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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1.	 เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 วัฒนธรรม

องค์กร	และประสิทธิผลขององค์การของบริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม		จ�ากัด	2.	เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิงวิสัย

ทัศน์ต่อวัฒนธรรมองค์การ	 ของบริษัท	 ประจวบอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 3.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การต่อ

ประสิทธิผลองค์การของบริษัท	 ประจวบอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 และ	 4.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ต่อ

ประสิทธิผลองค์การ	ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านวัฒนธรรมองค์การของบริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	จ�ากัด	โดยเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน	จ�านวน	242	คน	

	 ผลการวิจัย	พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง	0.502-0.750	และมีนัยส�าคัญทุก

ตัวแปรจากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ

องค์กร	อย่างมีนัยส�าคัญ	และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ร้อยละ	82.00	นอกจากนั้นภาวะ

ผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์มีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรมองค์การอย่างมีนัยส�าคัญ	และมีค่าแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าเชิง

วิสัยทัศน์ร้อยละ	 66.00	 สุดท้ายวัฒนธรรมองค์กร	 มีอิทธิพลทางตรงต่อและประสิทธิผลขององค์การ	 บริษัท	 ประจวบ

อุตสาหกรรม	จ�ากัด	อย่างมีนัยส�าคัญ	และมีค่าดัชนีความเหมาะสม	χ2	/	df	=	1.36,	CFI	=	1.00,	NNFI	=	1.00,	RMSEA	

=	0.039	และ	90%	CI	for	RMSEA	มีค่าระหว่าง	0.00	-	0.07

ค�าส�าคัญ: 	ภาวะผู้น�าที่เชิงวิสัยทัศน์	วัฒนธรรมองค์การ	และประสิทธิผลองค์การ

Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	1.	to	study	the	level	and	relationship	between	Visionary	

Leadership	Organizational	Culture	and	Organizational	Effectiveness	of		Prachuap	sugar	Co.,	Ltd.	2.	to	

study	the	influence	of		Visionary	leadership	on	organizational	culture	of	Prachuap	sugar	Co.,	Ltd.	3.	to	

study	the	influence	of	organizational	culture	on	the	effectiveness	of	the	organization	of	Prachuap	sugar	

Co.,	Ltd.	4.	to	study	the	influence	of	Visionary	leadership	on	organizational	effectiveness.	Directly	and	

indirectly	through	the	organizational	culture	of	Prachuap	sugar	Co.,	Ltd.	Multi-stage	sampling	was	ap-

plied,	and	completely	sample	size	was	242	persons.
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมโรงงานน�้าตาลต่างก็ให้

ความส�าคัญในการพัฒนาองค์การของตนให้มีศักยภาพ

สูงสุดเพื่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ	 และสามารถแข่งขันกับ

องค์การต่างๆทั้งในระดับประเทศ	และระดับโลกได้	โรงงาน

น�้าตาลประจวบอุตสาหกรรมก็เช่นกันต่างก็มุ่งสร้างสรรค์

ผลงานจ�านวนมากมายเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงงานน�้าตาลช้ัน

น�าในระดับสากล	 ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของแต่ละ

องค์การ	 ซึ่งการที่จะก้าวไปสู่จุดของความเป็นเลิศตามที่ตั้ง

เป้าหมายไว้ได้นั้น	แรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่ผู้น�าองค์การหรือ

ผู้บริหารต้องค�านึงถึงเป็นอย่างมากนั้นก็คือ	 บุคลากรใน

องค์การ	เพราะถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า	และมีหัวใจ	การ

ท่ีองค์การจะประสบความส�าเร็จและอยู่รอดได้นั้น	 เป็นผล

จากการกระท�าของคนทั้งนั้น	คน	คือ	กุญแจแห่งความส�าเร็จ	

การจะประสบความส�าเร็จข้ึนอยู่กับคน	 และการบริหารคน	

หากองค์การได้คนมีความรู ้ความสามารถ	 รู ้จักให้ความ

ส�าคัญกับคน	ให้โอกาสคนพัฒนาและจูงใจให้อยู่กับองค์การ	

องค์การน้ันก็จะประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 (พิ

ชาย	รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต,	2552)

	 บริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	จ�ากัด	จดทะเบียน	

16	พฤษภาคม	2516	เริ่มก่อสร้างเมื่อ	 เดือนมีนาคม	2517	

เปิดหีบอ้อยเป็นครั้งแรก	25	ธันวาคม	2517	โดยผลิตเฉพาะ

น�้าตาลทรายดิบ	 น�้าตาลทรายขาว	 และน�้าตาลทรายขาว

บริสุทธิ์	 โดยมีจ�านวนพนักงานในส�านักงานใหญ่และโรงงาน	

ทั้งสิ้น	500	คน	ณ	ปัจจุบันนี้	อุตสาหกรรมน�้าตาล	ถือเป็น

อุตสาหกรรมส�าคัญหลักหนึ่งของประเทศ	 ในแต่ละปี

สามารถท�ารายได้มหาศาลให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ	 โดย

ทั่วประเทศจะมีโรงงานผลิตน�้าตาลกระจายอยู่ในภาคต่างๆ	

โดยโรงงานของ	บริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	จ�ากัด	ตั้งอยู่ที่

จังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งเป็นแหล่งอ้อยส�าคัญของภาคกลาง	

กิจกรรมหลักของบริษัทฯคือ	 การส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูก

อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ	และน�าอ้อยมาแปรรูปเป็นน�้าตาล

