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บทคัดย่อ

	 การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่สงัเคราะห์งานวจิยัทีเ่ป็นงานวจิยัของหน่วยงาน	รวมทัง้ดษุฎีนิพนธ์	

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์	 ที่ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลทางตรง	 และทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ต่อผลการปฏิบัติงานที่ท�าเสร็จในช่วงปี	 พ.ศ.	 2530-2560	 ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน	 วัตถุประสงค์เพื่อ

1)	ศกึษาสภาพงานวจัิยทีเ่ก่ียวกับอทิธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงต่อผลการปฏิบตัิ

งาน	 2)	 วิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	

3)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อ

ผลการปฏิบติังาน	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้คอื	งานวจัิยทีเ่ป็นดษุฎีนิพนธ์	วทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์	จ�านวน	127	เล่ม	

ค่าขนาดอิทธิพล	จ�านวน	317	ค่า	และตัวแปรลักษณะงานวิจัย	17	ตัวแปร	เครื่องมือที่ใช้	ได้แก่	แบบบันทึก

ลักษณะงานวิจัยระดับเล่มและระดับชุดทดสอบสมมติฐาน	และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย	การวิเคราะห์

ใช้สถิติบรรยาย	และการวิเคราะห์พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น	

	 ผลการวิจัยพบว่า	(1)	จากการศึกษาสภาพงานวิจัยพบว่า	สาขาที่ผลิตงานวิจัยประเภทนี้มากที่สุด

คือ	สาขาบริหารการศึกษา	งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์	และมีการตั้งสมมติฐานแบบ

มีทิศทางมากกว่าสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง	ซึ่งตัวแปรส่งผ่าน	คือ	แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน	

ความพึงพอใจในงาน	การรับรู้ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	และความผูกพันต่อ

องค์กร	(2)	ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานเท่ากับ	0.70	

ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานเท่ากับ	 0.52	 ซึ่งแตกต่างกันระหว่างเล่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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Abstract

 This study aimed to synthesize the organization researches, doctoral dissertations 

and independent studies that examine direct and indirect effects of transformational 

leadership on job performance during the period starting from 1987 to 2017.

Meta-Analysis method was employed to analyze data in this study. The objectives

of this study were: 1) to investigate the status of target researches, 2) to analyze the 

effect size of the direct and indirect effects of transformational leadership on job 

performance, and 3) to study the factors that affected the effect size of the direct 

and indirect effects of transformational leadership on job performance. The sample 

of this research was 127 reports of theses, dissertations, and independent studies, 

consisted of 317 values of effect size and 17 research characteristics variables.

Data were collected through research characteristics form and research quality 

evaluation form. This study analyzed the data with descriptive statistics and multilevel 

analysis with a hierarchical liner model.

 The research results showed that

 1. According to the study on the research status, most of the researches were 

produced from educational administration fields. Most of the educational administration 

researches were theses and manifested the directional hypotheses rather than

non-directional hypotheses. The mediation variables were job motivation, job 

characteristics, job satisfaction, perception of transformational leadership, 

empowerment, and organization commitment.

 2. The average of direct effects of transformational leadership on job 

performance was 0.70. The direct effects were at 0.05 level of statistically significant 

ที่ระดับ	 0.05	 (3)	 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อขนาดอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผล

การปฏิบัติงาน	คือ	สาขาที่ผลิตงานวิจัย	และแนวคิดทฤษฎีหลักของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	ส่วนปัจจัย

ที่ส่งผลกระทบต่อขนาดอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	 คือ	 สถาบัน

ที่ผลิตงานวิจัย	และแนวคิดทฤษฎีหลักของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ค�าส�าคัญ : การวิเคราะห์อภิมาน, ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ผลการปฏิบัติงาน
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difference. The average of indirect effects of transformational leadership on job 

performance was 0.52. The indirect effects were at 0.05 level of statistically significant 

difference.

