  ปานกลาง
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ตารางที่ 4.22  (ตอ) 

วัฒนธรรมการปรับตวั  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

19.หนวยงานนําขอเสนอจาก 
ผูรับบริการมาใชในการ 
ปรับปรุงการทํางานอยาง 
สม่ําเสมอ 

3.3  22.7  49.3  17.7  7.0  2.98  0.90  ปานกลาง 

20.บุคลากรในหนวยงานมี 
แนวโนมสนับสนุนและนิยม 
การเปลี่ยนแปลงความคิดและ 
วิธีการทํางาน 

1.7  28.0  47.0  15.7  7.7  3.00  0.90  ปานกลาง 

21.หนวยงานมีการวางแผนใน 
การจัดการความเส่ียง 

2.7  19.3  57.7  15.0  5.3  2.99  0.82  ปานกลาง 

22.บุคลากรในหนวยงานให 
ความรวมมือเปนอยางดี 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ปฏิบัติงาน 

2.0  24.3  53.0  13.0  7.7  3.00  0.87  ปานกลาง 

23.หนวยงานใหรางวัลกับ 
บุคลากรที่เสนอความคิด 
ใหมๆหากความคิดของเขาได 
ถูกนําไปใช 

1.3  14.0  44.7  25.3  17.7  2.62  0.94  ปานกลาง 

24.หนวยงานมีการวิเคราะห 
สภาพแวดลอมที่มีผลตอ 
การปฏิบัติงานขององคการ 
อยางสม่ําเสมอ 

1.7  17.7  46.7  23.0  11.0  2.76  0.92  ปานกลาง 

25.หนวยงานมีการสรุป 
บทเรียนและมีการเรียนรูจาก 
บทเรียนในอดีตเพื่อใชเปน 
แนวทางในการปฏิบัติงานใน 
อนาคต 

2.3  18.7  50.3  19.3  9.3  2.85  0.91  ปานกลาง
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4.3.4  วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) 
จากการศึกษาวัฒนธรรมองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในแตละรูปแบบ พบวา 

วัฒนธรรมพันธกิจ  มีคาเฉล่ีย  3.16  และเมื่อพิจารณาระดับของวัฒนธรรมพันธกิจ ใน  3  ระดับ 
พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.3 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 24.7 และระดับต่ํา รอยละ 
13.0 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.23 

ตารางที่ 4.23  แสดงระดับวัฒนธรรมพนัธกิจ (Mission Culture) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ระดับวัฒนธรรมพันธกิจ  จํานวน  รอยละ 
ต่ํา  39  13.0 

ปานกลาง  187  62.3 
สูง  74  24.7 

หมายเหต:ุ  (X = 3.16 S = 0.76) 

เมื่อพิจารณาระดับวัฒนธรรมพันธกิจ เปนรายประเด็น  พบวา หนวยงานมีการกําหนด 
เปาประสงคและพันธกิจที่ชัดเจน อยูระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.83) มากที่สุด รองลงมา คือ 
หนวยงานมีการตกลงรวมกันในการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดอยางชัดเจนอยูในระดับปานกลาง 
(คาคะแนน 3.57) บุคลากรในหนวยงานมีเปาหมายในการทํางานสอดคลองกับเปาหมายของ 
หนวยงาน (คาคะแนน 3.21) และนอยที่สุด คือ วิสัยทัศนของหนวยงานสามารถสรางความ 
กระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากรไดเปนอยางดี (คาคะแนน 2.89) 
ดังตารางที่ 4.24
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ตารางที่ 4.24  แสดงคารอยละ เฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับวัฒนธรรมพันธกิจ 

วัฒนธรรมพันธกิจ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

26.หนวยงานมีการกําหนด 
เปาประสงคและพันธกิจท่ี 
ชัดเจน 

7.7  39.3  40.7  8.3  4.0  3.83  0.89  ปานกลาง 

27.หนวยงานมีการตกลง 
รวมกันในการกําหนด 
เปาหมายและตัวชี้วัดอยาง 
ชัดเจน 

7.0  39.0  41.7  7.3  5.0  3.57  0.90  ปานกลาง 

28.บุคลากรในหนวยงาน 
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
พันธกิจ/แผนปฏิบัติของ 
หนวยงานอยางทั่วถึง 

5.3  29.7  48.0  12.0  5.0  3.18  0.89  ปานกลาง 

29.บุคลากรในหนวยงาน 
เขาใจและตระหนักถึงพันธ 
กิจและเปาหมายของ 
หนวยงาน 

5.3  25.7  47.3  16.3  5.3  3.09  0.92  ปานกลาง 

30.บุคลากรในหนวยงานยึด 
เปาประสงคและพันธกิจเปน 
กรอบแนวทางในการปฏิบัติ 
อยางสม่ําเสมอ 

4.0  27.0  49.0  14.0  6.0  3.09  0.90  ปานกลาง 

31.บุคลากรในหนวยงานมี 
เปาหมายในการทํางาน 
สอดคลองกับเปาหมายของ 
หนวยงาน 

4.0  32.7  47.3  12.3  3.7  3.21  0.85  ปานกลาง
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ตารางที่ 4.24  (ตอ) 

วัฒนธรรมพันธกิจ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

32.หนวยงานมีการสราง 
วิสัยทัศนรวมท่ีแสดงใหเห็น 
วาองคการควรเปนอยางไรใน 
อนาคต 

4.3  30.3  45.7  13.7  6.0  3.13  0.92  ปานกลาง 

33.วิสัยทัศนของหนวยงาน 
สามารถสรางความ 
กระตือรอืรนและ 
เปนแรงจูงใจในการทํางาน 
ใหกับบุคลากรไดเปนอยางดี 

3.0  19.3  51.0  17.0  9.7  2.89  0.93  ปานกลาง 

34.หนวยงานใหความสําคญั 
และสามารถปฏิบัติงานให 
บรรลเุปาหมายระยะสัน้ โดย 
ท่ีไมทําลายเปาหมายระยะยาว 

4.3  24.7  51.3  12.3  7.3  3.06  0.91  ปานกลาง 

4.4  การประเมินประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินประสิทธิผลขององคการตามตัวแบบของ Gibson and Others (1988 อางถึงใน 
สมใจ ลักษณะ, 2546: 5-6) โดยวัดจากตัวแปร 5 ดาน คือ ดานการผลิต (Production)  ดานประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ  (Satisfaction) ดานการปรับเปล่ียน 
(Adaptiveness)  ดานการพัฒนา  (Development)  และผูศึกษาไดเพิ่มอีก 1 ตัวแปร คือ ดานความพึง 
พอใจของผูรับบริการ จากผลการศึกษาพบวา  ประสิทธิผลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  รอยละ  68.0  รองลงมา  คือ  ระดับสูง  รอยละ  24.7  และระดับต่ํา 
รอยละ 7.3 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินประสิทธิผล ของกรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพอยูในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 4.25
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ตารางที่ 4.25  แสดงระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพในภาพรวม 

ระดับประสิทธิผลขององคการ  จํานวน  รอยละ 
ต่ํา  22  7.3 

ปานกลาง  204  68.0 
สูง  74  24.7 

หมายเหต:ุ  (X = 3.23 S = 0.68) 

เมื่อพิจารณา ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนรายดาน พบวา 
ดานการผลิต (Production) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย = 3.46) รองลงมา คือ ดานความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ  (คาเฉล่ีย  =  3.27)  ดานการพัฒนา  (Development)  (คาเฉล่ีย  =  3.25)  ดานการ 
ปรับเปล่ียน  (Adaptiveness)  (คาเฉล่ีย  =  3.16)  ดานประสิทธิภาพ  (Efficiency) (คาเฉล่ีย  =  3.14) 
ตามลําดับ  และสําหรับดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ 
(Satisfaction)  (คาเฉล่ีย = 3.08)  ดังตารางที่ 4.26 

ตารางที่ 4.26  แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพ จําแนกรายดาน 

ตัวแปรตามประสิทธผิลขององคการ  คาเฉลี่ย 
X 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
SD 

ดานการผลิต  3.46  0.73 
ดานประสิทธิภาพ  3.14  0.80 
ความพึงพอใจของสมาชิกใน 
องคการ 

3.08  0.82 

ดานการปรับเปล่ียน 
ดานการพัฒนา 
ดานความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

3.16 
3.25 
3.27 

0.82 
0.87 
0.83
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4.4.1  ดานการผลิต  (Production) 
จากการศึกษาประสิทธิผลองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดานการผลิต พบวา มี 

คาเฉล่ีย 3.46  และเม่ือพิจารณาประสิทธิผลใน 3 ระดับ พบวา ประสิทธิผลองคการดานการผลิตอยู 
ในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 55.3 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 40 และระดับต่ํา รอยละ 
4.7 ตามลําดับดังตารางที่ 4.27 

ตารางที่ 4.27  แสดงระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ดานการ 
ผลิต 

ระดับประสิทธิผล 
ดานการผลิต 

จํานวน  รอยละ 

ต่ํา  14  4.7 
ปานกลาง  166  55.3 

สูง  120  40 

หมายเหต:ุ  (X = 3.46 S = 0.73) 

เม่ือพิจารณาระดับประสิทธิผลดานการผลิตเปนรายประเด็น พบวา มีคะแนนเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลางท้ัง 2 ประเด็น คือ หนวยงานมีการกําหนดผลผลิตอยางชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ (คาเฉล่ีย = 3.49) รองลงมาคือ หนวยงานสามารถดําเนินงานผานเกณฑตัวชี้วัดผลผลิต 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดตรงตามวัตถุประสงค (คาเฉล่ีย = 3.43)  ดังตารางที่ 4.28
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ตารางที่ 4.28  แสดงรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล 
ดานการผลิต 

ดานการผลิต  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

1.หนวยงานมีการกาํหนด 
ผลผลิตอยางชัดเจนท้ังในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 

8.0  41.0  44.3  5.0  1.7  3.49  0.78  ปานกลาง 

2.หนวยงานสามารถ 
ดําเนินงานผานเกณฑตัวชี้วัด 
ผลผลิต ท้ังเชิงปริมาณและ 
เชงิคุณภาพไดตรงตาม 
วัตถุประสงค 

8.0  36.3  48.0  6.3  1.3  3.43  0.78  ปานกลาง 

4.4.2  ดานประสิทธภิาพ (Efficiency) 
จากการศึกษาประสิทธิผลองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดานประสิทธิภาพ 

พบวา มีคาเฉล่ีย 3.14 และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลใน 3 ระดับ พบวา  ประสิทธิผลองคการดาน 
ประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลางมากที่สุด  รอยละ  61.3 รองลงมา คือ  ระดับสูง  รอยละ  26.0 
และระดับต่ํา รอยละ 12.7 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.29 

ตารางที่ 4.29  แสดงระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพดาน 
ประสิทธิภาพ 

ระดับประสิทธิผล 
ดานประสิทธภิาพ 

จํานวน  รอยละ 

ต่ํา  38  12.7 
ปานกลาง  184  61.3 

สูง  78  26.0 

หมายเหต:ุ  (X = 3.14 S = 0.80)
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เม่ือพิจารณาระดับประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพรายประเด็นพบวา มีคะแนนเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลางท้ัง 2 ประเด็น คือ หนวยงานมีการกําหนดปจจัยทรัพยากร (Input) เชน งบประมาณ 
บุคลากร และเทคโนโลยี ที่ใชในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม (คาเฉล่ีย = 3.15) รองลงมาคือ 
หนวยงานมีการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ  (คาเฉล่ีย  =  3.14) 
ดังตารางที่ 4.30 

ตารางที่ 4.30  แสดงรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล 
ดานประสิทธิภาพ 

ดานประสิทธิภาพ  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

3. หนวยงานของทานมีการ 
กําหนดปจจัยทรัพยากร 
(Input)  เชน  งบประมาณ 
บุคลากร และเทคโนโลยี ท่ี 
ใชในการดําเนินงานไดอยาง 
เหมาะสม 

4.7  25.3  53.7  13.0  3.3  3.15  0.83  ปานกลาง 

4. หนวยงานของทานมีการ 
ใชทรัพยากรในการ 
ดําเนินงานอยางคุมคา 
มีประสิทธิภาพ 

4.7  29.3  47.7  12.3  6.0  3.14  0.91  ปานกลาง 

4.4.3  ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ (Satisfaction) 
จากการศึกษาประสิทธิผลองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดานความพงึพอใจของ 

สมาชิกในองคการ  พบวา  มีคาเฉล่ีย  3.08  และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลใน  3  ระดับ  พบวา 
ประสิทธิผลองคการดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการอยูในระดับปานกลางมากที่สุด 
รอยละ  56.0  รองลงมา  คือ  ระดับสูง  รอยละ  27.3  และระดับต่ํา  รอยละ  16.7  ตามลําดับ 
ดังตารางที่ 4.31
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ตารางที่ 4.31  แสดงระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพดานความ 
พึงพอใจของสมาชิกในองคการ 

ระดับประสิทธิผล 
ดานความพึงพอใจของสมาชิก 

ในองคการ 

จํานวน  รอยละ 

ต่ํา  50  16.7 
ปานกลาง  168  56.0 

สูง  82  27.3 

หมายเหต:ุ  (X = 3.08 S = 0.82) 

เม่ือพิจารณาระดับประสิทธิผล ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ เปนรายประเด็น 
พบวา  มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมี 1  ประเด็น  คือ  หนวยงานดําเนินงานไดสําเร็จ 
สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในหนวยงาน(คาเฉล่ีย = 3.08)  ดังตารางที่ 
4.32 

ตารางที่ 4.32  แสดงรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล ดานความ 
พึงพอใจของสมาชิกในองคการ 

ดานความพึงพอใจ  รอยละ 
ของสมาชิกในองคการ  จริง

มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

5.หนวยงานของทาน 
ดําเนินงาน ไดสําเร็จ 
สอดคลองกับความตองการ 
และความคาดหวัง 
ของสมาชิกในหนวยงาน 

3.0  24.3  56.0  11.3  5.3  3.08  0.83  ปานกลาง
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4.4.4  ดานการปรับเปลีย่น (Adaptiveness) 
จากการศึกษาประสิทธิผลองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดานการปรับเปล่ียน 

พบวา มีคาเฉลี่ย  3.16 และเม่ือพิจารณาประสิทธิผลใน 3 ระดับ พบวา ประสิทธิผลองคการดานการ 
ปรับเปล่ียนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 59.0 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 28.3 และ 
ระดับต่ํา รอยละ 12.7 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.33 

ตารางที่ 4.33  แสดงระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
ดานการปรับเปล่ียน 

ระดับประสิทธิผล 
ดานการปรับเปลีย่น 

จํานวน  รอยละ 

ต่ํา  38  12.7 
ปานกลาง  177  59.0 

สูง  85  28.3 

หมายเหต:ุ  (X = 3.16 S = 0.82) 

เม่ือพิจารณาระดับประสิทธิผล ดานการปรับเปล่ียน เปนรายประเด็น พบวา มีคะแนนเฉล่ีย 
อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ประเด็น  คือ  หนวยงานมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรและวิธีการ 
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่เปล่ียนแปลงไป  เชน นโยบาย 
กฎหมาย และกลุมเปาหมาย  เปนตน  (คาคะแนน  =  3.19)  และหนวยงานมีการปรับเปล่ียน 
ยุทธศาสตร และวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะแกนกลางขององคการที่เปล่ียนแปลงไป 
เชน การมุงผลสัมฤทธ์ิ การส่ังสมองคความรู การทํางานเปนทีม  การใหบริการที่ดี การยึดมั่นใน 
ความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม เปนตน (คาคะแนน = 3.14)  ดังตารางที่ 4.34
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ตารางที่ 4.34  แสดงรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล ดานการ 
ปรับเปล่ียน 

ดานการปรับเปลี่ยน  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

6. หนวยงานมีการ 
ปรับเปลีย่นยุทธศาสตร และ 
วิธีการปฏิบัติงานให 
สอดคลองกับสมรรถนะ 
แกนกลางขององคการท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป เชน  การมุง 
ผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมองค 
ความรู  การทํางานเปนทีม 
การใหบรกิารท่ีดี  การยึดม่ัน 
ในความถูกตอง ชอบธรรม 
และจริยธรรม เปนตน 

5.0  26.7  50.0  13.7  4.7  3.14  0.88  ปานกลาง 

7. หนวยงานมีการ 
ปรับเปลีย่นยุทธศาสตร และ 
วิธีการปฏิบัติงานให 
สอดคลองกับสภาพแวดลอม 
ภายนอกองคการท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป  เชน 
นโยบาย กฎหมาย และ 
กลุมเปาหมาย  เปนตน 

5.0  29.3  50.0  10.7  5.0  3.19  0.88  ปานกลาง 

4.4.5  ดานการพัฒนา (Development) 
จากการศึกษาประสิทธิผลองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดานการพัฒนา พบวา 

มีคาเฉลี่ย  3.25 และเม่ือพิจารณาประสิทธิผลใน 3 ระดับ พบวา ประสิทธิผลองคการดานการพัฒนา 
อยูในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 49.7 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 36.3 และระดับต่ํา รอยละ 
14.0 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.35
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ตารางที่ 4.35  แสดงระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
ดานการพัฒนา 