ส�าหรับบริโภคกระบวนการผลิตกล่าวโดยย่อ	คือ	เริ่มจากน�า

อ้อยของเกษตรกรมาคันน�้าอ้อย	 แยกกาก	 และสิ่งสกปรก	

จะได้น�้าเชื่อม	 น�าน�้าเช่ือมไปต้มให้น�้าระเหยออก	 เพื่อเพิ่ม

ความเข้มข้น	 เม่ือได้น�้าเช่ือมเข้มข้นแล้ว	 น�าไปเคี่ยวให้

ตกผลึกเป็นเม็ด	จากนั้นน�าไปปั่นเพื่อแยกกากออก	น�้าตาลที่

ได้จะน�าไปบรรจุเพื่อส่งขายต่อไป	 (กมลลักษณ์	 ธนานันต์

เมธี,	2559)

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	 ผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศึกษาประสิทธิผลองค์การของพนักงานรูปแบบภาวะผู้น�า

เชิงวิสัยทัศน์	 และวัฒนธรรมในการท�างานของ	 บริษัท	

ประจวบอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 ว่าปัจจัยดังกล่าวมีความ

สัมพันธ์หรือไม่	 และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ

ของพนักงานบริษัท	 ประจวบอุตสาหกรรม	 จ�ากัดหรือไม่

อย่างไร	 ซึ่งผลการศึกษาจะสามารถท�าให้บริษัทน�าข้อมูลมา

พัฒนาส่งเสริมประสิทธิผลองค์การของพนักงานแนวทางใน

การพัฒนาผู้น�า	 และเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการ

ท�างาน	 และการบริหารจัดการบุคลากร	 เพ่ือเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์การในการท�างาน	 เพื่อการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิผลต่อองค์การ	 อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทต่อไป

	 The	research	results	found	that	correlation	coefficient	among	observable	variables	were	0.502-

0.750	From	structural	equation	modeling	analysis,	it	found	that	Visionary	leadership	effected	to	organ-

izational	culture	of	on	statistical	significance.	And	the	variance	it	was	predicted	of	Visionary		leadership	

with	82.00	percent.	Moreover,	Visionary	leaderships	had	direct	effect	to	organizational	effectiveness	with	

significantly	and	had	indirect	effect	via	organization	culture	with	significantly	and	variance	predicted	by	

transformation	leadership	with	66.00	percent.	Finally,	organization	culture	had	direct	effect	to	organiza-

tional	effectiveness	with	significantly.	Fit	indices	of	the	model	were	χ2	/df	=	1.36,	CFI	=1.00,	NNFI	=	1.00,	

RMSEA	=	0.039	and	90%	CI	for	RMSEA	=	0.00-0.07

Keywords: Visionary	Leadership,	Organizational	Culture	and	Organizational	Effectiveness	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับ	 และความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 วัฒนธรรมองค์กร	 และประสิทธิผล

ขององค์การของบริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	จ�ากัด	

	 2.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์

ต่อวัฒนธรรมองค์การ	 ของบริษัท	 ประจวบอุตสาหกรรม	

จ�ากัด	

	 3.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การต่อ

ประสิทธิผลองค์การของบริษัท	 ประจวบอุตสาหกรรม	

จ�ากัด

	 4.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์

ต่อประสิทธิผลองค์การ	 ท้ังทางตรง	 และทางอ้อมผ่าน

วัฒนธรรมองค์การของบริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	จ�ากัด

สมมติฐานของการวิจัย
	 H1:	 ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 วัฒนธรรมองค์การ	

และประสิทธิผลองค์การของบริษัท	 ประจวบอุตสาหกรรม	

จ�ากัด	มีความสัมพันธ์เชิงบวก

	 H2:	ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์มีอิทธิพลและสามารถ

ท�านายวัฒนธรรมองค์การของบริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	

จ�ากัด

	 H3:	 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลและสามารถ

ท� านายประสิทธิ ผลองค ์ การของบ ริษัท 	 ประจวบ

อุตสาหกรรม	จ�ากัด

	 H4:	ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์มีอิทธิพลและสามารถ

ท� านายประสิทธิ ผลองค ์ การของบ ริษัท 	 ประจวบ

อุตสาหกรรม	จ�ากัด	ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านวัฒนธรรม

องค์การ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ 

	 ภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์เป็นทฤษฏีศึกษาภาวะ

ผู้น�าแนวใหม่	 โดยแสดงความคาดหวังต่อการสร้างการปรับ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่โดยใช้กระบวนการทัศน์ใหม่	 และ

ทฤษฏีระบบผสมผสานกัน	 เนื่องจากองค์การปัจจุบันควรมี

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับการด�าเนินงานของ

องค์การให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น	 ดังนั้น

ภาวะผู้น�าที่สามารถสร้างจูงใจ	 และแรงบันดาลใจให้กับ

บุคลากรในองค์การได้ด�าเนินการอย่างเต็มความสามารถ	

และยกระดับการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น	เช่นเดียวกับภาวะผู้น�า

เชิงวิสัยทัศน์เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์ไปสู่

การเป็นผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ถ่ายทอด

วิสัยทัศน์	 แสดงออกถึงวิสัยทัศน์	 และความสามารถที่จะ

ท�าให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง	 ซึ่งภาวะผู้น�าลักษณะนี้ก�าลังเป็น

ที่ต้องการอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน	

	 แนวคิดของภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 Dubrin,	

(2006)	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	1.	การสร้างวิสัยทัศน์	