 3. The factors that affected the direct effects of transformational leadership 

on job performance were the areas of published research and the theoretical concept 

of transformational leadership, while the institutes publishing the research and the 

theoretical concept of transformational leadership affected the indirect effects of 

transformational leadership on job performance.

Keyword: A Meta-Analysis, Transformational Leadership, Job Performance
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บทน�ำ

	 เมื่อกล่าวถึงการแข่งขันของทุกองค์กรในปัจจุบัน	 จะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก

และเป็นการแข่งขันในทุก	 ๆ	 ด้าน	 องค์กรต้องแสวงหากลยุทธ์	 วิธีการ	 แนวทาง	 หรือต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง	 เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้	 และในขณะเดียวกันต้อง

รักษาประสิทธิภาพภายในองค์กรเอง	 หรืออาจกล่าวได้ว่าองค์กรต้องระมัดระวังทั้งการแข่งขันภายใน	

และการแข่งขันภายนอก

	 ปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	และเป็นปัจจัยหลักขององค์กร	ในการแข่งขันกับคู่แข่งภายนอก	และ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพภายใน	 คือ	 ปัจจัยผู้บริหาร	 หรือผู้น�าขององค์กร	 ผู้บริหารถือได้ว่าเป็น

กุญแจหลักในการก�าหนดทิศทางให้องค์กรนั้นด�าเนินการอย่างไร	 เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย	 เน่ืองจาก

ผู้บรหิารมหีน้าท่ีในการควบคุม	ออกแบบ	ตัดสนิใจ	เป็นส่วนใหญ่	ฉะน้ันองค์กรจะเกดิการเปลีย่นแปลง

ไปในทศิทางไหน	ย่อมขึน้อยู่กับการตัดสนิใจของผู้บรหิาร	ซ่ึงอาจจะส่งผลให้องค์กรประสบความส�าเรจ็	

หรือ	 ส่งผลให้องค์กรล้มเหลวก็ได้	 หากผู้บริหารยึดมั่นในตนเองเป็นผู้ตัดสินใจทุกเรื่อง	 ไม่ยอมรับ

ความคิดเหน็ผู้อ่ืน	เพยีงได้ช่ือว่าเป็นผู้บรหิาร	ผู้น�า	โดยต�าแหน่งเท่านัน้ซ่ึงขาดคุณสมบติัภายในทีเ่รยีก

ว่า	 ความมีภาวะผู้น�า	 เพราะถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น�าแล้วย่อมมีคุณสมบัติ	 การเป็นผู้น�าได้ครบถ้วน

ทัง้เรือ่งการตัดสนิใจ	การยอมรบัฟังความคิดเหน็	การมธีรรมาภิบาลเป็นต้น	โดยเฉพาะองค์กรด้านการ

ศึกษา	เพราะเป็นองค์กรพื้นฐานที่สร้างสรรค์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น�าอย่าง

ยิ่ง	 ในสังคมปัจจุบันควรมีการสร้างให้เกิดภาวะผู้น�ามากขึ้น	 เพราะในสังคมยังมีความไม่เท่าเทียมกัน	

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	การศึกษา	ส่งผลให้ขาดความสามารถในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง	และเป็นปึกแผ่น

ได้	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2534:	85)

	 ในยุคของสังคมปัจจุบัน	ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์	 การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	 ๆ	 เป็นไปอย่าง

รวดเรว็	ไม่ว่าด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	และเทคโนโลยี	(ส�านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา,	2551:

17)	โดยการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	เหล่านี้มีผลกระทบต่อองค์กรทุกองค์กรเป็นอย่างมาก	ไม่เว้นแม้แต่

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา	หลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่	พ.ศ.	2542	

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของวงการศึกษาไทย	ดังนั้นผู้บริหาร	หรือผู้น�าที่มีภาวะผู้น�าแล้ว	ควรมี

การปรบักระบวนการ	วธิกีารต่างๆขององค์กรของตนเพือ่การทนัต่อการเปลีย่นแปลงในยุคโลกาภิวัตน์	