ระดับประสิทธิผล 
ดานการพัฒนา 

จํานวน  รอยละ 

ต่ํา  42  14.0 
ปานกลาง  149  49.7 

สูง  109  36.3 

หมายเหต:ุ  (X = 3.25 S = 0.87) 

เม่ือพิจารณาระดับประสิทธิผล ดานการพัฒนา เปนรายประเด็น พบวา มีคะแนนเฉล่ีย 
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมี 1  ประเด็น  คือ.หนวยงานมีการเพิ่มพูนศักยภาพและสมรรถนะของ 
องคการ  เชน  PMQA  การบริหารความเส่ียง การวางแผนยุทธศาสตร การใชและการพัฒนาระบบ 
ขอมูลขาวสาร หรืออ่ืนๆ (คาคะแนน = 3.25)  ดังตารางที่ 4.36 

ตารางที่ 4.36  แสดงรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล 
ดานการพัฒนา 

ดานการพัฒนา  รอยละ 
จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

8.หนวยงานมีการเพิ่มพูน 
ศักยภาพและสมรรถนะ 
ขององคการ  เชน  PMQA 
การบริหารความเสีย่ง 
การวางแผนยุทธศาสตร 
การใชและการพฒันา 
ระบบขอมูลขาวสาร หรือ 
อื่นๆ 

6.7  29.7  49.7  10.0  4.0  3.25  0.87  ปานกลาง
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4.4.6  ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 
จากการศึกษาประสิทธิผลองคของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดานความพึงพอใจของ 

ผูรับบริการ พบวา มีคาเฉล่ีย  3.27 และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลใน 3 ระดับ พบวา ประสิทธิผล 
องคการดานความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 52.7 รองลงมา 
คือ ระดับสูง รอยละ 36.7 และระดับต่ํา รอยละ 10.7 ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.37 

ตารางที่ 4.37  แสดงระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพดานความ 
พึงพอใจของผูรับบรกิาร 

ระดับประสิทธิผล 
ดานความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

จํานวน  รอยละ 

ต่ํา  32  10.7 
ปานกลาง  158  52.7 

สูง  110  36.7 

หมายเหตุ:  (X = 3.27 S = 0.83) 

เม่ือพิจารณาระดับประสิทธิผล ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนรายประเด็น พบวา 
มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมี 1 ประเด็น คือผูรับบริการมีความพึงพอใจในหนวยงาน 
ของทาน (คาคะแนน = 3.27)  ดังตารางที่ 4.38 

ตารางที่ 4.38  แสดงรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล 
ดานความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

ดานความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ  รอยละ 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

X  SD  ระดับ 

9. ผูรับบรกิารมีความพึง 
พอใจ ในหนวยงาน 

5.7  31.0  52.7  6.3  4.3  3.27  0.84  ปานกลาง
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4.5  การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐาน ใชการวิเคราะหดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple  Hierarchy 
Regression Analysis) วิธี Enter Method  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามสมมติฐาน 

4.5.1 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานภาวะผูนําสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการได 
โดยตัวแปรดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถอธิบายและทํานายไดมากกวาภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนและภาวะผูนําแบบปลอยเสรี จากผลการศึกษา พบวา 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดในระดับสูง รอย 
ละ 39.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ( F= 197.528)  เม่ือนําภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนเขา 
รวมพยากรณใน Model  2 พบวา คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) เพิ่มขึ้นจาก .399 
เปน .436 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F= 114.772) และเมื่อนําภาวะผูนําปลอยเสรีเขา 
รวมพยากรณใน  Model 3  คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) ไมเพิ่มขึ้น 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) ของตัวพยากรณ พบวา ภาวะผูนํา 
การเปล่ียนแปลง สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .404 รองลงมาเปนภาวะผูนํา 
แบบแลกเปล่ียนสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .207  แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดดีกวาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนและภาวะ 
ผูนําปลอยเสรี กลาวคือ  เมื่อควบคุมปจจัยภาวะผูนําอ่ืนใหคงที่  เมื่อคะแนนปจจัยภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน ประสิทธิผลขององคการจะเพิ่มขึ้น 0.404 หนวยมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 4.41
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ตารางที่ 4.39  แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ ของตัวแปรดานภาวะผูนําที่สามารถ 
อธิบายและทํานายประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

ตัวแปรดานภาวะผูนํา  Model 1  Model 2  Model 3 
Beta  Beta  Beta 

Constant  7.462  4.949  5.157 
1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  .631***  .418***  .404*** 
2 ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  .288***  .207*** 
3. ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี  -.016 
R 2  .399  .436  .436 
R 2 adj  .397  .432  .430 
F-test  197.528***  114.772***  76.311*** 
R 2 Change  .399  .037  .000 
F-test  19.652***  .091 

หมายเหต:ุ *** P < .001 

ความหมายตามตาราง 
R 2  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
R 2 Change  หมายถึง  ประสิทธิภาพการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
R 2 adj  หมายถึง  คาปรับแกของสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
Beta(β)  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
F  หมายถึง  คาสถิติทดสอบ 

เมื่อศึกษาความสามารถในการอธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการของภาวะผูนํา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในรายมิติ/ดาน  พบวา 

ปจจัยดานภาวะผูนําในรายมิติ/ดานที่สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการกรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติ 
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณและมิติการสรางแรงบันดาลใจ ซ่ึงทั้ง 2 ปจจัยรวมกันพยากรณไดใน 
ระดับสูง  รวมรอยละ 37.4 โดยที่ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
มีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) ไดรอยละ 31.3 เม่ือนําภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
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มิติการสรางแรงบันดาลใจเขารวมพยากรณพบวา คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) 
เพ่ิมขึ้นจากเดิมเปน รอยละ 37.4 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) ของตัวพยากรณดังกลาว  พบวา มิติ 
ที่พยากรณประสิทธิผลขององคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คือ ภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงมิติการสรางแรงบันดาลใจ มีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .498 
แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติการสรางแรงบันดาลใจ สามารถพยากรณประสิทธิผล 
ขององคการไดดีกวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติอ่ืนและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนในดาน 
ตางๆ  ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 4.40 

ตารางที่ 4.40  แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณของตัวแปรดานภาวะผูนําในรายมิติ /ดาน 
ที่สามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ตัวแปรดาน 
ภาวะผูนํา 

ในรายมิติ /ดาน 

Model 1  Model 2  Model 3  Model 4  Model 5  Model 6  Model 7 
Beta  Beta  Beta  Beta  Beta  Beta  Beta 

Constant  8.572  7.851  7.684  7.732  7.936  7.631  6.318 
1.  การมี 
อิทธิพลอยางมี 
อุดมการณ 

.559***  .127  .063  .049  -.019  -.035  -.006 

2 .การสรางแรง 
บันดาลใจ 

.498***  .256  .163  .147  .071  .064 

3.การกระตุน 
ทางปญญา 

.337  .259  .225  .138  .120 

4.การคํานึงถึง 
ความเปนปจเจก 
บุคคล 

.162  .079  .047  .087 

5.การใหรางวัล 
ตามสถานการณ 

.261  .159  .144 

6.การจัดการ 
แบบ 
กระตือรือรน 
ภายใตเงื่อนไข 
ยกเวน 

.325  .308
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ตารางที่ 4.40  (ตอ) 

ตัวแปรดาน 
ภาวะผูนํา 

ในรายมิติ /ดาน 

Model 1  Model 2  Model 3  Model 4  Model 5  Model 6  Model 7 
Beta  Beta  Beta  Beta  Beta  Beta  Beta 

7.การจัดการ 
แบบเฉื่อยชา 
ภายใตเงื่อนไข 
ยกเวน 

.070 

R 2  .313  .374  .398  .403  .422  .442  .446 
R 2 adj  .311  .370  .392  .395  .412  .431  .433 
F-test  135.732***  88.688***  65.178***  49.869***  42.929***  38.693***  33.624*** 
R 2 Change  .061***  .024  .006  .019  .020  .004 
F-test  28.924***  11.744  2.771  9.454  10.544  2.232 

หมายเหต:ุ  *** P < .001 

ความหมายตามตาราง 
R 2  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
R 2 Change  หมายถึง  ประสิทธิภาพการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
R 2 adj  หมายถึง  คาปรับแกของสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
Beta(β)  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
F  หมายถึง  คาสถิติทดสอบ 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา  ปจจัยดานภาวะผูนําสามารถอธิบายและทํานาย 
ประสิทธิผลองคการได  โดยตัวแปรดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถอธิบายและทํานายได 
มากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 

4.5.2  สมมติฐานที่ 2  ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผล 
องคการได จากผลการศึกษา  พบวา 

วัฒนธรรมสวนรวมสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดในระดับสูงมาก 
รอยละ50.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ( F= 299.701) เม่ือนําวัฒนธรรมเอกภาพเขารวม 
พยากรณใน Model 2  พบวา คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) เพิ่มขึ้นจาก .501 เปน
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.562 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F= 190.815) ซ่ึงเพิ่มขึ้นเพียง (R 2 Change) .061 และเม่ือ 
นําวัฒนธรรมการปรับตัวเขารวมพยากรณใน  Model 3 คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
(R 2 ) เพ่ิมขึ้นจาก .562 เปน .654 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F= 186.703) 

สําหรับใน Model 4 เม่ือนําวัฒนธรรมพันธกิจเขารวมพยากรณ พบวา ตัวแปรวัฒนธรรมท้ัง 
4 ซ่ึงประกอบดวย วัฒนธรรมสวนรวม วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัว และวัฒนธรรม 
พันธกิจ รวมกันพยากรณประสิทธิผลองคการในระดับสูงมากไดรวมรอยละ74.8 อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .001 (F=218.477)  โดยมีวัฒนธรรมพันธกิจสามารถพยากรณประสิทธิผลของ 
องคการไดมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย 
มาตรฐาน (β) เทากับ .564 รองลงมาเปนวัฒนธรรมการปรับตัวสามารถพยากรณประสิทธิผลของ 
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) 
เทากับ .244 แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมพันธกิจสามารถทํานายประสิทธิผลขององคการไดดีกวา 
วัฒนธรรมอ่ืนๆ กลาวคือ  เมื่อควบคุมปจจัยวัฒนธรรมอ่ืนๆใหคงที่ เมื่อคะแนนปจจัยวัฒนธรรม 
พันธกิจเพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน ประสิทธิผลขององคการจะเพิ่มขึ้น 0.564 หนวยมาตรฐาน ผลการ 
วิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 4.41 

ตารางที่  4.41  แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ ของตัวแปรดานวัฒนธรรมองคการที่ 
สามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

ตัวแปรดานวัฒนธรรม 
องคการ 

Model 1  Model 2  Model 3  Model 4 
Beta  Beta  Beta  Beta 

Constant  7.043  4.765  5.393  4.541 
1. วัฒนธรรมสวนรวม  .708***  .468***  .316***  .127 
2. วัฒนธรรมเอกภาพ  .344***  .002  -.013 
3.วัฒนธรรมการปรับตวั  .552***  .244*** 
4.วัฒนธรรมพนัธกิจ  .564*** 
R 2  .501  .562  .654  .748 
R 2 adj  .500  .559  .651  .744 
Ftest  299.701***  190.815***  186.703***  218.477*** 
R 2 Change  .061  .092  .093 
Ftest  41.349***  78.674***  109.151*** 

หมายเหต:ุ *** P < .001
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ความหมายตามตาราง 
R 2  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
R 2 Change  หมายถึง  ประสิทธิภาพการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
R 2 adj  หมายถึง  คาปรับแกของสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
Beta(β)  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
F  หมายถึง  คาสถิติทดสอบ 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา  ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการสามารถอธิบาย 
และทํานายประสิทธิผลองคการได 

4.5.3 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการรวมกันสามารถอธิบาย 
และทํานายประสิทธิผลองคการไดมากกวาปจจัยดานภาวะผูนําหรือปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 
เพียงดานใดดานหนึ่ง  จากผลการศึกษา พบวา 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดในระดับสูง รอย 
ละ 39.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001(F= 197.528) เมื่อนําภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนเขา 
รวมพยากรณใน Model 2 พบวา คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 )เพิ่มขึ้นจาก .399 
เปน .436 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F= 114.722)  ซ่ึงเพิ่มขึ้นเพียง  (R 2 Change) .037 
และเมื่อนําตัวแปรวัฒนธรรมสวนรวมเขารวมพยากรณใน  Model  3  คาสัมประสิทธ์ิการทํานาย 
ความแปรปรวน (R 2 )  เพิ่มขึ้นจาก .436  เปน .564  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F= 
127.769) 

ใน  Model 4 เม่ือนําวัฒนธรรมเอกภาพเขารวมพยากรณ คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความ 
แปรปรวน (R 2 ) เพ่ิมขึ้นจาก.564 เปน.585 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  (F= 104.005) ซ่ึง 
เพิ่มขึ้นเพียง (R 2 Change) .021  และเมื่อนําวัฒนธรรมปรับตัวเขารวมพยากรณใน Model 5 พบวา 
คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) เพิ่มขึ้นจาก .585 เปน .675 อยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .001 (F= 122.002) 

สําหรับใน Model 6 เมื่อนําวัฒนธรรมพันธกิจเขารวมพยากรณ  พบวา ตัวแปรทั้ง 6  ซ่ึง 
ประกอบดวย  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมสวนรวม 
วัฒนธรรมเอกภาพ  วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจรวมกันพยากรณประสิทธิผล 
องคการไดในระดับสูงมาก รวมรอยละ75.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F=149.352) 
โดยมีวัฒนธรรมพันธกิจสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ  .001  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .539  รองลงมาเปน 
วัฒนธรรมการปรับตัวสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ.251  แสดงใหเห็นวา  วัฒนธรรม 
พันธกิจสามารถทํานายประสิทธิผลขององคการไดดีกวาปจจัยภาวะผูนําและปจจัยวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
กลาวคือ  เมื่อควบคุมปจจัยภาวะผูนําและปจจัยวัฒนธรรมอ่ืนๆ ใหคงที่  เมื่อคะแนนปจจัย 
วัฒนธรรมพันธกิจเพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน ประสิทธิผลขององคการจะเพิ่มขึ้น 0.539 หนวย 
มาตรฐาน 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ กําหนดไววา  ปจจัยดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการ 
รวมกันสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการไดดีกวาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเพียงตัวแปร 
เดียว  ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 4.42 

ตารางที่ 4.42  แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ ของตัวแปรดานภาวะผูนําและวัฒนธรรม 
องคการที่รวมกนัสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ 

ตัวแปรดานภาวะผูนํา 
และวัฒนธรรมองคการ 

Model 1  Model 2  Model 3  Model 4  Model 5  Model 6 
Beta  Beta  Beta  Beta  Beta  Beta 

Constant  7.462  4.949  3.374  3.028  3.639  3.868 
1. ภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลง 

.631***  .418***  .195  .138  .105  .103 

2 ภาวะผูนําแบบ 
แลกเปลี่ยน 

.288***  .166  .110  .128  .019 

3. วัฒนธรรมสวนรวม  .483***  .393***  .249***  .098 
4. วัฒนธรรมเอกภาพ  .230***  -.104  -.063 
5.วัฒนธรรมการปรับตัว  .547***  .251*** 
6.วัฒนธรรมพันธกิจ  .539*** 
R 2  .399  .436  .564  .585  .675  .754 
R 2 adj  .397  .432  .560  .579  .669  .749 
F-test  197.528***  114.772***  127.769***  104.005***  122.002***  149.352*** 
R 2 Change  .037  .128  .021  .090  .079 
F-test  19.652***  87.168***  14.818***  81.071***  93.720*** 

หมายเหต:ุ  *** P < .001
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ความหมายตามตาราง 
R 2  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
R 2 Change  หมายถึง  ประสิทธิภาพการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
R 2 adj  หมายถึง  คาปรับแกของสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
Beta(β)  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
F  หมายถึง  คาสถิติทดสอบ 

4.6  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาองคการ 

ในสวนนี้เปนการใหขอเสนอแนะของผูใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคการดาน 
ตางๆ โดยสามารถแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

4.6.1  ดานการบริหารจัดการ 
4.6.1.1  ดานนโยบาย 

1)  ควรมีการวางแผนเชิงนโยบายองครวม 
2)  ควรมีการกําหนดนโยบายอยางชัดเจนพรอมจัดทําแผนแยกเปนระยะ 

ตน กลางและยาวเพื่อใหการดําเนินงานตอเนื่อง 
3)  พัฒนาใหหนวยงานสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงขององคการภายนอก 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4)  ควรมีสรางความเขมแข็งใหกับองคการ 
5)  หนวยงานสวนกลางยังมีการทํางานแบบเดิมๆควรมีการพัฒนารูปแบบ 

ใหม โดยการนําแบบอยางหนวยงานอ่ืนที่ประสบความสําเร็จมาเปนแนวทางในการพัฒนา 
4.6.1.2  ดานโครงสราง 

1)  ควรมีจัดโครงสรางองคการและแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนในทิศทาง 
เดียวกัน 

2)  ควรมีการจัดระบบบริหารเพื่อการบริหารสวนภูมิภาคใหคลองตัว 
รวดเร็วและมีความประทับใจ 