ผู้บริหารต้องเตรียม	 และใช้แหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 เพื่อให้มี

ข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 จากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย	 ตามความจ�าเป็น	 โดยได้เสนอขั้นตอนที่จะน�า

ไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์	 ได้แก่	 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม	

วิเคราะห์องค์การ	 ก�าหนดทักษะที่จ�าเป็นในการด�าเนินงาน

ให้ส�าเร็จ	 ประเมินปัญหาและโอกาสที่เอื้ออ�านวย	 ประเมิน	

และตัดสินใจเลือก	 ทั้งนี้โดยใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่าง

ถูกต้องว่า	 ปัจจุบันองค์การมีสภาพเป็นอย่างไรและต้องการ

ให้เป็นอย่างไรในอนาคต	2.	การเผยแพร่วิสัยทัศน์	ผู้บริหาร

ไม่ใช่เพียงแต่สร้างวิสัยทัศน์เท่านั้น	 แต่จะต้องสื่อสารวิสัย

ทัศน์ให้คนอื่น	 ๆ	 รับทราบ	 และน�าไปสู่การปฏิบัติ	 ด้วยวิธี

การต่าง	ๆ	โดยการสื่อสารภาพที่คิด	ขายหรือขยายความคิด	

ความเชื่อ	 แนวคิดของตนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับรู้	 เข้าใจ

เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ

ทุกคน	และ	3.	การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์เป็นการน�าวิสัยทัศน์

เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริง	 โดยวิธีการแปลงวิสัยทัศน์ของ

ตนเองไปสู่นโยบาย	 แผนกลยุทธ์	 แผนงานโครงการ	 และ

กิจกรรมขององค์การให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต	

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 

	 วัฒนธรรมองค์การที่กล ่าวมาในข้างต้นเป็น

วัฒนธรรมที่แบ่งตามพ้ืนฐานของตัวแปรที่แตกต่างกันไป	

และผู ้วิจัยได้น�าตัวแปรของวัฒนธรรมองค์การลักษณะ

สร้างสรรค์ตามแนวคิดของ	Cooke	and	Lafferty,	(1989)	

คือ	 องค์กรที่มีลักษณะของการให้ความส�าคัญกับค่านิยมใน

การท�างาน	 โดยมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์

และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ท�างานมีลักษณะที่ส่ง

ผลให้สมาชิกภายในองค์กรประสบความส�าเร็จในการ
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ท�างาน	 และมุ่งท่ีความพึงพอใจของบุคคลเกี่ยวกับความ

ต้องการความส�าเร็จในการท�างาน	 และมุ่งท่ีความพึงพอใจ

ของบุคคลเกี่ยวกับความต้องการความส�าเร็จ	 และความ

ต้องการไมตรีสัมพันธ์	 ซึ่งลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรม

องค์การ	แบ่งเป็น	4	มิติ	คือ	

	 1.	มิติเน้นความส�าเร็จ	คือ	องค์กรที่มีค่านิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกในการท�างานของสมาชิกภายใน

องค์กรที่มีภาพรวมของลักษณะการท�างานที่ดี	 มีการต้ังเป้า

หมายร่วมกัน	 พฤติกรรมการท�างานของทุกคนเป็นแบบมี

เหตุมีผล	 มีหลักการและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ	 มี

ความกระตือรือร้นและมีความสุขในการท�างาน	 รู้สึกว่างาน

มีความหมายและมีความท้าทาย	 ลักษณะเด่นคือสมาชิกใน

องค์กรมีความกระตือรือร้น	 และรู้สึกว่างานท้าทายความ

สามารถอยู่ตลอดเวลา	

	 2.	 มิติเน้นสัจจะแห่งตน	 คือ	 องค์กรที่มีค่านิยม	

และพฤติกรรมการแสดงออกของการท�างานในทาง

สร้างสรรค์	 โดยเน้นความต้องการของสมาชิกในองค์กรตาม

ความคาดหวัง	 เป้าหมายการท�างานอยู ่ ท่ีคุณภาพงาน

มากกว่าปริมาณงานโดยที่เป้าหมายของตนสอดคล้องกับ

เป้าหมายขององค์กร	 รวมทั้งความส�าเร็จของงานมาพร้อม	

ๆ	 กับความก้าวหน้าของสมาชิกในองค์กร	 ทุกคนมีความ

เต็มใจในการท�างานและภูมิใจในงานของตน	 สมาชิกทุกคน

ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองจากงานที่ท�าอยู ่	

รวมทั้งมีความอิสระในการพัฒนางานของตนลักษณะเด่น	

คือ	 สมาชิกในองค์กรมีความยึดมั่นผูกพันกับงานและมี

บุคลิกภาพที่มีความพร้อมในการท�างานสูง	

	 3.	มิติเน้นให้ความส�าคัญกับบุคลากร	คือ	องค์กร

ท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการท�างานที่มี

รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งบุคคลเป็น

ศูนย์กลางให้ความส�าคัญกับสมาชิกในองค์กร	 โดยถือว่า

สมาชิก	 คือ	 ทรัพยากรท่ีมีค่าที่สุดขององค์กร	 การท�างานมี

ลักษณะติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ	 สมาชิกมีความสุข

และภูมิใจในการท�างาน	 มีความสุขต่อการสอน	 การนิเทศ

งานและการเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่กัน	 ทุกคนในองค์กรได้รับกา