หรือกล่าว	ได้ว่า	การมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจะมีบทบาทส�าคัญที่

เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น�า	หรือผู้บริหารโดยตรง	แต่ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นปัจจัยหลัก

ที่สามารถสร้างผู้ตามให้กลายมาเป็นผู้น�า	 ไม่ว่าจะเป็นการสอนทักษะ	 กระบวนการ	 ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	 ส่งเสริมความร่วมมือ	 และการท�างานเป็นทีม	 ตลอดจนการแก้ปัญหาร่วมกัน	 นอกจากนี้

ผู้น�ายังตอบสนองต่อความต้องการของผู้ตามหรือสมาชิกเป็นรายบุคคลอีกด้วย	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าภาวะ
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ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกภายในองค์กร

	 จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า	Timothy	and	Ronald	(2004)	ได้สังเคราะห์งาน

วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น�าการแลกเปลี่ยน	 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�ากับบรรทัดฐานของภาวะผู้น�า	6	ด้าน	(ความพึงพอใจในงานของผู้ตาม	ความพึงพอใจในผู้น�า

ของผู้ตาม	แรงจูงใจของผู้ตาม	การปฏิบัติงานของผู้น�า	ผลงานของกลุ่มหรือองค์การ	และประสิทธิผล

ของผู้น�า)	 พบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับบรรทัดฐานของภาวะผู้น�าในด้านความ

พงึพอใจและแรงจงูใจของผู้ตามมากกว่าด้านการปฏิบติังาน	ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัการให้รางวัลทีเ่หมาะสมและมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัภาวะผู้น�าแบบปล่อยตามสบาย	และ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถท�านายการปฏิบัติงานของผู้น�าได้

	 นอกจากนี้	ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน

อีกหลายเรื่อง	ได้แก่	พระพาสกร	อินทร์เทพ	(2554)	ได้ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ต่อผลการปฏิบัติงาน	สรุปได้ว่า	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการ

ปฏิบัติงานโดยส่งผ่านตัวแปรความพึงพอใจในงาน	 การรับรู้การให้พลังอ�านาจ	 และตัวแปรภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปร	 3	 ตัวแปร	 คือตัวแปรความพึงพอใจในงาน	

ตัวแปรความผูกพันกับองค์กร	 และตัวแปรผลการปฏิบัติงาน	 หมายความว่า	 ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงสูงจะท�าให้ครูมีความพึงพอใจในงานสูงมีความผูกพันกับองค์กรสูง	 และมีผลการ

ปฏิบัติงานที่สูงขึ้นด้วย	สายสุนีย์	 ดวงแข	 (2547)	 ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น�าของ

ผู้บรหิารสถานศึกษา	พฤติกรรมทีผู้่บรหิารสถานศึกษาใช้ในการบรหิารงาน	ผู้บรหิารสถานศึกษามกีารใช้

พฤติกรรมผู้น�าในการบริหารงานในระดับมาก	มีการใช้พฤติกรรมผู้น�ามากกว่า	1	แบบขึ้นไปเป็นแบบที่

มปีระสทิธผิลมากกว่าแบบทีไ่ม่มปีระสทิธผิล	พฤติกรรมผู้น�าทีผู้่บรหิารสถานศึกษาใช้ในการบรหิารงาน

มคีวามสมัพนัธ์กบัผลงานของโรงเรยีน	และส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน	ประสทิธผิลการบรหิาร

งานบุคลากร	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	ระดับพฤติกรรมผู้น�าที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้

ในการบริหารงานยังส่งผลต่อผลการงานของโรงเรียน

	 จากการส�ารวจรายงานการสงัเคราะห์งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงต่อผล

การปฏิบติังานในประเทศไทยทีก่ล่าวมาข้างต้น	พบว่า	ยังไม่มกีารสงัเคราะห์งานวจัิยเกีย่วกับอิทธพิลทาง

ตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	มกีารศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่าง	ๆ 	

อาทิ	 เช่น	อิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	อิทธิพลทางอ้อมของ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	และปัจจัยต่าง	ๆ 	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังไม่มีค�าตอบใน