3)  ควรมีการควบคุมกํากับการดําเนินงานโดยใชรูปแบบคณะกรรมการ 
และมุงผลสัมฤทธ์ิ
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4.6.1.3  ดานผูนํา 
1)  ผูนําองคการตองมีภาวะผูนํา 
2)  ผูนําองคการตองใหความสําคัญและใชหลักการการทํางานรวมกัน จะ 

ทําใหงานสําเร็จ 
3)  ผูนําองคการควรใหความสําคัญการกําหนดทิศทางนโยบายเพื่อเปน 

แนวทางปฏิบัติการใหกับองคการ 
4)  ผูนําองคการควรใชอํานาจในการบริหารอยางเปนธรรม ไมใชระบบ 

อุปถัมภ เพื่อการพัฒนาองคการ 
5)  ผูบริหาร/ผูนําองคการควรมีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมและมี 

อุดมการณที่สงผลตอการบริหารจัดการองคกร 
6)  ทีมผูบริหารตองมีความจริงใจ ทุมใจและมีระบบในการบริหารงาน 

อยางตอเนื่อง 
7)  องคการตองการผูบริหารที่เกงดี มีคุณธรรม เปนที่ปรึกษา ใชหลักการ 

บริหาร ที่จะนําพาองคกรสูเปาหมาย 
8)  ควรมีการบริหารโดยอิสระทางวิชาการ 
9)  ตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีมาตรฐานเดียวกันที่กอใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดกับหนวยงาน 
4.6.1.4  ดานการมอบหมายงาน 

1)  ควรมีการมอบหมายงานใหตรงกับภารกิจ 
2)  ควรมีการกระจายน้ําหนักงานใหเทาเทียมกันในระหวางสํานัก/กองและ 

เหมาะสมกับกําลังคน 
3)  ควรมีการจัดแบงงานใหชัดเจน 

4.6.2  ดานบุคลากร 
4.6.2.1  ดานการสรรหา 

1)  ตองสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเขามาทํางาน 
2)  สรรหาหรือปรับเปล่ียนตําแหนงเจาหนาที่ไดสอดคลองกับงานหรือ 

กิจกรรมของหนวยงานหรือใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
3)  ควรมีกําลังคนใหเหมาะสมและเพียงพอกับงาน 
4)  ควรมีบุคลากรที่ตรงกับสายการปฏิบัติงาน
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4.6.2.2  ดานการพัฒนาศักยภาพ 
1)  ตองพัฒนาบุคลากรใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 
2)  สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรู  เชน การศึกษาตอ 

อบรมศึกษาดูงานในงานที่เกี่ยวของ 
4.6.2.3  ดานการสรางแรงจูงใจ 

1)  ควรมีการสงเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีกําลังใจ ทุมเทใหกับงาน 
2)  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับผลตอบแทน รางวัลสําหรับคนที่มี 

ผลงานและบทลงโทษสําหรับคนที่ไมทํางานอยางเปนธรรม 
3)  บุคลากรควรไดรับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรจะได 
4)  ควรสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร 
5)  ควรมอบหมายภาระงานใหตรงความตําแหนง 
6)  ควรมีการวางแผนความกาวหนาของบุคลากรเปนแผน 5 ปและ 10 ป 
7)  พัฒนาผูปฏิบัติงานตามลักษณะงานอยางทั่วถึง เปนธรรม 
8)  ควรมีการสํารวจความตองการความคาดหวังของบุคลากรและนําขอมูล 

ที่ไดมาใชในการวางแผนการบริหารองคกรอยางจริงจัง 
9)  ผูบริหารตองยอมรับความสามารถของบุคลากร ใหความไววางใจ ไม 

ครอบงํา ความคิด ใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสคิดและตัดสินใจในการทํางาน และมองผลประโยชนของ 
องคการเปนหลัก 

10)  ควรมีระบบการประเมินบุคคลที่ชัดเจน เปนธรรม  สามารถสราง 
แรงจูงใจใหเกิดความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 

4.6.3  ดานการปฏิบัติงาน 
4.6.3.1  ปรับปรุงบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงานใหชัดเจน 
4.6.3.2  ควรมีการจัดทําเอกสารกําหนดขอบเขตของงานและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อ 

เปนแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่ 
4.6.3.3  สงเสริมการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 
4.6.3.4  ควรมีการวางระบบงาน รวมถึงการประสานงานตางๆกับหนวยงานกลาง 

ขององคการ และควรมีการปรับปรุงระบบการใหขอมูล การใหบริการใหคลองตัวมากขึ้น 
4.6.3.5  ควรมีระบบการประสานงานที่ดี 
4.6.3.6  ควรมีการบูรณาการงานเชิงนโยบายและงานประจําใหสอดคลองกัน
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4.6.3.7  ปฏิบัติงานตามภารกิจขององคการเปนหลัก ใชวิสัยทัศน  ภารกิจ และ 
กฎหมายขององคการเปนฐานในการวางแผน/โครงการ 

4.6.3.8  ควรเนนการประเมินและพัฒนางานอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
4.6.3.9  พัฒนาการทํางานเปนทีม ใหเขมแข็งโดยเนนการมีสวนรวม 
4.6.3.10  ควรมีการสนับสนุนอุปกรณในการปฏิบัติงานใหเพียงพอตอความตองการ 
4.6.3.11  ผูบังคับบัญชาไมควรมาแทรกแซงวิธีการปฏิบัติงาน  ควรใหอิสระกับ 

บุคลากรในการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายของแตละบุคคล 
4.6.3.12  ตองมีการสรางคานิยมรวมองคการ การปรับกระบวนทัศนใหสอดคลอง 

กับการทํางานในรูปแบบใหมๆ



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลของ 
องคการ: กรณีศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผล 
ขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2) ศึกษาความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัว 
แปรภาวะผูนําและวัฒนธรรมท่ีมีตอประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ตัวแปร 
ตามที่ศึกษา คือ ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยมีตัวแปรอิสระที่ศึกษา 
7 ตัวแปร ประกอบดวย ปจจัยดานภาวะผูนํา ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัวแปรไดแก 1)  ภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลง  2)  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  และ  3)  ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี  และปจจัยดาน 
วัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย 4 ตัวแปรไดแก 1) วัฒนธรรมสวนรวม 2) วัฒนธรรมเอกภาพ 
3)  วัฒนธรรมการปรับตัว  และ  4)  วัฒนธรรมพันธกิจ  ผูศึกษาไดเลือกรูปแบบการวิจัยแบบไม 
ทดลอง (Non -experimental Designs) ซ่ึงเปนการศึกษาปรากฏท่ีเกิดขึ้นดังที่ปรากฏตามธรรมชาติที่ 
เปนจริง โดยไมไดมีความพยายามท่ีจะบังคับคาตัวแปรหนึ่งๆ เพื่อศึกษาผลกระทบตัวแปรนั้นๆตอ 
ตัวแปรตาม ประชากรเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่ง 
ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา   ลูกจางชั่วคราว และพนักงานจางเหมา 
บริการที่สังกัดสํานัก/กองท้ังหมด 6 สํานัก/กอง มีจํานวนบุคลากรทั้งส้ิน 1,210 คน  ในการประมาณ 
ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตร  Krejcie and  Morgan  (1970) ที่ความคลาดเคล่ือน 5% และระดับ 
ความเชื่อมั่น 95%  จะไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน  300  คน  กําหนดจํานวนตัวอยางแตละ 
สํานัก/กองท้ัง 6 สํานัก/กองอยางมีสัดสวนและทําการสุมแบบงายจากบุคลากรของแตละสํานัก/กอง 
ตามจํานวนกลุมตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความสมบูรณพบวามีความสมบูรณ 
จํานวน 300 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผูศึกษาสราง 
ขึ้นตามทฤษฎี กรอบแนวคิด และนิยามปฏิบัติการ ซ่ึงแบงแบบสอบถามเปน 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 
แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  สวนที่ 2 แบบวัดภาวะผูนําองคการ สวนที่3 แบบวัด 
วัฒนธรรมองคการ สวนที่ 4 แบบวัดประสิทธิผลขององคการและสวนที่ 5 เปนคําถามปลายเปด 
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงการดําเนินงานตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลใน 
การพัฒนาองคการ  ซ่ึงนําแบบสอบถามทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยนํา
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แบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อใหแบบสอบถามมีเนื้อหาสาระครอบคลุม 
วัตถุประสงคของการศึกษาที่กําหนดไว มีเนื้อหาที่เปนตัวแทนของตัวแปร และมีความถูกตองดาน 
การใชภาษา ความเหมาะสมของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) 
กับกลุมบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จํานวน  50  คน หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามปจจัย 
ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ และประสิทธิผลขององคการ ซ่ึงการหาคาความเที่ยง (Reliability) ได 
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach มีคา .969 ซ่ึงอยูในเกณฑที่สูงและตรวจสอบMulticollinearity 
โดยใชคา Tolerance และคา Variance inflation factor (VIF)  พบวา  คา VIFของตัวแปรอิสระทุกตัว 
ไมเกิน 4 และคา Tolerance ที่ไมต่ํากวา 0.2  แสดงวาตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีความสัมพันธกัน (ไมเกิด 
Multicollinearity) การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Windows Version 17 เพ่ือหาคาสถิติ 
ที่ใชในการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Hierarchy  Regression Analysis)  เพื่อหาคาใน 
การอธิบายและทํานายของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามเสนทางความสัมพันธตามกรอบแนวคิด 
ของการวิจัย  สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1  ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ผลการศึกษา ประสิทธิผลขององคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวมพบวา 

อยูในระดับปานกลาง รอยละ 68.0  รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 24.7 และระดับต่ํา รอยละ 7.3 
แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินประสิทธิผลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยูใน 
ระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณา ประสิทธิผลขององคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปน 
รายดาน พบวา ดานการผลิต (Production)  มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย = 3.46)  รองลงมา คือ 
ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (คาเฉล่ีย = 3.27) ดานการพัฒนา  (Development) (คาเฉล่ีย = 
3.25) ดานการปรับเปล่ียน (Adaptiveness) (คาเฉล่ีย = 3.16) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) (คาเฉล่ีย = 
3.14) ตามลําดับ และสําหรับดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ 
(Satisfaction)  (คาเฉล่ีย = 3.08) 

5.1.1.1  ดานการผลิต 
ผลการศึกษาประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดานการผลิต 

พบวา มีคาเฉล่ีย =3.46 และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลใน 3 ระดับ พบวา ประสิทธิผลองคการดาน 
การผลิตอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด รอยละ 55.3 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 40 และระดับต่ํา
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รอยละ 4.7 ตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปาน 
กลางท้ัง 2 ประเด็น คือ หนวยงานมีการกําหนดผลผลิตอยางชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(คาเฉล่ีย = 3.49) รองลงมาคือ หนวยงานสามารถดําเนินงานผานเกณฑตัวชี้วัดผลผลิตทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพไดตรงตามวัตถุประสงค (คาเฉล่ีย = 3.43) 

5.1.1.2  ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ผลการศึกษาประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดานความพึง 

พอใจของผูรับบริการ  พบวา  มีคาเฉล่ีย =  3.27  และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลใน  3  ระดับ  พบวา 
ประสิทธิผลองคการดานความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 52.7 
รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 36.7 และระดับต่ํา รอยละ 10.7 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา เปนราย 
ประเด็น  พบวา  มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมี 1  ประเด็น  คือ ผูรับบริการมีความพึง 
พอใจในหนวยงานของทาน (คาคะแนน = 3.27) 

5.1.1.3  ดานการพัฒนา 
ผลการศึกษาประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดานการ 

พัฒนา พบวา มีคาเฉลี่ย = 3.25 และเม่ือพิจารณาประสิทธิผลใน 3 ระดับ พบวา ประสิทธิผลองคการ 
ดานการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด รอยละ 49.7 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 36.3 
และระดับต่ํา รอยละ 14.0 ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีคะแนนเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลาง ซ่ึงมี 1 ประเด็น คือหนวยงานมีการเพิ่มพูนศักยภาพและสมรรถนะขององคการ 
เชนPMQA  การบริหารความเส่ียง  การวางแผนยุทธศาสตร การใชและการพัฒนาระบบขอมูล 
ขาวสาร หรืออ่ืนๆ (คาคะแนน = 3.25) 

5.1.1.4  ดานการปรับเปล่ียน 
ผลการศึกษาประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดานการ 

ปรับเปล่ียน พบวา มีคาเฉล่ีย =  3.16 และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลใน 3 ระดับ พบวา ประสิทธิผล 
องคการดานการปรับเปล่ียนอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด รอยละ 59.0 รองลงมา คือ ระดับสูง 
รอยละ 28.3 และระดับต่ํา รอยละ 12.7 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีคะแนน 
เฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ประเด็น คือ หนวยงานมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรและวิธีการ 
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่ เปล่ียนแปลงไป เชน นโยบาย 
กฎหมาย และกลุมเปาหมาย เปนตน (คาคะแนน  =  3.19)  และหนวยงานมีการปรับเปล่ียน 
ยุทธศาสตร และวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะแกนกลางขององคการที่เปล่ียนแปลง 
ไป เชน  การมุงผลสัมฤทธ์ิ การส่ังสมองคความรู การทํางานเปนทีม  การใหบริการที่ดี การยึดมั่น 
ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม เปนตน (คาคะแนน = 3.14)
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5.1.1.5  ดานประสิทธิภาพ 
ผลการศึกษาประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดาน 

ประสิทธิภาพ พบวา มีคาเฉลี่ย = 3.14 และเม่ือพิจารณาประสิทธิผลใน 3 ระดับ พบวา ประสิทธิผล 
องคการดานประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด รอยละ  61.3 รองลงมา คือ  ระดับสูง 
รอยละ 26.0 และระดับต่ํา รอยละ 12.7 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา มีคะแนน 
เฉล่ียอยูในระดับปานกลางทั้ง 2 ประเด็น คือ หนวยงานมีการกําหนดปจจัยทรัพยากร (Input) เชน 
งบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม  (คาเฉล่ีย =  3.15) 
รองลงมาคือหนวยงานมีการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคา  มีประสิทธิภาพ (คาเฉล่ีย = 
3.14) 

5.1.1.6  ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ 
ผลการศึกษาประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดานความพึง 

พอใจของสมาชิกในองคการ  พบวา  มีคาเฉล่ีย  =3.08  และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลใน  3  ระดับ 
พบวา ประสิทธิผลองคการดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการอยูในระดับปานกลางมากทีสุ่ด 
รอยละ 56.0 รองลงมา คือ ระดับสูง  รอยละ 27.3 และระดับต่ํา รอยละ  16.7 ตามลําดับ และเมื่อ 
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมี 1 ประเด็น คือ หนวยงาน 
ดําเนินงานไดสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในหนวยงาน 
(คาเฉล่ีย = 3.08) 

5.1.2  ปจจัยดานภาวะผูนํา 
ระดับภาวะผูนําของผูอํานวยการสํานัก/กอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในภาพรวม 

พบวา มีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด  คาเฉล่ีย  = 3.26 รองลงมา มี 
ระดับภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย  =3.04 และนอยท่ีสุด คือ มีภาวะผูนํา 
แบบปลอยเสรี คาเฉล่ีย = 2.39 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ผลการศึกษาใน 3 ระดับ พบวา อยูในระดับปานกลาง  รอยละ 
60.7 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 30.3 และระดับต่ํา รอยละ 9.0 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาภาวะ 
ผูนําการเปล่ียนแปลงใน 4 มิติ พบวา มิติการสรางแรงบันดาลใจ มากที่สุด คาเฉล่ีย = 3.28โดยพบวา 
ผูนํามีการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในเปาประสงคและวิสัยทัศนขององคการ(คาคะแนน  3.41) 
ผูนํามีความคิดเชิงบวกตอปญหาและการปฏิบัติงาน (คาคะแนน 3.36) ผูนําเชื่อในความสามารถการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร (คาคะแนน 3.34)  และนอยที่สุด คือ ผูนําทําใหบุคลากรรูสึกวาตองทุมเท 
การทํางานใหกับองคการ (คาคะแนน 3.18) รองลงมาคือ มิติการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
คาเฉล่ีย  = 3.27 โดยพบวา ผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล (คาคะแนน 3.45) ผูนําประพฤติตนเปน
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แบบอยางท่ีดีสําหรับบุคลากรในหนวยงาน (คาคะแนน 3.40) ผูนําสามารถถายทอดวิสัยทัศนและ 
ยุทธศาสตรขององคการไดอยางชัดเจนและเขาใจ  ผูนําจะหาแนวทางการแกไขหากระเบียบใดที่ 
เปนอุปสรรคขัดขวางการทํางานเพื่อใหเกิดการคลองตัวในการปฏิบัติงาน  (คาคะแนนเทากัน  3.34) 
และนอยที่สุด คือ บุคลากรยึดพฤติกรรมของผูนําเปนตัวแบบสําหรับการปฏิบัติงาน (คาคะแนน 
3.00)สําหรับมิติการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล คาเฉล่ีย =3.26 โดยพบวา ผูนําพูดคุยกับ 
บุคลากรอยางเปนกันเอง (คาคะแนน 3.65)  ผูนําใหความชวยเหลือหรือแนะนําหากมีปญหา 
(คาคะแนน 3.36) ผูนําสามารถพูดคุยกับบุคลากรเมื่อมีปญหาอยางเปดอกไดและผูนําเชื่อมั่นวา 
บุคลากรมีความถนัดและความสามารถในการปฏิบัติงานได (คาคะแนนเทากัน 3.32) และนอยที่สุด 
คือ ผูนําจัดระบบสวัสดิการพิเศษแกบุคลากร (คาคะแนน 2.90) และนอยท่ีสุด คือ มิติการกระตุนเชิง 
ปญญา คาเฉล่ีย  = 3.24  โดยพบวา ผูนําเนนใหบุคลากรใชสติปญญาในการเอาชนะอุปสรรค/ปญหา 
(คาคะแนน 3.40) ผูนําสงเสริมใหบุคลากรไปอบรมหรือสัมมนาเพิ่มพูนความรู (คาคะแนน 3.35) 
ผูนําสนับสนุนใหบุคลากรหาขอมูลขาวสารจากหลายแหลง (คาคะแนน 3.34)  และนอยที่สุด คือ 
ผูนํากระตุนใหบุคลากรตั้งคําถามตอวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ (คาคะแนน  3.07) 

ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  ผลการศึกษา  ใน 3 ระดับ พบวา อยูในระดับปานกลาง  รอยละ 
83.0 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 9.0 และระดับต่ํา รอยละ 8.0 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาภาวะ 
ผูนําแบบแลกเปล่ียนใน 3ดานพบวา ดานการจัดการแบบกระตือรือรนภายใตเงื่อนไขยกเวนมาก 
ที่สุด คาเฉล่ีย = 3.25โดยพบวา  ผูนําใหรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ (คาคะแนน 3.35) 
ผูนํามีความใสใจตอการทํางานที่ผิดพลาดหรือที่ต่ํากวามาตรฐาน (คาคะแนน 3.27) และนอยที่สุด 
คือผูนําเขามาแกปญหาและรวมรับผิดชอบทุกครั้งเม่ือองคการปฏิบัติงานผิดพลาด (คาคะแนน 3.18) 
รองลงมาคือ ดานใหรางวัลตามสถานการณ คาเฉล่ีย =3.06โดยพบวา ผูนําอธิบายเปาหมายและความ 
คาดหวังกอนมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ (คาคะแนน 3.26) ผูนํากําหนดบทบาทหนาที่ใน 
การปฏิบัติงานใหบุคลากรอยางชัดเจน  (คาคะแนน  3.19) และนอยที่สุด คือ ผูนําใหรางวัลแก 
บุคลากรเม่ืองานสําเร็จตามเปาหมาย(คาคะแนน 2.84) สําหรับดานการจัดการแบบเฉื่อยชาภายใต 
เง่ือนไขยกเวน คาเฉล่ีย = 2.81โดยพบวา  ผูนํามีวิธีการทํางานที่ยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเดิมๆ 
จนกวาจะเกิดปญหาขึ้นและผูนําวางเฉยตอปญหาเล็กๆนอยๆ(คาคะแนนเทากัน 2.94) ผูนําไมพอใจ 
เม่ือบุคลากรมีความคิดเห็นขัดแยง (คาคะแนน 2.89) และนอยท่ีสุด คือผูนําคอยจับผิดความบกพรอง 
ในการทํางานของบุคลากรเสมอ (คาคะแนน 2.51) 

ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี ผลการศึกษาใน 3 ระดับ พบวา อยูในระดับต่ํา รอยละ 48.7 มาก 
ที่สุด รองลงมา คือ ระดับปานกลาง รอยละ 43.0 และระดับสูง รอยละ 8.3 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา 
ระดับภาวะผูนําแบบปลอยเสรี เปนรายประเด็น พบวา ผูนําไมมีความชัดเจนในการกําหนดแนว 
ทางการปฏิบัติงานแกบุคลากร (คาคะแนน 2.61) ผูนําไมสนผลลัพธในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
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ปานกลาง (คาคะแนน 2.38) และผูนําไมสนใจและไมเอาใจใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากร (คา 
คะแนน 2.35)และนอยท่ีสุด คือ ผูนํามักไมแสดงความคิดเห็นใดๆ (คาคะแนน 2.28) 

5.1.3  ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 
ระดับวัฒนธรรมองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผลการศึกษา พบวา  กรม 

สนับสนุนบริการสุขภาพ  มีรูปแบบวัฒนธรรมองคการเปนแบบวัฒนธรรมพันธกิจ (Mission 
Culture) มากที่สุด  คาเฉล่ีย  =  3.16  รองลงมาเปนรูปแบบของวัฒนธรรมสวนรวม  (Involvement 
Culture)คาเฉล่ีย = 3.11 และวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) คาเฉล่ีย  = 2.96 ตามลําดับ 
สําหรับรูปแบบวัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability  Culture) กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยนอย 
ที่สุด คาเฉล่ีย = 2.91 โดยที่ 

วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) ผลการศึกษาใน 3 ระดับพบวา อยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 62.3  รองลงมา คือ  ระดับสูง รอยละ  24.7 และระดับต่ํา  รอยละ 13.0 ตามลําดับและเมื่อ 
พิจารณาระดับวัฒนธรรมพันธกิจ เปนรายประเด็น พบวา หนวยงานมีการกําหนดเปาประสงคและ 
พันธกิจที่ชัดเจน มากที่สุด  (คาคะแนน 3.83) รองลงมา คือ หนวยงานมีการตกลงรวมกันในการ 
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดอยางชัดเจน (คาคะแนน 3.57) บุคลากรในหนวยงานมีเปาหมายในการ 
ทํางานสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน (คาคะแนน 3.21) และนอยที่สุด คือ วิสัยทัศนของ 
หนวยงานสามารถสรางความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากรไดเปน 
อยางดี(คาคะแนน 2.89) 

วัฒนธรรมสวนรวม (Involvement Culture) ผลการศึกษาใน 3 ระดับ พบวา อยูในระดับ 
ปานกลาง รอยละ 64.7 รองลงมา คือระดับสูง รอยละ 23.0 และระดับต่ํารอยละ 12.3 ตามลําดับและ 
เม่ือพิจารณาระดับวัฒนธรรมสวนรวม เปนรายประเด็นพบวาบุคลากรในหนวยงานสามารถเขาถึง 
ขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไดทุกเวลาที่จําเปนมากที่สุด (คาคะแนน3.28) รองลงมา คือ 
บุคลากรในหนวยงานไดรับการสงเสริมใหทํางานรวมกันเปนทีม(คาคะแนน3.20)และบุคลากรใน 
หนวยงานมีอิสระในการเลือกใชวิธีการทํางานตามความเหมาะสมของงาน(คาคะแนน 3.15)และ 
นอยที่สุดคือ บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของทีมและมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจแกปญหาและพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ (คาคะแนน 2.97) 

วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) ผลการศึกษา ใน 3 ระดับ พบวา อยูในระดับปาน 
กลาง  รอยละ 72.7 รองลงมา คือ ระดับสูง รอยละ 14.7 และระดับต่ํา รอยละ 12.7 ตามลําดับ และ 
เมื่อพิจารณาระดับวัฒนธรรมเอกภาพเปนรายประเด็นพบวาผูบริหารของหนวยงานมีการปฏิบัติ 
สอดคลองกันระหวางส่ิงที่ตนเองสอนกับส่ิงที่ตนเองทํามากที่สุด (คาคะแนน 3.04) รองลงมา คือ
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หนวยงานมีคานิยมของหนวยงานที่สมาชิกยึดถือรวมกันสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ(คา 
คะแนน 3.01) และหากละเมิดหรือละเลยคานิยมของหนวยงาน จะถูกมองวาไดสรางปญหาใหกับ 
หนวยงาน (คาคะแนน 2.99) และนอยที่สุด คือบุคลากรจากกลุม/ฝายหรือสายงานที่แตกตางกันมี 
ทัศนะหรือมุมมองตอประเด็นการทํางานเหมือนกัน(คาคะแนน 2.89) 

วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) ผลการศึกษา ใน 3 ระดับ พบวา อยูในระดับ 
ปานกลาง รอยละ 66.3 รองลงมา คือ ระดับต่ํา รอยละ 20 และระดับสูง รอยละ 13.7 ตามลําดับ และ 
เมื่อพิจารณาระดับวัฒนธรรมการปรับตัว เปนรายประเด็น  พบวา หนวยงานเนนวิธีการทํางานที่ 
ยืดหยุน ไมยึดติดกับแบบแผนที่เปนทางการหรือแบบแผนเดิมๆมากที่สุด  (คาคะแนน 3.01) 
รองลงมา คือ บุคลากรในหนวยงานมีแนวโนมสนับสนุนและนิยมการเปล่ียนแปลงความคิดและ 
วิธีการทํางานและบุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือเปนอยางดี เมื่อมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ 
ปฏิบัติงาน(คาคะแนนเทากัน 3.00) และนอยที่สุด คือ หนวยงานใหรางวัลกับบุคลากรที่เสนอ 
ความคิดใหมๆ หากความคิดของเขาไดถูกนําไปใช  (คาคะแนน 2.62) 

5.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานภาวะผูนําสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลขององคการได 

โดยตัวแปรดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถอธิบายและทํานายไดมากกวาภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนและภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 

ผลการศึกษา  พบวา  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน สามารถรวมกัน 
พยากรณ ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .001 ซ่ึงทั้ง 2 ปจจัยรวมกันพยากรณประสิทธิผลองคการไดในระดับสูงรวมรอยละ 43.6  และ 
เมื่อนําภาวะผูนําปลอยเสรีเขารวมพยากรณ คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) เปน 
.436 ซ่ึงพบวาคาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) ไมเพิ่มขึ้น 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) ของตัวพยากรณ พบวา ภาวะผูนํา 
การเปล่ียนแปลง สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .404 รองลงมาเปนภาวะผูนํา 
แบบแลกเปล่ียนสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .207  แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดดีกวาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนและภาวะ 
ผูนําปลอยเสรี กลาวคือ  เมื่อควบคุมปจจัยภาวะผูนําอ่ืนๆใหคงที่  เมื่อคะแนนปจจัยภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน ประสิทธิผลขององคการจะเพิ่มขึ้น 0.404 หนวยมาตรฐาน
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เม่ือศึกษาความสามารถในการอธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการของภาวะผูนํา  กรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพในรายมิติ/ดาน  พบวา 

ปจจัยดานภาวะผูนําในรายมิติ/ดานที่สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการกรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติ 
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณและมิติการสรางแรงบันดาลใจ ซ่ึงทั้ง 2 ปจจัยรวมกันพยากรณไดใน 
ระดับสูง รวมรอยละ 37.4  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) ของตัวพยากรณ 
ดังกลาว  พบวา มิติที่พยากรณประสิทธิผลขององคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 คือ 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติการสรางแรงบันดาลใจ มีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) 
เทากับ .498  แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติการสรางแรงบันดาลใจ สามารถ 
พยากรณประสิทธิผลขององคการไดดีกวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติอ่ืนและภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนในดานตางๆ  ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววาปจจัยดานภาวะผูนําสามารถ 
อธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการได  โดยตัวแปรดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถ 
อธิบายและทํานายไดมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลของ 
องคการได  ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรวัฒนธรรมทั้ง  4 ซ่ึงประกอบดวย  วัฒนธรรมสวนรวม 
วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจรวมกันพยากรณประสิทธิผล 
องคการไดในระดับสูงมาก รวมรอยละ74.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F=218.477) 
โดยมีวัฒนธรรมพันธกิจสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ  .001โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน  (β) เทากับ .564  รองลงมาเปน 
วัฒนธรรมการปรับตัวสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ.001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .244 แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรม 
พันธกิจสามารถทํานายประสิทธิผลขององคการไดดีกวาวัฒนธรรมอ่ืนๆ กลาวคือ เม่ือควบคุมปจจัย 
วัฒนธรรมอ่ืนๆใหคงที่  เม่ือคะแนนปจจัยวัฒนธรรมพันธกิจเพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน ประสิทธิผล 
ขององคการจะเพิ่มขึ้น 0.564 หนวยมาตรฐาน 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการสามารถอธิบาย 
และทํานายประสิทธิผลองคการได 

สมมติฐานที่  3 ปจจัยดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการรวมกันสามารถอธิบายและ 
ทํานายประสิทธิผลองคการไดมากกวาปจจัยดานภาวะผูนําหรือปจจัยดานวัฒนธรรมองคการเพียง 
ดานใดดานหนึ่ง ผลการศึกษา  พบวา  ตัวแปรทั้ง 6  ซ่ึงประกอบดวย  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมสวนรวม วัฒนธรรมเอกภาพ  วัฒนธรรมการปรับตัวและ 
วัฒนธรรมพันธกิจรวมกันพยากรณประสิทธิผลองคการไดในระดับสูงมาก รวมรอยละ 75.4 อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F=149.352) โดยมีวัฒนธรรมพันธกิจสามารถพยากรณประสิทธิผล 
ขององคการไดมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  มีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย 
มาตรฐาน (β) เทากับ .539 รองลงมาเปนวัฒนธรรมการปรับตัวสามารถพยากรณประสิทธิผลของ 
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) 
เทากับ.251  แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมพันธกิจสามารถทํานายประสิทธิผลขององคการไดดีกวา 
ปจจัยภาวะผูนําและปจจัยวัฒนธรรมอ่ืนๆ กลาวคือ  เม่ือควบคุมปจจัยภาวะผูนําและปจจัยวัฒนธรรม 
อ่ืนๆ ใหคงที่  เมื่อคะแนนปจจัยวัฒนธรรมพันธกิจเพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน ประสิทธิผลขององคการ 
จะเพิ่มขึ้น 0.539 หนวยมาตรฐาน 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ กําหนดไววา  ปจจัยดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการ 
รวมกันสามารถอธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการไดดีกวาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเพียงตัวแปร 
เดียว 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1  ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จากผลการศึกษา  จะเห็นไดวา  ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และนอกจากนี้ประสิทธิผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในรายดาน 
พบวา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมุงเนนประสิทธิผลดานการผลิต มากที่สุด ซ่ึงหมายถึง องคการ 
มีการกําหนดผลผลิตที่ชัดเจนและสามารถดําเนินงานผานเกณฑตัวชี้วัดผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพไดตรงตามวัตถุประสงคของขององคการ  ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรของกรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณในการทํางาน 
(อายุงานที่ปฏิบัติในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)มากกวา 10 ปขึ้นไป ทําใหมีความเขาใจในความ 
เปนองคการและเขาใจในงานของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงเปนปจจัยที่สงเสริมใหการ 
ดําเนินงานดานการผลิตมีความชัดเจนและบรรลุผลที่วางไว รองลงมา  ประกอบดวย 4  ดานที่มี 
คาเฉล่ียที่ใกลเคียงกันและอยูในระดับปานกลาง คือ ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ กลาวคือ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอสินคาและบริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ดานการพัฒนา 
คือ องคการมีการเพิ่มพูนศักยภาพและสมรรถนะขององคการ เชน PMQA การบริหารความเส่ียง 
การวางแผนยุทธศาสตร การใชและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร หรืออ่ืนๆ ดานการปรับเปล่ียน 
คือ องคการมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร  และวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ 
แกนกลางขององคการและสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่เปล่ียนแปลงไป และดานประสิทธิภาพ
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คือ องคการมีการกําหนดปจจัยทรัพยากร (Input) เชนงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใชใน 
การดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคามีประสิทธิภาพ และ 
สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ ซ่ึงหมายถึง องคการมี 
การดําเนินงานไดสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในหนวยงาน  ซ่ึง 
จากผลการประสิทธิผลในรายดานจะเห็นไดวา การใหความสําคัญและมุงเนนในแตละดานไม 
เทากัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดที่วา ประสิทธิผลองคการมีหลายมิติไมใชเปนแนวความคิดเดี่ยว 
และขึ้นอยูกับผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการวาตองการศึกษาและพอใจกับประสิทธิผลในดานใด 
การมีประสิทธิผลองคการในมิติหนึ่ง ก็ไมจําเปนตองสัมพันธกับความมีประสิทธิผลในอีกมิติหนึ่ง 
ไมมีสถาบันการศึกษาใดมีประสิทธิผลในทุกมิติ  (ภรณี กีรติบุตร, 2529: 70-71) 

5.2.2  ความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัวแปรภาวะผูนําที่มีตอประสิทธิผล 
ขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผลการศึกษา จะเห็นไดวา  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน สามารถ 
รวมกันพยากรณ ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .001 ซ่ึงทั้ง 2 ปจจัยรวมกันพยากรณประสิทธิผลองคการไดในระดับสูงรวมรอยละ 
43.6  และเมื่อนําภาวะผูนําปลอยเสรีเขารวมพยากรณ คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน 
(R 2 ) เปน .436 ซ่ึงพบวาคาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) ไมเพิ่มขึ้น 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) ของตัวพยากรณ พบวา ภาวะผูนํา 
การเปล่ียนแปลง สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .404 รองลงมาเปนภาวะผูนํา 
แบบแลกเปล่ียนสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ.207  แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดดีกวาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนและภาวะ 
ผูนําปลอยเสรี กลาวคือ  เมื่อควบคุมปจจัยภาวะผูนําอ่ืนๆใหคงที่  เมื่อคะแนนปจจัยภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน ประสิทธิผลขององคการจะเพิ่มขึ้น 0.404 หนวยมาตรฐาน 