สนับสนุนความก้าวหน้าในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	

ลักษณะเด่น	 คือ	 ทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงส�าคัญที่สุดของ

องค์กร	

	 4.	มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์	คือ	องค์กรที่มีลักษณะที่

มุ่งให้ความส�าคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 สมาชิกทุก

คนในองค์กรมีความเป็นกันเอง	 เปิดเผย	 จริงใจ	 และไวต่อ

ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทีม	 ได้รับการ

ยอมรับและเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันลักษณะเด่น	 คือ	

ความเป็นเพื่อน	และความจริงใจต่อกัน

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ 

	 ประสิทธิผลขององค์การที่ดีนั้น	 ควรประเมินโดย

ใช้ตัวบ่งช้ีหลายตัวจะมีความเหมาะสมมากกว่าการประเมิน

โดยใช้ตัวบ่งช้ีตัวเด่ียว	 เพราะการวัดประสิทธิผลของ

องค์การ	 ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรหลักท่ีอาจมีผลต่อความ

ส�าเร็จขององค์การ	 และพยายามแสดงให้เห็นว่าตัวแปร	

ต่างๆ	มีความสัมพันธ์กัน	ซึ่งตัวแบบของ	Hoy	and	Miskel	

(1991)	ที่ประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยพิจารณาจาก	

ความสามารถในการปรับเปลี่ยน	ความสามารถในการบรรลุ

เป้าหมาย	 ความพึงพอใจในการท�างาน	 และ	 ความสนใจใน

ชีวิต	 ซ่ึงการวัดประสิทธิผลขององค์การโดยพิจารณาจาก

ความสามารถในการผลิต	 ความสามารถในการปรับเปล่ียน

และเปลี่ยนแปลง	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ	 ปริมาณ	

ประสิทธิภาพ	 การมีส่วนร่วม	 และการแก้ปัญหา	 รวมถึง

ความสามารถในการยืดหยุ่นต่อการท�างาน	 จากตัวแบบ

เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผล	 การวิจัยในครั้งนี้	 จึงจะใช้

แบบการวัดประสิทธิผลโดยใช้ตัวบ่งช้ีในการวัดของ	 Hoy	

และ	Miskel	(1991)	โดยวัดจากตัวบ่งชี้	4	ตัวดังนี้

	 1.	 การปรับตัว	 หมายถึง	 การที่องค์การจะต้อง

ปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยการปรับ

เปลี่ยนการด�าเนินงานภายในองค์การให้สนองตอบต่อ

สภาพการณ์ใหม่ๆ	ที่มีผลกระทบต่อองค์การ	ตัวบ่งชี้ที่จะใช้

วัด	ได้แก่	ความสามารถในการปรับตัว	

	 2.	 การบรรลุเป้าหมาย	 หมายถึง	 การก�าหนด

วัตถุประสงค์ขององค์การ	 การจัดหาและการใช้ทรัพยากร

ต่างๆ	 ภายในองค์การ	 เพ่ือให้การด�าเนินงานขององค์การ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 ตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดได้แก	่

ประสิทธิภาพ	

	 3.	 การบูรณาการ	 หมายถึง	 การที่สมาชิกใน

องค์การร่วมกันประสานความสัมพันธ์ของสมาชิกภายใน

องค์การเพื่อการรวมพลังให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการปฏิบัติภารกิจขององค์การ	 ตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด	 ได้แก	่

ความพึงพอใจ	

	 4.	การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม	หมายถึง	การที่

องค์การด�ารงและรักษาระบบค่านิยมขององค์การซึ่ง

ประกอบด้วยรูปแบบทางวัฒนธรรมขององค์การ	 และแรง

จูงใจในการท�างานให้คงอยู่ในองค์การ	 ตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด

ได้แก่	ความภักดี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 กมลลักษณ์	ธนานันต์เมธี	 (2559)	อิทธิพลของธร

รมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

องค์การขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตภาคเหนือของ

ประเทศไทย	กล่าวคือ	การศึกษามีวัตถุประสงค์	คือ	1.	เพื่อ

ศึกษาระดับค่าเฉลี่ยของธรรมาภิบาล	 วัฒนธรรมองค์การ

และประสิทธิผลองค์การขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตภาคเหนือ	 และ	 2.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของธรรมาภิบาล

และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ	 โดย

ใช้แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ	 กลุ่มตัวอย่างคือองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตภาคเหนือ	 จ�านวน	 346	 องค์การ	

โดยได้รับแบบสอบถามในระดับบุคคลกลับคืนมาจ�านวน	

1,352	 ชุดผลการศึกษาพบว่า	 ระดับค่าเฉลี่ยของธรรมาภิ

บาล	 วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตภาคเหนือ	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับสูง	 และพบว่าธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การมี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

โดยร้อยละ	 12.00	 ของความแปรปรวนของประสิทธิผล

องค์การสามารถถูกอธิบายโดยธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม

องค์การ	 และมีค่าดัชนีความเหมาะสม	 χ2 /	 df	 เท่ากับ	

2.583	ค่า	RMSEA	 เท่ากับ	0.063	ค่า	CFI	 เท่ากับ	0.972	

และค่า	NNFI	เท่ากับ	0.96

	 ชูศักดิ์	 เพชรกระจ่าง	 (2559)	 ภาวะผู ้น�าเชิง

เปลี่ยนแปลงจริยธรรม	 วัฒนธรรมองค์การองค์การแห่งการ

เรียนรู้	 และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์	กล่าวคือ	การ

วิจัยมีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์

ระหว ่าง	 ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิง	 จริยธรรม	

วัฒนธรรมองค์การ	 องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผล

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม	 ศึกษา

ในจังหวัดนครสวรรค์	 2.	 เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลโดยรวม

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมและวัฒนธรรม	

องค์การที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้และ	3.	เพื่อศึกษา

ระดับอิทธิพลโดยรวมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิง	

จริยธรรม	 วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษา	 ประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์	 กลุ่มตัวอย่างที่

ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	ข้าราชการครู	รวมทั้งผู้อ�านวยการ

และรอง	 ผู้อ�านวยการ	 รวมท้ังสิ้นจ�านวน	 1,050	 คน	 จาก

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน

จังหวัด	นครสวรรค์	จ�านวน	210	โรงเรียน	โดยการสุ่มแบบ

กลุ ่ม	 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิจัยได ้แก ่ 	 แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า	 6	 ระดับ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 ค่าอิทธิพลรวม	 ค่าอิทธิทางตรง

และทางอ้อม	

	 โดยการวิเคราะห์เส้นทางและวิเคราะห์	 ความ

ถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอน	ผลการวิจัยพบว่า	1.	ภาวะ

ผู ้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงจริยธรรม	 วัฒนธรรมองค์การ	

องค์การแห่งการเรียนรู้และ	 ประสิทธิผลโรงเรียนมีความ

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 ทุกคู่	 2.	

ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิง	 จริยธรรมมีอิทธิพลโดยรวม

เชิงบวกในระดับต�่าต่อองค์การแห่งการเรียนรู ้อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	 (TE=0.204,	 p<0.01)	 เชิงจริยธรรมมี

อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกในระดับต�่าต่อประสิทธิผลโรงเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (TE=0.268,p<0.01)	 วัฒนธรรม

องค ์การมี อิทธิพลโดยรวมเชิ งบวกในระดับ สู งต ่ อ

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล โร ง เ รี ย น อ ย ่ า ง มี นั ย ส� า คั ญท า ง ส ถิ ติ	

(TE=0.675,p<0.01)	 องค์การแห่งเรียนรู้มีอิทธิพลโดยรวม

เชิงบวกในระดับสูงต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 (TE=0.557,p<0.01)	 โดยปัจจัยภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม	 วัฒนธรรมองค์การและองค์การ

แห่งการเรียนรู้สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลโรงเรียน

ได้ในระดับสูงมากถึงร้อยละ	85.10	(R2	=	0.851)

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 พนักงานของ	

บริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	จ�ากัด	มีจ�านวนทั้งสิ้น	242	คน	

ประกอบด้วยสายงานต่างๆ	 ดังนี้	 ฝ่ายผลิต	 ฝ่ายส�านักงาน	

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 2.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	

ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน	์

วัฒนธรรมองค์การ	และประสิทธิผลองค์การ	ที่มาตรวัดแบบ

อันตรภาคชั้น	 5	 ระดับ	 การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา	

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

นิยามเชิงปฏิบัติการ	 (IOC)	 วิพากษ์และปรับแก้ข้อค�าถาม

กับท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้วน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	

3	 ท่าน	 เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม	

โดยผลการพิจารณาพบว่า	 ด้านภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์	

วัฒนธรรมองค์กร	 และประสิทธิผลองค์การ	 มีค่า	 IOC	 

เท่ากับ	0.67-1.00

	 3.	การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ	อิทธิพล

ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลขององค ์การพนักงาน	 บริษัท	 ประจวบ

อุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 ระยะเวลาท�าการศึกษา	 ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม	2561	–		พฤษภาคม	2562	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 เพียร์สัน	

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ	 PHI	 (Φ)	 และตัวแบบสมการ

โครงสร้าง	ดัชนีความเหมาะสม	(Fit	Indices)	ใช้เกณฑ์ดังนี้	

χ2	(p-value)	คือ	0.05	<	p	≤	1.00	:	good	fit;	0.01	<		

p ≤	0.05	:	acceptable	fit;(Schermelleh-Engel,2003)	

χ2/df	≤	5.0	(Wheaton	et	al.	1977)	;	RMSEA	≤ 0.10 

(MacCallum	et	al.	1996)	;	90%	CI	on	RMSEA	คือ	Left	

boundary	 of	 CI	≤	 0.10	 ;	 CFI	≥	 0.90	 (Hu	 and	

Bentler,	 1999)	 ;	 NNFI	 (TFI)	≥	 0.9	 0	 (Bentler	 and	

Bonnet	1980);	และ	SRMR	≤	0.08	(Hu	and	Bentler,	

1999)

	 ส�าหรับค่าความเข้มแข็งของค่าอิทธิพลระหว่าง

ตัวแปรใน	R	Family	สามารถตีความว่า	R	หมายถึง	ค่าความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้	 (r)	ค่าสัมประสิทธ์ระหว่าง

ตัวแปรแฝง	(Φ	มีค่า	R	มีค่าความสัมพันธ์ต�่า	ปานกลาง	สูง	

และสูงมาก	และมีค่าเท่ากับ	0.10-	0.35,	0.36-0.50,	0.51-

0.69	 และ	 0.70+	 ตามล�าดับ	 ส่วน	 R2	 มีอ�านาจในการ

อธิบายและท�านายต�่า	 ปานกลาง	 สูง	 และสูงมาก	 เมื่อมีค่า

เท่ากับ	0.01	–	0.12,	0.13-0.25,	0.26-0.48	และ	0.49+	

ตามล�าดับ	(Leech,	Barrett	and	Morgan,2005)

	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 เมื่อ

พิจารณาตัวแปรสังเกตได้	โดยอักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปรแฝง	

ตัวแปรแฝงภายนอก	ได้แก่	ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	(VL)	โดย

วัดจากตัวแปรสังเกตได้	 3	 ตัวแปร	 คือ	 ด้านการสร้างวิสัย
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ทัศน์	 (VL01)	 ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์	 (VL02)	 ด้านการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์	 (VL03)	 ตัวแปรแฝงภายใน	 ได้แก่	

วัฒนธรรมองค์การ	 (OC)	 โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้	 4	

ตัวแปร	คือ	มิติเน้นความส�าเร็จ	 (OC01)	มิติเน้นสัจจะแห่ง

ตน	 (OC02)	มิติเน้นให้ความส�าคัญกับบุคลากร(OC03)	มิติ

เน้นไมตรีสัมพันธ์	 (OC04)	 ตัวแปรแฝงภายใน	 ได้แก่	

ประสิทธิผลองค์การ	 (OE)	 โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้	 4	

ตัวแปร	 คือ	 การปรับตัว	 (OE01)	 การบรรลุเป้าหมาย	

(OE02)	 การบูรณาการ	 (OE03)	 การรักษาแบบแผน

วัฒนธรรม	 (OE04)	 พบว่าภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 ตัวแบบ

มาตรวัดวัฒนธรรมองค ์การ	 และตัวแบบมาตรวัด

ประสิทธิผลองค์การ	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 3.61-3.85	 เมื่อ

พิจารณาตัวแปรสังเกตได้พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	กับประสิทธิผลองค์การ	มีค่า	

0.591-0.704	 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ	 ส่วนค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเป็น	 กับ

ประสิทธิผลองค์การ	มีค่าระหว่าง	0.502-0.750	และมีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร	 และค่าสัมประสิทธ์ิสห

สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 กับวัฒนธรรม

องค์การ	 มีค่าระหว่าง	 0.504-0.619	 และมีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร	ดังปรากฏตามตารางที่	1

	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรแฝง	 พบว่า	 ส�าหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรแฝงภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 (VL)	 วัฒนธรรม

องค์การ	 (OC)	 และประสิทธิผลองค์การ	 (OE)	 	 แสดงว่า	

ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 (VL)	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

ระดับสูงมากกับประสิทธิผลองค์การ	(OE)	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(	Φ	=	0.89,	p<0.01)	และภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	

(VL)	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับวัฒนธรรม

องค์การ	(OC)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(	=	0.77,	p<0.01)	

ส่วนวัฒนธรรมองค์การ	 (OC)	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

ระดับสูงมากกับประสิทธิผลองค์การ	(OE)	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(		=	0.79,	p<0.01)	ดังปรากฏตามตารางที่	2

ตาราง 1	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

ตัวแปร VL01 VL02 VL03 OC01 OC02 OC03 OC04 OE01 OE02 OE03 OE04

VL01 1           

VL02 0.870** 1          

VL03 0.760** 0.785** 1         

OC01 0.609** 0.610** 0.543** 1        

OC02 0.539** 0.572** 0.504** 0.737** 1       

OC03 0.574** 0.619** 0.570** 0.575** 0.641** 1      

OC04 0.586** 0.571** 0.542** 0.746** 0.766** 0.650** 1     

OE01 0.622** 0.659** 0.629** 0.549** 0.502** 0.680** 0.544** 1    

OE02 0.591** 0.629** 0.655** 0.539** 0.544** 0.634** 0.569** 0.781** 1   

OE03 0.667** 0.667** 0.688** 0.512** 0.523** 0.750** 0.538** 0.700** 0.712** 1  

OE04 0.668** 0.704** 0.683** 0.613** 0.512** 0.521** 0.598** 0.659** 0.699** 0.664** 1

M 3.61 3.62 3.81 3.83 3.81 3.68 3.83 3.64 3.85 3.70 3.85

SD 0.80 0.82 0.76 0.68 0.64 0.81 0.70 0.77 0.73 0.76 0.73

หมายเหตุ:	N	=	242,	**p	<0.01
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ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

ตัวแปร VL OC OE

VL ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ 1.000

OC วัฒนธรรมองค์การ 		0.77** 1.000

OE ประสิทธิผลองค์การ 		0.89** 		0.79** 1.000

หมายเหตุ:		N	=	242	;	**p	<0.01

ภาพ 2 โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างหลังปรับโมเดล

ตาราง 5	สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม	อิทธิพลทางตรง	และอิทธิพลทางอ้อม

ETA KSI  ETA ETA
1
  ETA

2 DE IE TE R2

OE VL  OE 0.68** 0.22** 0.90** 0.82

OC	 OE 0.27* 0.27* 0.82

OC VL  OC 0.81** 0.81** 0.66

DE	=	Direct	Effect,	IE=	Indirect	Effect,	TE	=	Total	Effect

** หมายถึง	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(t-value	≥	2.58)

* หมายถึง	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(1.96	≤	t-value	≤	2.58)
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	 จากผลการวิเคราะห์ตามภาพ	 2	 พบว่าผลการ

วิเคราะห์ค่าสถิติวัดความสอดคล้องของโครงสร้างความ

สัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ปรับปรุงกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน

เกณฑ์ที่ก�าหนดพิจารณาได้จาก	χ2	 เท่ากับ	 32.68	ที่องศา

อิสระ	(df)	เท่ากับ	24โดยค่า	χ2/	df	เท่ากับ	1.36	ซึ่งดีกว่า

เกณฑ์ท่ีก�าหนดมีค่าความน่าจะเป็น	 (p-value)	 เท่ากับ	

0.11096	ซึ่งมีค่ามากกว่า	0.05	ค่า	NNFI	(TFI)	มีค่า	1.00	

ซึ่งมีค่ามากกว่า	 0.90	 ค่า	 CFI	 มีค่า	 1.00	 ซึ่งมีค่ามากกว่า	

0.90	 ส่วนดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก�าลังสองของเศษ

เหลือ	 (SRMR)	 มีค่า	 0.015	 ซึ่งน้อยกว่า	 0.08	 ค่าดัชนีราก

ก�าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ	(RMSEA)	

มีค่า	0.039	ซึ่งน้อยกว่า	0.10	และค่า	90%	CI	for	RMESA	

อยู่ในช่วงระหว่าง	 0.00-0.07	 ซึ่งขอบซ้ายเท่ากับ	 0.00	 จึง

แสดงให้เห็นว่าสามารถยอมรับโมเดลองค์ประกอบเชิง

ยืนยันตามที่ก�าหนดได ้มีความกลมกลืนกับข ้อมูลเชิง

ประจักษ์และมีผลการประมาณค่าการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยัน	

	 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของความ

สัมพันธ ์เชิงโครงสร ้างเมื่อตรวจสอบการประมาณค่า

พารามิเตอร์สัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรแฝงที่ท�าการ

ศึกษาในแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	(Structural	model)	

พบว่าภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 (VL)	 ส่งผลทางตรง	 (Direct	

effect)	 ต ่อวัฒนธรรมองค์การ	 (OC)	 ทางบวกที่ค ่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.81	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	และส่งผลโดยรวม	(Total	effect)	ทางบวกที่ค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.81	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะ

ผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 ได้ร้อยละ	 66	 (R2=0.66)	 วัฒนธรรม

องค์การ	(OC)	ส่งผลทางตรง	(Direct	effect)	ต่อประสิทธิผล

องค์การ	(OE)	ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.27	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และส่งผลโดยรวม	

(Total	 effect)	 ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	

0.27	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	ภาวะผู้น�าเชิง

วิสัยทัศน์	(VL)	ส่งผลทางตรง	(Direct	effect)	ต่อประสิทธิผล

องค์การ	(OE)	ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.68	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ส่งผลทางอ้อม	 (In-

direct	 effect)	 ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	

0.22	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	และส่งผลโดย

รวม	 (Total	 effect)	 ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เท่ากับ	0.90	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	และมี

ค่าความแปรผันที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ได้

ร้อยละ	82	(R2=0.82)	

สรุป และข้อเสนอแนะ
	 สรุปจากผลการวิจัย	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าเชิงวิสัย

ทัศน์	 มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การของบริษัท	

ประจวบอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

โดยที่ค ่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การ	 ถูก

อธิบายโดยภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 และวัฒนธรรมองค์การ	

ถึงร้อยละ	82	และภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	มีอิทธิพลทางตรง

ต่อวัฒนธรรมองค์การโดยสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของวัฒนธรรมองค์การได้ร้อยละ	 66	 การอธิบายความ

แปรปรวนทั้งสองกรณีน้ี	 ถือว่ามีอ�านาจในการอธิบายได้ใน

ระดับสูงมาก

	 ผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์	 เพ่ือ

เป็นแนวทางในการเผยแพร่วิสัยทัศน์	 และจะต้องสร้างวิสัย

ทัศน์ต่อพนักงาน	 รวมถึงการกระตุ้นทางวัฒนธรรมองค์การ	

และการค�านึง ถึงการบรรลุ เป ้าหมายและการรักษา

แบบแผนวัฒนธรรม	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าเชิง

วิสัยทัศน์	 ได้ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การโดยเฉพาะในแบบ

มิติเน้นความส�าเร็จและมิติเน้นไมตรีสัมพันธ์	 ค่าเฉลี่ย	 3.83	

นอกจากนั้นยังมีผลต่อประสิทธิผลองค์การของบริษัท	

ประจวบอุตสาหกรรม	 จ�ากัดโดยเฉพาะด้านการบรรลุเป้า

หมาย	 และการรักษาแบบแผนวัฒนธรรมองค์การ	 ค่าเฉลี่ย	

3.85	 ส ่วนวัฒนธรรมองค ์การมีอิทธิพลทางตรงกับ

ประสิทธิผลองค์การ	 คือ	 ด้านการบรรลุเป้าหมาย	 และการ

รักษาแบบแผนวัฒนธรรมองค์การค่าเฉลี่ย	3.85

	 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ ์ระหว ่าง

ตัวแปร	 ภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 (VL)	 ตัวแบบมาตรวัด

วัฒนธรรมองค์การ	 (OC)	 และตัวแบบมาตรวัดประสิทธิผล

องค์การ	 (OE)	 ตามตารางที่	 4.22	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	

3.61-3.85	 เ ม่ือพิจารณาตัวแปรสังเกตได ้พบว ่าค ่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 (VL)	

กับประสิทธิผลองค์การ	 (OE)	 มีค่า	 0.591-0.704	 และมี

ความสัมพันธ์อย่าง
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มีนัยส�าคัญ	 ส ่วนค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ระหว ่าง