เมื่อศึกษาความสามารถในการอธิบายและทํานายประสิทธิผลองคการของภาวะผูนํา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในรายมิติ/ดาน  พบวา 

ปจจัยดานภาวะผูนําในรายมิติ/ดานที่สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการกรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติ 
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณและมิติการสรางแรงบันดาลใจ ซ่ึงทั้ง 2 ปจจัยรวมกันพยากรณไดใน
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ระดับสูง รวมรอยละ 37.4  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) ของตัวพยากรณ 
ดังกลาว  พบวา มิติที่พยากรณประสิทธิผลขององคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คือ 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติการสรางแรงบันดาลใจ มีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) 
เทากับ .498  แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติการสรางแรงบันดาลใจ สามารถ 
พยากรณประสิทธิผลขององคการไดดีกวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมิติอ่ืนและภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนในดานตางๆ 

จากผลการศึกษากลาวไดวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนมี 
ความสัมพันธและมีอิทธิพลตอความมีประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึง 
สอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง การสรางแรงบันดาลใจ ภาวะผูนํา 
แบบแลกเปล่ียน มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (ภูษิต  ทองงาม, 2548; 
สุนีย นวจินดาพันธุ, 2548; ปณรสี เมธีอภิรักษ, 2549; ยุวรัตน แตงนอย, 2549) และผลการศึกษาของ 
Judge and Piccolo (2004) ที่ไดศึกษาแลวพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธสูงมาก 
ตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน  ความพึงพอใจของผูนํา  แรงจูงใจของพนักงาน  ผลการ 
ปฏิบัติงานของผูนํา  ผลการปฏิบัติงานขององคการและประสิทธิผลของผูนํา และภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนมีสวนชวยในการสรางผลผลิตที่ดี และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Jain (2005) ที่ 
ไดศึกษา พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจผานการแสดง 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  ทําใหพนักงานเกิดความเชื่อมั่น  เคารพนับถือ  และกระตุนพรอมใหกําลังใจ 
พนักงานที่มีความคิดสรางสรรค คิดหาวิธีการทํางานแบบใหม เชนเดียวกับผลการศึกษาของบุญเจือ 
เสียงวัฒนะ (2546)ที่ไดศึกษาภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธ 
ระหวางภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับคุณภาพการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ 
กันในทางบวกทุกดาน  รวมทั้งยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Vigoda-Gadot  (2007) ที่พบวา 
พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนสามารถที่จะสรางผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผล 
การปฏิบัติงานที่มีรูปแบบเปนทางการ  และปริมาณผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธอยางมี 
นัยสําคัญกับความรูสึกสํานึกบุญคุณและจากการใหรางวัล 

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ Bass (1998) ไดกลาววา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
จะเปนตัวทํานายเชิงบวกตอประสิทธิผลขององคการและสอดคลองผลการศึกษาของพิศสุภา ปจฉิม 
สวัสดิ์  (2552) ที่ไดศึกษาวิเคราะหปจจัยภาวะผูนําของหัวหนาภาควิชาที่สงผลตอประสิทธิผล 
องคการของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่พบวา ปจจัยดานคุณลักษณะภาวะผูนํา  ปจจัย 
ดานบทบาทภาวะผูนําและปจจัยดานพฤติกรรมภาวะผูนําสงผลตอประสิทธิผลองคการของภาควิชา
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ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรอยละ 61.20 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของเกรียงไกรยศ 
พันธุไทย  (2552)  ที่ไดศึกษา อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา  วัฒนธรรมการทํางานในองคการ  และ 
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงพบวา 
พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว กิจกรรม 
การฝกอบรม  และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน 
มากที่สุด  และพฤติกรรมผูนําที่ขาดภาวะผูนํามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งยังสอดคลองกับผลการศึกษาของสุรเจต ไชยพันธพงษ (2549) ไดศึกษา 
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ผลการศึกษา พบวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
ขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
เอกชนที่สรางและพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมีลักษณะดังนี้  1)  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ 
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมี 
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี โดยองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบในรูปแบบ 
ไดแก องคประกอบดานภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ดานการวางแผนกลยุทธ 
ดานการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ดานสมรรถนะขององคการ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
เอกชนไดถึงรอยละ  97  2)  องคประกอบดานภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
สงผลทางรวมและทางออมตอการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
มากที่สุด ซ่ึงมีคาอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางออมเทากับ 0.95 และ 0.81 

สําหรับตัวแปรภาวะผูนําแบบปลอยเสรี จากผลการศึกษา จะเห็นวาเมื่อนําภาวะผูนําปลอย 
เสรีเขารวมพยากรณ  คาสัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) เปน .436  ซ่ึงพบวาคา 
สัมประสิทธ์ิการทํานายความแปรปรวน (R 2 ) ไมเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Bass (1998) ที่ไดกลาววา 
ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี จะกอใหเกิดภาวะไมมีประสิทธิผลในองคการมากที่สุด  เชนเดียวกับผล 
การศึกษาในงานวิจัยอื่นที่พบวา ภาวะผูนําแบบปลอยเสรีมีความสัมพันธเชิงลบกับประสิทธิผลใน 
การปฏิบัติงาน (เชน Judge and Piccolo, 2004; ภูษิต ทองงาม, 2548; สุนีย  นวจินดาพันธุ, 2548; 
ยุวรัตน แตงนอย, 2549;  เกรียงไกรยศ พันธุไทย, 2552) และนอกจากนั้นผลการศึกษาดานภาวะผูนํา 
แบบปลอยเสรียังพบอีกวาไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคการในแงมุมตางๆ เชน 
ผลการศึกษาของปณรสี  เมธีอภิรักษ (2549 ) ที่พบวาภาวะผูนําแบบปลอยเสรี ไมมีความสัมพันธกับ 
ระดับมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนในจังหวัดยะลา และเชนเดียวกับผลการศึกษาของภูษิต ทองงาม
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(2548) ที่พบวา  ภาวะผูนําแบบปลอยเสรีของผูบังคับการกองรอยไมมีความสัมพันธกับความพึง 
พอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

และจากผลการศึกษากลาวไดวาถากรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีผูนําที่มีภาวะผูนําการ 
เปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ก็จะสงผลใหองคการเกิดประสิทธิผลไดมากกวาการมี 
ภาวะผูนําในรูปแบบอ่ืน  เนื่องจากภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีลักษณะของผูนําที่มีการกระทําที่เปน 
ตัวอยางท่ีดี (Role Model) สามารถสรางแรงบันดาลใจ กระตุนใหบุคลากรเขาใจความหมายของส่ิง 
ที่กระทํา มีความสามารถในการส่ือสารวิสัยทัศนหรืออนาคตขององคการ และใหบุคลากรยึดมั่น 
และรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ โดยผูนําจะพยายามกระตุนจูงใจใหบุคลากรใหทํางาน 
บรรลุเปาหมาย โดยผานการส่ือสารที่ชัดเจนของผูนํา และกระตุนบุคลากรใหใชสติปญญา คิดริเริ่ม 
สรางสรรคนวัตกรรม และสรางความทาทาย คิดหาวิธีการทํางานแบบใหม และมุงเนนความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล เขาใจความตองการและความสามารถที่แตกตางกัน ของบุคลากรแตละคน จึงทําให 
ปฏิบัติตอบุคลากรแตกตางกัน  รับฟงความคิดเห็นความตองการของบุคลากร  สงผลทําใหเกิด 
บรรยากาศการทํางานที่ดี และเกิดความผูกพัน ทําใหมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และสงผลใหเกิดประสิทธิผลองคการในภาพรวม สําหรับภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน เมื่อนํามา 
รวมกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในการพยากรณประสิทธิผลขององคการ พบวา สามารถเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการพยากรณประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เนื่องจาก 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  เปนลักษณะที่ผูนําใหรางวัลหรือลงโทษบุคลากร ซ่ึงขึ้นอยูกับผลการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร ผูนําใชกระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรงตามสถานการณ จูงใจบุคลากรให 
ปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว  ผูนําชวยใหบุคลากรบรรลุเปาหมาย  มีความเชื่อมั่นที่จะ 
ปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการ 
และรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย 

จากผลการศึกษาสรุปไดวา ภาวะผูนําเปนปจจัยหนึ่งของการจัดการที่กอใหเกิดประสิทธิผล 
ขององคการในดานตางๆ ไดแก  ดานการผลิต  ดานประสิทธิภาพ ดานความพึงพอใจของสมาชิกใน 
องคการ  ดานการปรับเปล่ียน  ดานการพัฒนา และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยเฉพาะ 
การมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงรวมกับภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน เนื่องจากภาวะความเปนผูนํามี 
ความสําคัญอยางยิ่งตอการขับเคล่ือนองคการทุกประเภท  ไมวาจะเปนการนําองคการไปสูความ 
เจริญเติบโตหรือตกต่ํา ลวนเกิดจากความมีประสิทธิผลของผูนําทั้งส้ิน  ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 
จะทําใหไดมาซ่ึงผลงานตามที่ประสงคจากการมีสวนรวมอยางเต็มอกเต็มใจของผูตาม เนื่องจาก 
ผูนําจะรูจักใชเครื่องมือ/แนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณที่มีความแตกตางกัน รวมทั้งสามารถ 
แรงบันดาลใจ ความรูสึกของการมีสวนรวมและความผูกพันใหเกิดกับผูตาม อันจะทําใหผูตาม
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ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ประสงค เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ เชนเดียวกับ Lussier and 
Achua  ไดกลาววา ผูนําเปนปจจัยที่สําคัญของการบริหารองคการ องคการที่มีผลการดําเนินงานที่ 
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัยสําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งก็คือภาวะของ 
ผูนํา ถาองคการไดผูนําที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถส่ังการที่เกิดอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาให 
สามารถปฏิบัติงานตลอดจนทํากิจกรรมตางๆ ในองคการใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

5.2.3  ความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัวแปรวัฒนธรรมที่มีตอประสิทธิผล 
ขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

รูปแบบวัฒนธรรมองคการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากผลการศึกษา  จะเห็นได 
วา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีวัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture)  เปนวัฒนธรรมหลัก ซ่ึง 
เปนวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะมีกรอบแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติรวมกัน และเปนแนวทางในการรับรู 
รวมกันของบุคลากรสวนใหญ  และมีวัฒนธรรมสวนรวม (Involvement Culture)  เปนวัฒนธรรม 
รอง  และนอกจากนี้ยังพบวา  ยังมีรูปแบบวัฒนธรรมยอยๆหลายแบบ ที่ปรากฎใหเห็นและมีการ 
ปฏิบัติที่ไมแตกตางกันมากนัก คือวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) และวัฒนธรรมการ 
ปรับตัว (Adaptability Culture) และเมื่อพิจารณาระดับของวัฒนธรรมองคการของกรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ พบวา  ทุกรูปแบบอยูในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวา กรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพมีวัฒนธรรมองคการที่หลากหลาย ในสถานการณและสภาพแวดลอมที่แตกตางกันองคการ 
อาจมีการปรับใชวัฒนธรรมแตละรูปแบบใหเขากับสถานการณได ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา 
ของ  Denson  (1990) ที่สรุปถึงรูปแบบของวัฒนธรรมองคการกลาวคือ วัฒนธรรมสวนรวม 
(Involvement  Culture)  วัฒนธรรมเอกภาพ  (Consistency  Culture)  วัฒนธรรมการปรับตัว 
(Adaptability  Culture) และวัฒนธรรมพันธกิจ (Mission  Culture)โดยวัฒนธรรมองคการแตละ 
รูปแบบสามารถเกิดขึ้นพรอมๆกันภายในองคการเดียวกันได เพียงแตอาจมีระดับมากนอยตางกัน 
ซ่ึงแตละรูปแบบของวัฒนธรรมเหลานี้จะสงผลกระทบหรือมีความสัมพันธกับประสิทธิองคการ 
ทั้งส้ิน 

สําหรับความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัวแปรวัฒนธรรมที่มีตอประสิทธิผล 
ขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จากผลการศึกษา จะเห็นไดวา ตัวแปรวัฒนธรรมทั้ง 4 
ซ่ึงประกอบดวย วัฒนธรรมสวนรวม วัฒนธรรมเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรม 
พันธกิจ  รวมกันพยากรณสูงสุดไดรวมรอยละ74.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 
(F=218.477) โดยมีวัฒนธรรมพันธกิจสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดมากที่สุด อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .564
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รองลงมาเปนวัฒนธรรมการปรับตัวสามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ  .001โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน  (β)  เทากับ  .244  แสดงใหเห็นวา 
วัฒนธรรมพันธกิจสามารถทํานายประสิทธิผลขององคการไดดีกวาวัฒนธรรมอ่ืนๆกลาวคือ เมื่อ 
ควบคุมปจจัยวัฒนธรรมอ่ืนๆใหคงที่  เมื่อคะแนนปจจัยวัฒนธรรมพันธกิจเพิ่มขึ้น 1 หนวย 
มาตรฐาน ประสิทธิผลขององคการจะเพิ่มขึ้น 0.564 หนวยมาตรฐาน 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอความมี 
ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา 
วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลขององคการ เชน พิชาย  รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต (2551)ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลขององคการราชการ พบวา การนํา 
วัฒนธรรม  I  AM  READY  ไปปฏิบัติเปนเวลา  2  ป  ทําใหคะแนนเฉล่ียของวัฒนธรรม  I  AM 
READY ขององคการราชการเพ่ิมขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กระทรวงตางๆ 
ยึดถือและใหความสําคัญกับมิติวัฒนธรรมแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะภารกิจของแตละกระทรวง 
และวัฒนธรรม I  AM  READY มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลขององคการราชการ และ 
เชนเดียวกับผลการศึกษาของสุดารัตน ออนละเอียด (2551) ไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการกับ 
ประสิทธิผลองคการ  โดยศึกษากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พบวา วัฒนธรรมองคการใน 
ภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลองคการ 

และยังสอดคลองกับแนวคิดของ McShane and Von Gilnow (2010) ที่ไดสรุปวา  วัฒนธรรม 
แบบปรับตัว (Adaptive Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีมุงสนใจการเปล่ียนแปลงภายนอกองคการ ซ่ึงก็ 
คือ ความตองการของลูกคาและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย และเปนวัฒนธรรมที่มีสวนชวยสนับสนุนใน 
การเปล่ียนแปลง และใหความเชื่อมั่นกับความรับผิดชอบของพนักงาน ซ่ึงผลทําใหพนักงานมีความ 
ตื่นตัว ทํางานและแสวงหาโอกาสมากกวาที่จะรอโอกาส  รวมทั้งยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
เกรียงไกรยศ  พันธุไทย ( 2552) ที่ไดศึกษา อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน 
องคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พบวา พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว 
กิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยที่พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอผลการ 
ปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการฝกอบรม วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการ 
ปรับตัว  และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน  ตามลําดับ และยังสอดคลองกับผลการศึกษา 
ของญาณิศา บุญจิตร (2553) ที่ไดศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มี 8 ปจจัย ไดแก สภาพแวดลอมภายนอก 
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โครงสรางองคการ คุณภาพบุคลากร ลักษณะงาน  ลักษณะ 
ผูรับบริการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองคการ รวมกันอธิบายประสิทธิผลองคการของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรอยละ 88.00 

นอกจากนั้นจากผลการศึกษากลาวไดวา  ถากรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีรูปแบบ 
วัฒนธรรมองคการที่ผสมผสานกัน 2 รูปแบบคือ วัฒนธรรมพันธกิจ วัฒนธรรมการปรับตัว ก็จะ 
สงผลใหองคการเกิดประสิทธิผลไดมากกวาการมีรูปแบบวัฒนธรรมอ่ืน  เนื่องจากวัฒนธรรมพันธ 
กิจ เปนวัฒนธรรมท่ีองคการมีสํานึกชัดเจนเกี่ยวกับเปาประสงคและทิศทางซ่ึงนําไปสูการกําหนด 
เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร รวมทั้งการแสดงวิสัยทัศนที่องคการตองการเปนในอนาคต 
ตลอดจนองคการใหความสําคัญและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว  และ 
นอกจากนั้นสมาชิกในองคการจะตองเขาใจ  ตระหนักและยึดพันธกิจและเปาหมายขององคการเปน 
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน  สําหรับวัฒนธรรมการปรับตัวเปนอีกรูปแบบวัฒนธรรมหนึ่งที่ 
พบวา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํานายประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ เนื่องจากวัฒนธรรมปรับตัว  เปนลักษณะวัฒนธรรมท่ีเนนวิธีการทํางานที่ยืดหยุน ไมยึดติด 
กับแบบแผนที่เปนทางการหรือแบบแผนเดิมๆ มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการ 
ปฏิบัติงานขององคการอยางสม่ําเสมอ มีการวางแผนในการจัดการความเส่ียง และมีการ 
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการทํางานใหมๆอยางสม่ําเสมอ 

จากผลการศึกษาจึงสรุปไดวา  วัฒนธรรมองคการเปนบริบทภายในองคการที่มีสวนสําคัญ 
ในการขับเคล่ือนองคการใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลว   วัฒนธรรมองคการเปนความเช่ือและ 
คานิยมพื้นฐานรวมกันของสมาชิกภายในองคการ  ซ่ึงแสดงปรากฏออกมาในวิถีของบรรทัดฐาน 
แหงการคิดและการปฏิบัติที่เกิดขึ้นภายในองคการ ซ่ึงองคการสามารถที่จะปลูกฝงวัฒนธรรมการ 
ทํางานใหเกิดขึ้นกับบุคลากรได ซ่ึงสอดคลองกับ Hellriegel and Others (2001) ที่ไดสรุปวา อิทธิพล 
ของวัฒนธรรมองคการสงผลตอพฤติกรรมของพนักงานและผลการปฏิบัติงาน  เนื่องจากการรับรู 
วัฒนธรรมขององคการทําใหพนักงานเขาใจประวัติ และความเปนปจจุบันขององคการ ซ่ึงจะเปน 
ประโยชนในการกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของพนักงานในอนาคต ดังนั้น จะเห็นได 
วา วัฒนธรรมขององคการเปนส่ิงที่จะชวยสรางความผูกพันระหวางบุคลากรในองคการใหเกิด 
ความรูสึกที่จะทํางานรวมกัน มีเปาหมายเดียวกัน  และที่สําคัญรูปแบบวัฒนธรรมองคการตองมี 
ความสัมพันธและมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ อันจะสงผลใหองคการนั้นมีประสิทธิผล 
และอยูรอดได
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5.2.4  ความสามารถรวมกันของตัวแปรภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการในการอธิบาย 
และทํานายประสิทธิผลองคการ 

ปจจัยดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการที่รวมกันทํานายประสิทธิผลองคการ พบวา ตัว 
แปรทั้ง 6 ซ่ึงประกอบดวย  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมสวน 
รวม วัฒนธรรมเอกภาพ  วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจรวมกันพยากรณสูงสุดได 
รวมรอยละ 75.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F=149.352)  โดยมีวัฒนธรรมพันธกิจ 
สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมี 
คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .539  รองลงมาเปนวัฒนธรรมการปรับตัว 
สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยมีคา 
สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .251 ในขณะที่ผลการศึกษาความสามารถในการ 
อธิบายและทํานายของตัวแปรภาวะผูนําที่มีตอประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ พบวา  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน สามารถรวมกันพยากรณ 
ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ซ่ึง 
ทั้ง 2 ปจจัยรวมกันพยากรณสูงสุดไดรวมรอยละ  43.6  และผลการศึกษาความสามารถในการ 
อธิบายและทํานายของตัวแปรวัฒนธรรมที่มีตอประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ พบวา ตัวแปรวัฒนธรรมทั้ง  4 ซ่ึงประกอบดวย วัฒนธรรมสวนรวม วัฒนธรรมเอกภาพ 
วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจรวมกันพยากรณสูงสุดไดรวมรอยละ  74.8  ผล 
การศึกษาจึงอธิบายไดวา  การที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีทั้งปจจัยดานภาวะผูนํา (ภาวะผูนํา 
การเปล่ียนและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน) รวมกับการมีปจจัยดานวัฒนธรรม (วัฒนธรรมพันธกิจ 
วัฒนธรรมปรับตัว วัฒนธรรมสวนรวมและวัฒนธรรมเอกภาพ) จะทําใหพยากรณประสิทธิผล 
องคการไดมากกวาการมีแคปจจัยภาวะผูนําหรือวัฒนธรรมองคการเพียงดานใดดานหนึ่ง  เนื่องจาก 
ภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการเปนตัวขับเคล่ือนองคการใหนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลว 
ปจจัยดานภาวะผูนําที่มีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงซ่ึงเปนลักษณะของผูนําที่มีการกระทําเปน 
ตัวอยางท่ีดี  (Role Model) สามารถสรางแรงบันดาลใจ กระตุนใหบุคลากรเขาใจความหมายของส่ิง 
ที่กระทํา  มีความสามารถในการส่ือสารวิสัยทัศนหรืออนาคตขององคการ และใหบุคลากรยึดมั่น 
และรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ โดยผูนําจะพยายามกระตุนจูงใจใหบุคลากรใหทํางาน 
บรรลุเปาหมาย โดยผานการส่ือสารที่ชัดเจนของผูนํา และกระตุนบุคลากรใหใชสติปญญา คิดริเริ่ม 
สรางสรรคนวัตกรรม และสรางความทาทาย คิดหาวิธีการทํางานแบบใหม และมุงเนนความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล เขาใจความตองการและความสามารถที่แตกตางกันของบุคลากรแตละคน จึงทําให 
ปฏิบัติตอบุคลากรแตกตางกัน  รับฟงความคิดเห็นความตองการของบุคลากร  สงผลทําใหเกิด
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บรรยากาศการทํางานที่ดี และเกิดความผูกพัน ทําใหมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และสงผลใหเกิดประสิทธิผลองคการในภาพรวม และภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  เปนลักษณะที่ 
ผูนําใหรางวัลหรือลงโทษบุคลากร ซ่ึงขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผูนําใชกระบวนการ 
แลกเปล่ียนเสริมแรงตามสถานการณ จูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว  ผูนําชวย 
ใหบุคลากรบรรลุเปาหมาย  มีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธที่ 
กําหนด ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย  รวมทั้งการมี 
วัฒนธรรมพันธกิจเปนตัวพยากรณประสิทธิผลขององคการที่ดีที่สุด เนื่องจากวัฒนธรรมพันธกิจ 
เปนวัฒนธรรมที่องคการมีสํานึกชัดเจนเกี่ยวกับเปาประสงคและทิศทางซ่ึงนําไปสูการกําหนด 
เปาหมาย วัตถุประสงคและยุทธศาสตรรวมทั้งการแสดงวิสัยทัศนที่องคการตองการเปนในอนาคต 
ตลอดจนองคการใหความสําคัญและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว และ 
การมีวัฒนธรรมการปรับตัวเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณประสิทธิผลของ 
องคการ เนื่องจากวัฒนธรรมการปรับตัวเปนวัฒนธรรมที่สงผลใหบุคลากรในองคการมีวิธีการ 
ทํางานที่เนนการปรับตัว  มีความคิดสรางสรรคเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง ความตองการของ 
ลูกคา  ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย มีความกลาตัดสินใจตอการเปล่ียนแปลงส่ิงตางๆ 
วัฒนธรรมปรับตัว เปนลักษณะวัฒนธรรมท่ีเนนวิธีการทํางานที่ยืดหยุน ไมยึดติดกับแบบแผนที่เปน 
ทางการหรือแบบแผนเดิมๆ มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการปฏิบัติงานขององคการอยาง 
สม่ําเสมอ มีการวางแผนในการจัดการความเส่ียง และมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการทํางาน 
ใหมๆอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งองคการมีการเปล่ียนแปลงระบบอยางตอเนื่องเพื่อเปนการปรับปรุง 
ความสามารถโดยรวมในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ซ่ึงสอดคลองกับผล 
การศึกษาของเกรียงไกรยศ  พันธุไทย (2552) ที่ไดศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการ 
ทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ  พบวา พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนน 
การปรับตัว  กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงตอผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอ 
ผลการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมการฝกอบรม วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนน 
การปรับตัว และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ตามลําดับ 

จากผลการศึกษาจึงสรุปไดวา  การที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมีประสิทธิผลที่เพิ่ม 
มากขึ้น   จําเปนที่องคการจะตองใหความสําคัญกับปจจัย 2 ดานรวมกันคือ ปจจัยดานภาวะผูนําและ 
ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงทั้ง 2 ปจจัยรวมกันจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการใน 
ทิศทางท่ีดีขึ้นกวาการมีแคเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงดานเดียว  เนื่องจากปจจัยดานภาวะผูนําและ
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วัฒนธรรมองคการเปน ตัวขับเคล่ือนองคการใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลว โดยการที่ผูนํา 
ขององคการมีภาวะผูนําซ่ึงเปนความสามารถที่จะมีอิทธิพลและจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติ 
ปฏิบัติ/ทํางานตามแนวทางที่พึงประสงค  เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายองคการ  และ Lussier and Achua 
(2004) ไดกลาวไววา ผูนําเปนปจจัยที่สําคัญของการบริหารองคการ องคการที่มีผลการดําเนินงานที่ 
ประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัยสําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งก็คือภาวะของ 
ผูนํา ถาองคการไดผูนําที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถส่ังการที่เกิดอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาให 
สามารถปฏิบัติงานตลอดจนทํากิจกรรมตางๆ  ในองคการใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี  และปจจัย 
วัฒนธรรมองคการก็เชนกัน  วัฒนธรรมเปนปรัชญาและความเชื่อรวมกันขององคการที่สะทอน 
คานิยมและเจตคติรวมกัน ที่สมาชิกใหการยอมรับและแสดงออกมาในวิถีของบรรทัดฐานแหงการ 
คิดและการปฏิบัติ มีการถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งในหลากหลายรูปแบบ  โดย 
วัฒนธรรมจะทําหนาที่เปนกลไกในการสรางแนวทางเพ่ือใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลอง 
กับสภาพแวดลอมภายนอกและสรางการบูรณาการระหวางองคประกอบภายในองคการเพื่อให 
องคการมีเสถียรภาพสามารถอยูรอดและเติบโตได 

5.3  ขอเสนอแนะ 

5.3.1  ขอเสนอแนะทางการจัดการ 
จากผลการศึกษาจะเห็นวา ประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย เทากับ 3.23 และประสิทธิผลในรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 
ปานกลางในทุกดาน ประกอบดวย ดานการผลิต  (Production)  มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  (คาเฉล่ีย  = 
3.46) รองลงมา คือ ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ(คาเฉล่ีย = 3.27) ดานการพัฒนา (Development) 
(คาเฉล่ีย  =  3.25)  ดานการปรับเปล่ียน  (Adaptiveness)  (คาเฉล่ีย  =  3.16)  ดานประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (คาเฉล่ีย = 3.14) และดานความพึงพอใจตอบุคลากรในองคการนอยที่สุด (คาเฉล่ีย = 
3.08)  ดังนั้น  จึงควรเพิ่มปจจัยที่สนับสนุนใหองคการมีประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้น  คือ ปจจัย 
ดานภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการ โดยจะเสนอแนะผานแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมดาน 
ภาวะผูนําและการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการ  เนื่องจากผลการศึกษาจะเห็นวาปจจัยดานภาวะ 
ผูนําและวัฒนธรรมองคการรวมกันมีอิทธิพลและสามารถทํานายประสิทธิผลองคการไดมากกวา 
ปจจัยดานภาวะผูนําหรือปจจัยดานวัฒนธรรมองคการเพียงดานใดดานหนึ่ง 

5.3.1.1  การพัฒนาพฤติกรรมดานภาวะผูนํา 
การพัฒนาพฤติกรรมดานภาวะผูนํา ขอนําเสนอแนวทางการพัฒนาเปน 2 สวนคือ 

การพัฒนาพฤติกรรมดานภาวะผูนําของผูนําในปจจุบันและการพัฒนาพฤติกรรมดานภาวะผูนําของ 
บุคคลที่จะมาเปนผูนําในอนาคต
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1)  การพัฒนาพฤติกรรมดานภาวะผูนําของผูนําในปจจุบันของกรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

จากผลการศึกษาจะเห็นวา ประสิทธิผลในดานความพึงพอใจตอบุคลากร 
ในองคการมีคาเฉล่ียต่ําสุด  (คาเฉล่ีย=3.08) ซ่ึงหมายถึงวา องคการมีประสิทธิผลถาผลการ 
ดําเนินงานขององคการนํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ 
สมาชิกในองคการ ดังนั้นการที่จะทําใหองคการเกิดประสิทธิผลไดนั้น ผูนําองคการจะตองสราง 
บันดาลใจและแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความผูกพันทําใหมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานและจากผล 
การศึกษายังพบอีกวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนรวมกันสามารถ 
ทํานายประสิทธิผลขององคการได สูงสุด  โดยภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถทํานาย 
ประสิทธิผลขององคการไดดีกวาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนํา 
การเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นจึงเปนส่ิงสําคัญอันดับแรก  โดยผูบริหารสํานัก/กอง สังกัดกรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพ จะตองพัฒนาพฤติกรรมดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะมิติการ 
มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณและมิติการสรางแรงบันดาลใจ ซ่ึงทั้ง 2 ปจจัยรวมกันพยากรณไดรวม 
รอยละ 37.4 กลาวคือ ผูนําจะตองมีลักษณะการกระทําที่เปนตัวอยางที่ดี  (Role  Model) สามารถ 
สรางแรงบันดาลใจ กระตุนใหบุคลากรเขาใจความหมายของส่ิงที่กระทํา มีความสามารถในการ 
ส่ือสารวิสัยทัศนหรืออนาคตขององคการ และใหบุคลากรยึดมั่นและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนของ 
องคการ  กระตุนจูงใจใหทํางานบรรลุเปาหมาย  ใหใชสติปญญา คิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม และ 
สรางความทาทาย  คิดหาวิธีการทํางานแบบใหม  และมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล  เขา 
ใจความตองการและความสามารถที่แตกตางกันของบุคลากรแตละคน  รับฟงความคิดเห็นความ 
ตองการของบุคลากร สงผลทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่ดี และเกิดความผูกพันทําใหมีอิทธิพล 
ตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและนอกจากนั้นตองมีการพัฒนาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนควบคู 
กันไปดวย กลาวคือ  ตองพัฒนาใหผูนํามีพฤติกรรมการทํางานแบบกันไวดีกวาแก  คอยสังเกตผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรและชวยแกไขใหถูกตองเพื่อปองกันความผิดพลาดหรือลมเหลวที่อาจ 
เกิดขึ้นโดยจะตองมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรายงานผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และเมื่อมีปญหาผูนําจะเขารวมใน 
การแกปญหา รวมทั้งผูนําจะตองทําใหบุคลากรเขาใจชัดเจนวาตองการใหทําอะไรหรือคาดหวัง 
อะไรและผูนําจะใหการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จของงานและ 
จากนั้นจะจัดการแลกเปล่ียนรางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ  การจาย 
เพิ่มขึ้น ใหโบนัสเมื่อผูตามสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง  ผูนําจะตองจูงใจโดยใหรางวัลเปน 
การตอบแทนและเปนการจูงใจดวยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก
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สําหรับกระบวนการในการพัฒนาผูนํามีไดหลากหลายรูปแบบ อาทิ ผาน 
กระบวนการเรียนรู การฝกฝนทักษะ  การอบรม  มีขั้นตอนการปฏิบัติอยางจริงจังและที่สําคัญตองมี 
การประเมินจากผูมีสวนรวมและผูมีสวนไดสวนเสีย  ถาผูนําสามารถผานเกณฑที่กําหนดตองมี 
รางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ และที่สําคัญการที่จะขับเคล่ือนการพัฒนาภาวะผูนําองคการได 
ผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญและมีนโยบายที่จะพัฒนาผูนําอยางชัดเจน  พรอมทั้งการ 
สนับสนุนทั้งทางดานงบประมาณและความกาวหนาในหนาที่การงานและผลตอบแทนใหกับผูนํา 

2)  การพัฒนาพฤติกรรมดานภาวะผูนําของบุคคลที่จะมาเปนผูนําใน 
อนาคตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

การพัฒนาพฤติกรรมดานภาวะผูนําของบุคคลที่จะมาเปนผูนําในอนาคต 
เปนเรื่องที่องคการสวนใหญมองขาม องคการโดยมากจะเนนการทําผลงานในวันนี้มากกวาที่จะ 
เตรียมความพรอมในการสรางผูนําขึ้นมาใหมเพ่ือรองรับอนาคตที่จะมาถึงขางหนา  ทําใหองคการ 
สวนใหญขาดผูนําที่จะมาสานตอภารกิจขององคการ  และเกิดการขาดชวงในการบริหารงาน  ดังนัน้ 
องคการควรใหความสําคัญในการสรางผูนํา  ซ่ึงจะชวยใหองคการบริหารงานไดอยางราบรื่น การ 
พัฒนาพฤติกรรมดานภาวะผูนําของบุคคลที่จะมาเปนผูนําในอนาคต ควรดําเนินการดังนี้ 

(1)  องคการตองเห็นคุณคาและความสําคัญของการพัฒนาพฤติกรรม 
ดานภาวะผูนําของบุคคลที่จะมาเปนผูนําในอนาคต  โดยยอมลงทุนทั้งดานเวลาและเงิน  การสราง 
และพัฒนาผูนํารุนถัดไป ไมควรเปนเรื่องเฉพาะของแผนกพัฒนาบุคลากร หรือ HRD แตผูนําสูงสุด 
ขององคการตองเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