วัฒนธรรมองค์การเป็น	 (OC)	กับประสิทธิผลองค์การ	 (OE)	

มีค่าระหว่าง	 0.502-0.750	 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคัญทุกตัวแปร	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	(VL)	กับวัฒนธรรมองค์การ	(OC)	มี

ค่าระหว่าง	 0.504-0.619	 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคัญทุกตัวแปร	 จึงยอมรับสมมติฐานที่	 1	 ที่ว่าภาวะผู้น�า

เชิงวิสัยทัศน์	วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การ	มี

ความสัมพันธ์เชิงบวก	

	 สรุปผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างผล

การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าเชิงวิสัย

ทัศน์	 และวัฒนธรรมองค์การ	 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

องค์การในการท�างานของพนักงาน	 บริษัท	 ประจวบ

อุตสาหกรรม	จ�ากัด	พบว่า	ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 (VL)	มี

อิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์การ	(OC)	อย่างมีนัยส�าคัญ	(DE	=	

0.81,	 p	 <	 0.01)	 และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูก

อธิบายและ	 ท�านายโดยภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ร้อยละ	 66	

(R2	=	0.66)	ในระดับสูงมาก	จึงยอมรับสมมติฐานที่	2	ที่ว่า	

ภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์การ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 วัฒนธรรมองค์การ	 (OC)	 มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ	 (OE)	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(DE	=	0.27,	p	<	0.05)	ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมองค์การ	

สามารถท�านายประสิทธิผลองค์การ	 อย่างมีนัยส�าคัญแสดง

ว่ายอมรับสมมติฐานที่	3	และมีค่าดัชนีความเหมาะสม	χ2 / 

df	=	1.36,	CFI	=	1.00,	NNFI	=	1.00,	RMSEA	=	0.039	

และ	 90%	CI	 for	 RMSEA	 (0.00;0.07)	 นอกจากน้ันส่วน

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	(VL)	มีอิทธิพลทางตรงต่อ

ประสิทธิผลองค์การ	 (OE)	 อยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	 (DE	 =	 0.68,	 p<0.01)	 และมีอิทธิพลทาง

อ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ	 (OE)	 ผ่านทางปัจจัยด้าน

วัฒนธรรมองค์การ	 (OC)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (IE=	

0.22)	 และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายโดย

ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	ร้อยละ	82	(R2	=	0.82)	ในระดับสูง

มาก	 และเม่ือรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง	 0.68	 กับ

อิทธิพลทางอ้อม	0.22	จะได้เท่ากับ	0.90	ซึ่งสอดคล้องกับ

ค่า	 Phi	 (0.89)	 แสดงให้เห็นว่า	 เมื่อมองโดยรวมแล้ว	 (TE)	

ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 (VL)	 มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลองค์การ	 (OE)	 อยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัย

ส�าคัญ	 ทางสถิติแสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	 4	 ที่ว่าปัจจัย

ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	 ผ่านปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

	 ภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์ส ่งผลในทางบวกต่อ

วัฒนธรรมองค ์การของพนักงานบริษัท 	 ประจวบ

อุตสาหกรรม	 จ�า กัด	 ทั้ งทางตรงและทางอ ้อมผ ่าน

ประสิทธิผลขององค์การ	 นอกจากนี้ประสิทธิผลของ

องค์การยังส่งผลในทางบวกต่อวัฒนธรรมองค์การ

	 จากผลการวิจัยนี้บริษัท	 ประจวบอุตสาหกรรม	

จ�ากัด	 สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรม

องค์การของพนักงาน	 โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ

ต้นข้ึนไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การให้

มากยิ่งขึ้น	 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์การที่

ดี	ซึ่งจะส่งผลไปยังค่านิยมวัฒนธรรมองค์การของผู้ตามและ

ยังควรมีการสื่อสารวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิผลของ

องค์การให้ชัดเจน	 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้าง

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้ผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ยังควรส่ง

เสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์การใน

ทุก	 ๆด้าน	 เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิผลขององค์การ

ของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

	 1.	 ควรศึกษาป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อประสิทธิผล

องค์การของบริษัท	 ประจวบอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 ด้านอื่นๆ	

ได้แก่	 ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 และความรับผิดชอบต่อ

สังคม	 เป็นต้น	 เพราะนอกจากการวิจัยคร้ังนี้พบว่า	 ภาวะ

ผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ประสิทธิผลองค์การบริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	จ�ากัด	ได้

ร้อยละ	 82.00	 แสดงว่ายังมีตัวแปรอื่นๆ	 ที่สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การบริษัท	 ประจวบ

อุตสาหกรรม	จ�ากัด	

	 2.	การเพิ่มขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง	เพื่อ

เป็นการต่อยอดน�าความรู ้ไปศึกษาหาแนวทางพัฒนา

องค์การให้มีประสิทธิภาพ	 และควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	

เพื่อเจาะลึก	โดยพิจารณาห้วงเวลาในการเก็บข้อมูลให้
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เหมาะสมเพราะอาจมีผลต่อผลการวิจัย	 กล่าวคือในช่วง

เวลาที่เก็บแบบสอบถาม	 คือช่วงเวลาการผลิตในช่วงฤดูหีบ

อ้อย	 ซึ่งพนักงานท�างานต่ออย่างมาก	 ต้องมีการติดตามผล

หน้างานตลอดเวลา	 อาจมีเวลาในการตอบแบบสอบถาม

น้อยกว่าที่ควร
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