(2)  สรรหากลุมผูนําแต เนิ่นๆโดยเล็งหาบุคคลที่มีแววตั้งแตวัย 
กระเตาะ และจําเปนที่จะตองมีจุดเริ่มตนที่ดี  โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการคัดสรรผูนํารุนใหมที่ 
พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑเงื่อนไขระดับความแตกตางระหวางความรู  ทักษะ  ความสามารถและ 
ชุดพฤติกรรมของภาวะผูนํา 

(3)  วางกลยุทธเรื่องเสนทางการทํางานใหผูนําในอนาคต  อาทิ  การ 
ใหโอกาสทํางานสําคัญๆ ในหลายจุดขององคการ การถายทอดและสอนงานจากหัวหนา  มี 
กระบวนการเรียนรู  อบรมและฝกทักษะ 

(4)  เนนกระบวนการพัฒนาโดยการชี้แนะ  ติชม  พรอมการสนับสนุน 
ตอเนื่อง  โดยองคการตองใหความสําคัญในการใหมีกระบวนการ Feedback หรือการสะทอนภาพ 
ใหผูนําในอนาคตเห็นจุดแข็งและจุดออนของตนเอง  มิไดเนนเฉพาะใหมีโคชหรือหัวหนางานที่ 
ชวยสะทอนภาพใหเห็นเทานั้น  แตตองใหตัวผูนําเองเขามามีสวนรวมในการหาแนวทางพัฒนา 
เพ่ือชวยปรับพฤติกรรมอยางจริงจังและตอเนื่อง 

(5)  ควรเนนการพัฒนาผูนําเปนกลุม  เนื่องจากปจจุบันตองทํางาน 
เปนทีม  การพัฒนาการเปนผูนํารวมกัน  จะทําใหสามารถนําองคการรวมกันได
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5.3.1.2  การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการ 
จากผลการศึกษา ดานความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัวแปร 

วัฒนธรรมองคการ  พบวา  วัฒนธรรมพันธกิจสามารถพยากรณประสิทธิผลองคการไดมากที่สุด 
รองลงมาคือ วัฒนธรรมปรับตัว  และจากผลการศึกษายังพบอีกวาทั้งวัฒนธรรมพันธกิจและ 
วัฒนธรรมปรับตัวมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จึง 
ควรที่จะมีการสงเสริมวัฒนธรรมองคการทั้ง 2  รูปแบบ คือ วัฒนธรรมพันธกิจและวัฒนธรรม 
ปรับตัวใหมีในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีผลตอการขับเคล่ือนพัฒนาองคการ 
ในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลว  วัฒนธรรมองคการเปนพื้นฐานของแบบ 
แผนพฤติกรรมของบุคลากรในองคการยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ จึงมีผลตอการปรับ 
พฤติกรรมองคการ  โดยเฉพาะในสวนที่กระทบการปรับเกณฑและแนวทางการดําเนินงาน  และ 
วัฒนธรรมยังมีผลตอรูปแบบการบริหารงานและโครงสรางอํานาจในการบริหารงานองคการ 
รวมทั้งบรรยากาศการทํางานในองคการ อันจะเช่ือมโยงถึงความผูกพันของสมาชิกในองคการและ 
ความสัมพันธระหวางสมาชิก  ตลอดจนมีผลตอขอบเขตของการทํางานและประสิทธิภาพการ 
ทํางานขององคการและการพัฒนาองคการไปสูอนาคต โดยวัฒนธรรมพันธกิจจะเปนวัฒนธรรมที่ 
องคการมีสํานึกชัดเจนเกี่ยวกับเปาประสงคและทิศทางซ่ึงนําไปสูการกําหนดเปาหมาย 
วัตถุประสงค และยุทธศาสตร รวมทั้งการแสดงวิสัยทัศนที่องคการตองการเปนในอนาคต 
ตลอดจนองคการใหความสําคัญและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว  และ 
นอกจากนั้นสมาชิกในองคการจะตองเขาใจ  ตระหนักและยึดพันธกิจและเปาหมายขององคการเปน 
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน  สําหรับวัฒนธรรมการปรับตัวซ่ึงเปนอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่จะทําให 
บุคลากรมีลักษณะการทํางานที่เปนรูปแบบการปรับตัวการทํางานเพื่อตอบสนอง ความตองการของ 
ลูกคาผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยพรอมที่จะปรับเปล่ียนกฎระเบียบ  หรือเพิ่มเติม 
กฎระเบียบ มองเห็นโอกาสและชองทางการดําเนินงานเชิงรุก  ซ่ึงเปนรูปแบบการทํางานที่ตองการ 
ความคิดสรางสรรคสําหรับการกอใหเกิดนวัตกรรม  และการปรับเปล่ียนการดําเนินงานที่ 
สรางสรรค พรอมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และบุคลากรสวนใหญในองคการมี 
อิสระในการตัดสินใจ  ยึดเปาหมายขององคการเปนสําคัญ  มีความสามารถในการตอบสนองได 
รวดเร็วเปนหลัก ทําใหองคการสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการ นับวาเปนงานที่คอนขางยาก  ปญหาอุปสรรค 
ที่เจอเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคน วัฒนธรรมองคการเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมองคการ กระบวนการ 
ทํางาน  ความเปนผูนําในองคการ โดยเฉพาะผูบริหารขององคการ  การปรับเปล่ียนวัฒนธรรม 
องคการจึงตองปรับทัศนคติ คานิยมและความเชื่อของคน ปรับเปล่ียนรูปแบบ/วิธีการตางๆการ
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ทํางานขององคการ  (ไมยึดติดกับรูปแบบเดิม)  เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  นําไปสู 
ประสิทธิผลและการอยูรอดขององคการขององคการ  สําหรับแนวทางการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม 
องคการ  ควรดําเนินการดังนี้ 

1)  ศึกษาวัฒนธรรมเดิม โดยตองดูลักษณะวัฒนธรรม  รูปแบบ และผลของ 
วัฒนธรรมแบบท่ีเปนอยูตอผลการดําเนินงาน 

2)  สรางกรอบใหม  เม่ือเขาใจสภาพและผลของวัฒนธรรมองคการที่เปนอยูแลว 
ตองตัดสินใจเลือกวาวัฒนธรรมองคการแบบใด จะชวยสงเสริมความสําเร็จขององคการ โดย 
คํานึงถึง วิสัยทัศนที่ควรจะเปน (กําหนดวิสัยทัศนใหม พันธกิจ) และพิจารณาวาจะเปล่ียนแปลง 
วัฒนธรรมองคการขนาดไหนที่จะเพียงพอตอการรองรับวิสัยทัศนที่กําหนดไวใหม 

3)  ดําเนินการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ  ทุกคนในองคการตองตัดสินใจ 
เปล่ียนพฤติกรรมการทํางานในองคการเพื่อรวมสรางวัฒนธรรมที่พึงปรารถนา ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ 
ยากที่สุดตอการเปล่ียนแปลง 

องคประกอบที่สําคัญที่จะสราง/ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการ 
1)  การสนับสนุนของฝายบริหาร  ตองสนับสนุนการเปล่ียนแปลงและตองแสดง 

พฤติกรรมการสนับสนุนใหชัดเจน ไมวาจะเปนปจจัย  ทรัพยากร  และควรนําการเปล่ียนแปลง โดย 
การเปล่ียนแปลงตนเองกอนและเปนแบบอยางสม่ําเสมอ 

2)  การฝกอบรมTraining  การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขึ้นอยูกับพฤติกรรมของ 
สมาชิกในองคการ สมาชิกตองเขาใจชัดเจนวาตัวเขาถูกคาดหวังอยางไร เขาควรปฏิบัติอยางไรที่ 
เปล่ียนพฤติกรรมใหมใหเปนไปตามคาดหวัง สําหรับการTraining  ตองกําหนดใหชัดเจนวา 
พฤติกรรมใหมที่ตองการคืออะไร  พฤติกรรมเหลานี้จะสอนใหกับสมาชิกอยางไร(ส่ือสารอยางไร) 
เชน โดยการอบรมถายทอด 

ส่ิงที่สงเสริมวัฒนธรรมองคการ 
1)  สรางคําประกาศ Statement “คานิยม” อาจจะใชรูปแบบประชุมกลุมของ 

บุคลากร โดยเอาวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยมมาพิจารณาจัดทําเปนคําประกาศ ซ่ึงคําประกาศตอง 
ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบตองานหรือการทํางานทั้งในเชิงบวกและลบ 

2)  ส่ือสารใหไดผลในทางปฏิบัติ  ใหบุคลากรทุกคนไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ 
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ  เพื่อที่จะใหเกิดผลการยอมรับที่จะปฏิบัติ  และตองมีการปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ 

3)  ทบทวนโครงสรางขององคการ  ทบทวนดูวาโครงสรางเปนไปดวยกับ 
วัฒนธรรมที่ตองการจะเปน  เพราะในบางครั้งมีวัฒนธรรมบางอยางในองคการในแตละฝายจะ 
แขงขันกัน/แยงลูกคาหรือ ทรัพยากร  จําเปนที่จะตองปรับโครงสรางเพื่อประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลขององคการ
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4)  ออกแบบแนวทางการใหรางวัล  การยกยอง (Recognition) การใหรางวัลเพื่อ 
กระตุนใหคนทํางาน  การใหรางวัลผูบริหารตองบริหารสูความสําเร็จในภาพรวมขององคการ 

5)  การทบทวนดูระบบการทํางานทั้งหมด (Review all Work System) ออกแบบ 
การทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิต  ซ่ึงระบบงานไดแก การจัดการผลการปฏิบัติงาน  (อะไรคือผลการ 
ปฏิบัติงาน) ระบบสวัสดิการ  การคัดเลือก/รับบุคลากรเพื่อตอบสนองตอวัฒนธรรมใหม  วิธีการคัด 
กรองบุคลากรที่เขามาตองสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม  (เชน ทักษะบางอยาง) และระบบการให 
รางวัลบุคลากร เปนตน 

6)  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรมุงเนนใหเกิดการถายทอดวัฒนธรรมการ 
ทํางานและสรางคานิยมรวมในองคการจากบุคคลรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งในหลากหลายรูปแบบ 
เชน เรื่องเลาที่ประสบความสําเร็จ วารสารขององคการ การส่ือสารจากผูนํา เปนตน ซ่ึงจะเปนส่ิงที่ 
บุคลากรไดรับรูเพื่อที่จะเปนประโยชนตอการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของบุคลากร 
ในอนาคต  โดยที่บุคลากรในองคการสามารถรับรูถึงวัฒนธรรมขององคการโดยผานพฤติกรรม 
ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรสวนใหญในองคการ  ซ่ึงสงผลใหองคการมีประสิทธิผลในระดับที่ 
สูงขึ้น 

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการเปนเรื่องที่เปล่ียนแปลงไดชาและยาก  ตอง 
อาศัยเวลาและความมุงม่ัน ประกอบกับตองมีแผนเพ่ือเปล่ียนไปสูวัฒนธรรมองคการที่พึงปรารถนา 
และที่สําคัญการบริหารการดําเนินงานที่เหมาะสม เมื่อทําสําเร็จจะใหผลที่ยิ่งใหญ (Great) และยืน 
นาน (Last  Long) 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
5.3.2.1  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการ 

ในภาพรวมของปจจัยหลักๆในแตละดานในเชิงปริมาณ ดังนั้น การศึกษาในอนาคตจึงควรจะศึกษา 
ในเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกของปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกและมีประสิทธิภาพในการ 
ทํานายประสิทธิผลองคการ  เพื่อที่จะไดขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาองคการใหมี 
ประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้น 

5.3.2.2  ควรศึกษาทัศนคติ  มุมมองความตองการ ความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอองคการ  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง/พัฒนา 
องคการ
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลขององคการ 
: กรณีศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

คําชี้แจง 
1.จุดประสงคของแบบสอบถามนี้  เพ่ือศึกษาภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผล 

ขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงขอมูลทั้งหมดที่ไดมานี้จะถือเปนความลับ และจะนํา 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไปใชประโยชนเฉพาะในการศึกษาและการพัฒนาองคการเทานั้น 

2.จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงที่ทานรู  ตาม 
ความคิดเห็นและความรูสึกของทาน  ผูตอบไมตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถามและกรุณาตอบตาม 
ความเปนจริงมากที่สุด เพื่อสงผลใหการศึกษาเชื่อถือไดและมีประโยชนสูงสุด  ผูศึกษาขอขอบคุณ 
ในความรวมมือจากทาน ที่กรุณาสละเวลาในการใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

3. แบบสอบถามนี้ประกอบไปดวย 5 สวน คือ 
สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําองคการ 
สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับวฒันธรรมองคการ 
สวนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ 
สวนที่ 5  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาองคการ 

นิยามศัพท 
ผูนํา  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานกั/ กอง สังกดักรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พิณญาดา  อําภัยฤทธ์ิ 
นักศกึษาปรญิญาโท 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กรุณาอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม หรือทําเครื่องหมาย ( / )  ลงในชองวาง 

ตามความเปนจริง 
1. เพศ 

( ) 1. ชาย  ( ) 2. หญิง 
2. อายุ ……… ป 
3. สถานภาพ 

( ) 1. โสด  ( ) 2. สมรส 
( ) 3. หมาย  ( ) 4. หยาราง 
( ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 

4. ระดับการศึกษา 
( ) 1. ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  ( ) 2. มัธยมศึกษาตอนตน 
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  ( ) 4. ปวท./ปวส./อนุปริญญา 
( ) 5. ปริญญาตรี  ( ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 

5. อายุงานที่ปฏิบัติในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
( ) 1. 1 - 3 ป  ( ) 2. 4 – 6 ป 
( ) 3. 7 – 9 ป  ( ) 4. 10  ปขึน้ไป 

6. ตําแหนง 
( ) 1. ขาราชการ  ( ) 2. พนักงานราชการ 
( ) 3. ลูกจางประจํา  ( ) 4. ลูกจางชั่วคราว 
( ) 5. พนักงานจางเหมาบรกิาร  ( ) 6. อ่ืนๆ(ระบุ).......................... 

7. รายไดตอเดือน 
( ) 1. 8,000 - 15,000 บาท  ( ) 2. 15,001 - 25,000 บาท 
( ) 3. 25,001 - 35,000 บาท  ( ) 4. มากกวา 35,000 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํา 
1.  แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาวะผูนําการ 

เปล่ียนแปลง  โดยศึกษาประเด็นและขอคําถามท่ีกําหนดใหแลวทําเครื่องหมายถูก ( / ) ลงในชองที่ 
สอดคลอง ตามความเปนจริงในแตละขอเพียง 1 คําตอบ 

ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

การมีอิทธิพลอยางมอีุดมการณ 
1.  ผูนําของทานมีวิสัยทัศนกวางไกล 
2.  ผูนําของทานสามารถถายทอดวิสัยทัศนและ 
ยุทธศาสตรขององคการไดอยางชัดเจนและเขาใจ 
3.  ผูนําของทานประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับ 
บุคลากรในหนวยงาน 
4.  ผูนําของทานจะหาแนวทางการแกไข  หากระเบียบ 
ใดที่เปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน  เพ่ือใหเกิดการ 
คลองตัวในการปฏิบัติงาน 
5.  ผูนําของทานกลาตดัสินใจทําส่ิงใหมๆแมวาคนอื่น 
อาจจะไมเห็นดวย 
6.  ผูนําของทานมักทําอะไรในส่ิงทั่วไปท่ีคนอื่นคิดไม 
ถึงเสมอ 
7.  ผูนําของทานพูดอยางไรก็จะทําอยางนั้น 
8 . ผูนําของทานไดรับการยกยอง ศรัทธา และไววางใจ 
ของผูรวมงาน 
9.  ผูนําของทาน มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง 
10.ทานยึดพฤติกรรมของผูนําเปนตัวแบบสําหรับการ 
ปฏิบัติงาน 
การสรางแรงบนัดาลใจ 
1.  ผูนําของทานมีความคดิเชิงบวกตอปญหาและการ 
ปฏิบัติงาน
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ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

2.  ผูนําของทานกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานที่ทา 
ทายความสามารถของบุคลากร 
3.  ผูนําของทานกระตุนความกระตือรือรนในการ 
ปฏิบัติงานใหกับบคุลากรในหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 
4.  ผูนําของทานเช่ือในความสามารถการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร 
5.  ผูนําของทานแสดงความชื่นชมกับผูปฏิบัติงานดี 
เสมอ 
6.  ผูนําของทานมีการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นใน 
เปาประสงคและวิสัยทัศนขององคการ 
7.  ผูนําของทานกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง 
และใหกําลังใจวา ทานสามารถทําได 
8.  ผูนําของทานทําใหบุคลากรรูสึกวาตองทุมเทการ 
ทํางานใหกับองคการ 
9.  ผูนําของทานทําใหบุคลากรรูสึกวาผลประโยชน 
สวนรวมตองมากอนสวนตวัเสมอ 
10.ผูนําของทานทําใหบุคลากรรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นมี 
แนวทางแกไขได 
การกระตุนทางปญญา 
1.  ผูนําของทานโนมนาวบคุลากรใหใชเหตุผลในการ 
จัดการปญหาขององคการ 
2.  ผูนําของทานชี้ใหเห็นวาการแกปญหามีทางเลือก 
หลายวิธีในการแกไข 
3.  ผูนําของทานสนับสนุนใหบุคลากรหาขอมูล 
ขาวสารจากหลายแหลง
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ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

4.  ผูนําของทานเนนใหบุคลากรใชสติปญญาในการ 
เอาชนะอุปสรรค/ปญหา 
5.  ผูนําของทานกระตุนใหบุคลากรวิเคราะหปจจยัที่ 
เกี่ยวของกอน ลงมือปฏิบัติงาน 
6.  ผูนําของทานรับฟงขอเสนอแนะจากบคุลากรอยู 
เสมอ 
7.  ผูนําของทานถายทอดความคิดใหม ๆ ในการ 
ทํางานใหกับบคุลากร 
8.  ผูนําของทานสงเสริมใหบุคลากรไปอบรมหรือ 
สัมมนาเพิ่มพูนความรู 
9.  ผูนําของทานกระตุนใหบุคลากรตั้งคําถามตอ 
วิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ 
10.  ผูนําของทานกระตุนใหบุคลากรคดิริเริ่ม 
สรางสรรคหาวิธีการใหมสําหรับใชในการทํางานอยู 
เสมอ 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล 
1. ผูนําของทานพูดคุยกับบคุลากรอยางเปนกันเอง 
2. ผูนําของทานใหความชวยเหลือหรือแนะนําหากมี 
ปญหา 
3. ผูนําของทานสามารถพูดคุยกับบุคลากรเม่ือมีปญหา 
อยางเปดอกได 
4. ผูนําของทานทําใหบุคลากรรูสึกวาตนเองมี 
ความสําคัญกับองคการ 
5. ผูนําของทานจดัระบบสวัสดกิารพิเศษแกบุคลากร 
6. ผูนําของทานทําใหบุคลากรมคีวามรกัใครปรองดอง 
กัน
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ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

7. ผูนําของทานไมเคยตําหนิบุคลากรอยางเสียหายตอ 
หนาคนอ่ืน 
8. ผูนําของทานมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอบุคลากรใน 
หนวยงาน 
9. ผูนําของทานทําใหเชื่อไดวา  หากรับผดิชอบงาน 
มากจะไดรับผลตอบแทนที่ดี 
10.ผูนําของทานเชื่อมั่นวาบคุลากรมคีวามถนัดและ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานได 

2.  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียนและระดับภาวะผูนําแบบปลอยเสรี  โดยศึกษาประเด็นและขอคําถามท่ีกําหนดใหแลวทํา 
เครื่องหมายถูก ( / ) ลงในชองที่สอดคลองตามความเปนจริงในแตละขอเพียง 1 คําตอบ 

ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

1. ผูนําของทานอธิบายเปาหมายและความคาดหวัง 
กอนมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ 
2. ผูนําของทานกําหนดบทบาทหนาทีใ่นการ 
ปฏิบัติงานใหบุคลากรอยางชัดเจน 
3. ผูนําของทานใหความสําคญักับการใหรางวัล เพ่ือ 
แลกเปล่ียนกับการทํางาน 
4. ผูนําของทานใหรางวัลแกบคุลากรเม่ืองานสําเร็จ 
ตามเปาหมาย
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ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

5. ผูนําของทานใหการสนับสนนุทรัพยากรที่จําเปนแก 
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
6. ผูนําของทานนําแผนการปฏิบัติงานและแผนพฒันา 
ไปใชอยางเปนระบบ 
7. ผูนําของทานกําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
แตละเรื่องชัดเจน 
8. ผูนําของทานมีความใสใจตอการทํางานที่ผิดพลาด 
หรือที่ต่ํากวามาตรฐาน 
9. ผูนําของทานเขามาแกปญหาและรวมรับผิดชอบทุก 
ครั้งเม่ือองคการปฏิบัติงานผิดพลาด 
10. ผูนําใหทานรายงานผลการปฏิบัติงานอยาง 
สม่ําเสมอ 
11. ผูนําของทานมีวิธกีารทํางานที่ยดึติดกับวิธีการ 
ทํางานแบบเดิมๆ จนกวาจะเกิดปญหาขึ้น 
12. ผูนําของทานไมพอใจเมื่อบุคลากรมคีวามคิดเห็น 
ขัดแยง 
13. ผูนําของทานวางเฉยตอปญหาเล็กๆนอยๆ 
14. ผูนําตําหนิเมื่อทานปฏิบัติงานผิดพลาด 
15. ผูนําของทานคอยจับผิดความบกพรองในการ 
ทํางานของบุคลากรเสมอ 
16. ผูนําของทานไมสนผลลัพธในการปฏิบัติงาน 
17. ผูนําของทานไมมีความชัดเจนในการกําหนดแนว 
ทางการปฏิบัติงานแกบุคลากร 
18. ผูนําของทานไมสนใจและไมเอาใจใสตอการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร
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ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

19. ผูนําของทานมักไมแสดงความคิดเห็นใดๆ 
20.ผูนําของทานหลีกเล่ียงการแกปญหาและปดความ 
รับผิดชอบเสมอเม่ือภารกิจขององคการผิดพลาด 

สวนที่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัวัฒนธรรมองคการ 
แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับวัฒนธรรมองคการ  โดย 

ศึกษาประเด็นและขอคําถามที่กําหนดใหแลวทําเครื่องหมายถูก ( / ) ลงในชองที่สอดคลองตาม 
ความเปนจริงในแตละขอเพียง 1 คําตอบ 

ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

วัฒนธรรมสวนรวม 
1.บุคลากรในหนวยงานของทานมีอิสระในการ 
เลือกใชวิธีการทํางานตามความเหมาะสมของงาน 
2.บุคลากรในหนวยงานของทานสามารถเขาถึงขอมูล 
ขาวสารที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไดทุกเวลาท่ีจําเปน 
3. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการแบงปนขอมูล 
ขาวสารในการทํางานอยางกวางขวาง 
4. บุคลากรในหนวยงานของทานมีโอกาสไดเขารวม 
กําหนด แผนปฏิบัติการของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5.บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับการสงเสริมให 
ทํางานรวมกันเปนทีม
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ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

6.บุคลากรในหนวยงานของทานมีความรูสึกวาเปน 
สวนหนึ่งของทีมและมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
แกปญหาและพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ 
7.หนวยงานของทานใชความนาเช่ือถือไววางใจในการ 
ควบคุมการปฏิบัติงานมากกวาใชระเบียบกฎเกณฑ 
8. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับพฒันา 
สมรรถนะอยางตอเนื่อง 
วัฒนธรรมเอกภาพ 
9.ผูบริหารของหนวยงานมีการปฏิบัติสอดคลองกัน 
ระหวางส่ิงที่ตนเองสอนกับส่ิงที่ตนเองทํา 
10. หนวยงานของทานมีคานิยมของหนวยงานที่ 
สมาชิกยึดถือรวมกนัสําหรับใชเปนแนวทางในการ 
ปฏิบัติ 
11.หากทานละเมิดหรือละเลยคานิยมของหนวยงาน 
ทานจะถูกมองวาไดสรางปญหาใหกับหนวยงาน 
12.หนวยงานของทานไดกําหนดจรรยาบรรณของ 
หนวยงานอยางชัดเจน สําหรับเปนแนวทางการปฏิบัติ 
ใหกับบคุลากรวาส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก 
13.เมื่อทานมีประเด็นที่เปนปญหาและนําเสนอไปยัง 
หนวยงาน บคุลากรในองคการก็สามารถรวมกนั 
กําหนดขอตกลงที่ชัดเจนวา  แนวทางการปฏิบัติใดที่ 
ถูกตองพึงกระทําและแนวทางใดที่เปนสิ่งไมถูกตอง 
และไมพึงกระทํา 
14.หนวยงานของทานมีวิธีการปฏิบัติงานที่คงเสนคง 
วาและสามารถทํานายได
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ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

15.บุคลากรจากกลุม/ฝายหรือสายงานที่แตกตางกันมี 
ทัศนะหรือมุมมองตอประเด็นการทํางานเหมือนกนั 
16.หนวยงานของทานไดมกีารเช่ือมโยงเปาหมายและ 
ประสาน การดําเนินงานโครงการระหวางกลุม/ฝาย 
เปนอยางดี 
วัฒนธรรมปรบัตัว 
17.หนวยงานของทานเนนวิธีการทํางานทีย่ืดหยุน ไม 
ยึดติดกับแบบแผนที่เปนทางการหรือแบบแผนเดิมๆ 
18.หนวยงานของทานมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง 
วิธีการทํางานใหมๆอยางสม่ําเสมอ 
19.หนวยงานของทานนําขอเสนอจากผูรับบรกิารมาใช 
ในการปรับปรุงการทํางานอยางสม่ําเสมอ 
20.บุคลากรในหนวยงานของทานมีแนวโนม 
สนับสนุนและนิยมการเปล่ียนแปลงความคดิและ 
วิธีการทํางาน 
21.หนวยงานของทานมีการวางแผนในการจดัการ 
ความเส่ียง 
22.บุคลากรในหนวยงานของทานใหความรวมมือเปน 
อยางดี  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน 
23.หนวยงานของทานใหรางวัลกับบคุลากรที่เสนอ 
ความคดิใหมๆ หากความคิดของเขาไดถูกนําไปใช 
24.หนวยงานของทานมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่ 
มีผลตอการปฏิบัติงานขององคการอยางสม่ําเสมอ 
25.หนวยงานของทานมีการสรุปบทเรยีนและมีการ 
เรียนรูจากบทเรียนในอดีต  เพ่ือใชเปนแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานในอนาคต
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ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

วัฒนธรรมพันธกิจ 
26.หนวยงานของทานมีการกําหนดเปาประสงคและ 
พันธกิจที่ชัดเจน 
27.หนวยงานของทานมีการตกลงรวมกนัในการ 
กําหนดเปาหมายและตัวชีว้ัดอยางชัดเจน 
28.บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับขอมูลขาวสาร 
เกี่ยวกับพันธกจิ/แผนปฏิบัติของหนวยงานอยางทั่วถึง 
29.บุคลากรในหนวยงานของทานเขาใจและตระหนกั 
ถึงพันธกิจและเปาหมายของหนวยงาน 
30.บุคลากรในหนวยงานของทานยึดเปาประสงคและ 
พันธกิจเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติอยาง 
สม่ําเสมอ 
31.บุคลากรในหนวยงานของทานมีเปาหมายในการ 
ทํางานสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน 
32.หนวยงานของทานมีการสรางวิสัยทัศนรวมที่แสดง 
ใหเห็นวาองคการควรเปนอยางไรในอนาคต 
33.วิสัยทัศนของหนวยงานสามารถสรางความ 
กระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการทํางานใหกับ 
บุคลากรไดเปนอยางดี 
34.หนวยงานของทานใหความสําคัญและสามารถ 
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายระยะส้ัน โดยที่ไมทําลาย 
เปาหมายระยะยาว
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สวนที่ 4  แบบสอบถามเกีย่วกบัประสิทธผิลองคการ 
แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลองคการ  โดย 

ศึกษาประเด็นและขอคําถามที่กําหนดใหแลวทําเครื่องหมายถูก ( / ) ลงในชองที่สอดคลองตาม 
ความเปนจริงในแตละขอเพียง 1 คําตอบ 

ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

1.  หนวยงานของทานมีการกําหนดผลผลิตอยาง 
ชัดเจนทั้งใน เชิงปริมาณและคณุภาพ  เชน  สถาน 
บริการภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ธุรกิจ 
บริการสุขภาพไดรับการสงเสริมพัฒนา สนับสนนุ 
ประสานควบคุม กํากับคณุภาพมาตรฐานบรกิาร 
สุขภาพ  และ ผลงานการวจิัย พัฒนาองคความรูและ 
เทคโนโลยีดานระบบบรกิารสุขภาพ  สุขศึกษาและ 
สุขภาพภาคประชาชน  เปนตน 
2.  หนวยงานของทานสามารถดําเนินงานผานเกณฑ 

ตัวชี้วัดผลผลิต ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพไดตรง 
ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
3. หนวยงานของทานมีการกําหนดปจจัยทรัพยากร 

(Input)  เชน  งบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี ที่ 
ใชในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
4. หนวยงานของทานมีการใชทรัพยากรในการ 

ดําเนินงานอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 
5. หนวยงานของทานดําเนนิงานไดสําเร็จสอดคลอง 

กับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกใน 
หนวยงาน



161 

ประเด็น 
ความเปนจริง 

จริง
มาก 
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง 
ปาน 
กลาง 

จริง 
นอย 

จริง 
นอย 
ที่สุด 

6. หนวยงานของทานมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร 
และวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ 
แกนกลางขององคการที่เปล่ียนแปลงไป เชน  การมุง 
ผลสัมฤทธ์ิ การส่ังสมองคความรู การทํางานเปนทีม 
การใหบริการทีด่ี  การยึดมั่นในความถูกตองชอบ 
ธรรมและจริยธรรม เปนตน 
7. หนวยงานของทานมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร 

และวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
ภายนอกองคการที่เปล่ียนแปลงไป  เชน นโยบาย 
กฎหมาย และกลุมเปาหมาย  เปนตน 
8.หนวยงานของทานมีการเพ่ิมพนูศักยภาพและ 
สมรรถนะขององคการ  เชน  PMQA  การบริหาร 
ความเส่ียง   การวางแผนยุทธศาสตร การใชและการ 
พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร หรืออ่ืนๆ 
9. ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจในหนวยงานของทาน
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สวนที่ 5  ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการพัฒนาองคการ 

5.1  ดานการบริหารจัดการองคการ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
.5.2  ดานบุคลากร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.3  ดานปฏบิัตงิาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

************************ 

ขอบคุณคะ



ผนวก ข 
การกําหนดขนาดตัวอยางของ Krejcie และ Morgan



การกําหนดขนาดตัวอยางของ  Krejcie และ Morgan 

ประชากร  ขนาดตัวอยาง  ประชากร  ขนาดตัวอยาง  ประชากร  ขนาดตัวอยาง 
10  10  220  140  1200  291 

15  14  230  144  1300  297 
20  19  240  148  1400  302 
25  24  250  152  1500  306 
30  28  260  155  1600  310 
35  32  270  159  1700  313 
40  36  280  162  1800  317 
45  40  290  165  1900  320 
50  44  300  169  2000  322 
55  48  320  175  2200  327 
60  52  340  181  2400  331 
65  56  360  186  2600  335 
70  58  380  191  2800  338 
75  66  400  196  3000  341 
80  69  420  201  3500  346 
85  70  440  205  4000  351 
90  73  460  210  4500  354 
95  76  480  214  5000  357 
100  80  500  217  6000  361 
110  86  550  226  7000  364 
120  92  600  234  8000  367 
130  97  650  242  9000  368 
140  103  700  248  10000  370 
150  108  750  254  15000  375 
160  113  800  260  20000  377 
170  118  850  265  30000  379 
180  123  900  269  40000  380 
190  127  950  274  50000  381 
200  132  1000  278  75000  382 
210  136  1100  285  100000  384 

แหลงที่มา: Krejcie and  Morgan, 1970: 608.



ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบ Multicollinearity



การตรวจสอบ Multicollinearity จะใชคา Tolerance และคา Variance inflation factor (VIF) 

Coefficients(a) 

a  Dependent Variable: SREE 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t  Sig. 

Collinearity Statistics 

B  Std. Error  Beta  Tolerance  VIF 
1  (Constant 

) 
4.522  .861  5.251  .000 

SREB  .012  .013  .055  .940  .348  .244  4.098 
SREC  .036  .039  .047  .918  .359  .323  3.099 
SREC4  .066  .046  .052  1.441  .151  .643  1.555 
SRED1  .106  .052  .097  2.029  .043  .367  2.723 
SRED2  .072  .070  .058  1.032  .303  .263  3.805 
SRED3  .244  .057  .261  4.253  .000  .222  4.503 
SRED4  .525  .055  .531  9.515  .000  .269  3.715



ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณของตัวแปร



ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณของตัวแปร 

1.  ผลการวเิคราะหความถดถอยพหุคูณ ของตัวแปรดานภาวะผูนําที่สามารถอธบิายและ 
ทํานายประสิทธผิลขององคการกรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ
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2.  ผลการวเิคราะหความถดถอยพหุคูณของตัวแปรดานภาวะผูนําในรายมิติ /ดานที่ 
สามารถอธบิายและทํานายประสิทธผิลขององคการกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ
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3.  ผลการวเิคราะหความถดถอยพหุคูณ ของตัวแปรดานวฒันธรรมองคการที่สามารถ 
อธิบายและทํานายประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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4.  ผลการวเิคราะหความถดถอยพหุคูณ ของตัวแปรดานภาวะผูนําและวฒันธรรมองคการ 
ที่รวมกันสามารถอธบิายและทํานายประสิทธิผลขององคการกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ



ประวัติผูเขียน 

ชื่อ สกลุ  นางพิณญาดา  อําภัยฤทธ์ิ 
221/9 หมูบานเพชรชมพู 2 หมู 3 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี  จังหวัด ปทุมธานี 

ประวัติการศึกษา  พยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2538 

ประวัติการทํางาน  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
กองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข


	ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ:กรณีศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