ภาพรวมว่าอิทธพิลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงต่อผลการปฏิบัติงานเป็นเช่นไร	
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	 การวิเคราะห์อภิมาน	 เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบหน่ึงที่นักวิจัยรวบรวมงาน

วิจัยตั้งแต่	2	เรื่องขึ้นไปที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน	แล้วน�าค่าสถิติจากงานวิจัย	แต่ละเรื่อง	อาจเป็นขนาด

อิทธิพล	น�ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์โดยแปลงให้อยู่ในรูปของดัชนีมาตรฐาน	ได้แก่	ดัชนีขนาด

อิทธพิล	และดัชนสีมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	แล้วใช้วธิกีารทางสถิติสงัเคราะห์งานวิจัยเข้าด้วยกัน	โดยใช้

หลักสถิติหลายแบบในการสังเคราะห์งานวิจัย	ทั้งนี้	การวิเคราะห์อภิมานให้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย

ที่มีความเป็นปรนัยสูงและเช่ือถือได้มากขึ้น	 เพราะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นวิธีการท่ีมีระบบ	 และ

ใช้สังเคราะห์งานวิจัยจ�านวนมากได้	

		 การวเิคราะห์อภิมานเป็นประโยชน์ต่อการท�ารายงานการศึกษาเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบัการวจัิย	

เพราะการวิเคราะห์อภิมานมีวิธีการที่มีระบบซ่ึงจะช่วยช้ีให้เห็นช่องว่างหรือส่วนที่ขาดหายไปในแง่มุม

ต่าง	 ๆ	 ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา	 ช่วยช้ีแนะให้เห็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัยต่อไปได้ชัดเจนขึ้น	

การวิเคราะห์อภิมานให้ข้อค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีเง่ือนไข	 หรือการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรก�ากับ	(Moderator	Variable)	กับผลการวิจัยจากงานวิจัยที่น�ามาสังเคราะห์	ข้อค้นพบส่วนนี้

จะหาไม่ได้จากงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวในกรณีที่มีงานวิจัยเรื่องหนึ่งให้ผลแตกต่าง

จากงานวิจัยส่วนใหญ่	 การวิเคราะห์อภิมานมีกระบวนการตรวจสอบสาเหตุที่ท�าให้งานวิจัยเรื่องนั้นมี

ผลการวิจัยแตกต่างจากเรื่องอ่ืน	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในแง่มุมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อไป	

(นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2542:	44)	

	 ดังนัน้	ผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการสงัเคราะห์งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกับอิทธพิลทางตรงและ

ทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงต่อผลการปฏิบติังาน	ด้วยวิธกีารวิเคราะห์อภิมานตามแนวทาง

ที่เสนอโดย	 Glass,	McGaw,	 &	 Smith	 (1981)	 เนื่องจาก	 Glass	 ใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย

เชิงทดลองรวมกับงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์	 โดยให้สูตรการประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยที่มี

รูปแบบแตกต่างกัน	และสูตรการเปลี่ยนค่าขนาดอิทธิพลเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	เมื่อได้ค่าขนาด

อิทธพิลจากงานวิจัยแล้วให้ใช้การวิเคราะห์ถดถอย	และการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพือ่ศึกษาอิทธพิล

ของตัวแปรก�ากับในการอธิบายความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล	 ซ่ึงผู้วิจัยได้น�าวิธีของ	 Glass	 มา

สงัเคราะห์งานวจิยัเพือ่หาค่าขนาดอิทธพิลหรอืค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	โดยการตรวจสอบว่าค่าดัชนี

มาตรฐานมีความแปรปรวนหรือไม่	หากพบว่ามีความแปรปรวน	จากนั้นใช้เทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน

ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น	(Hierarchical	Linear	Models	-	HLM)	ที่เสนอโดย	Bryk	&	

Raudenbush	(1992)	ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรต่างระดับ	ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อนของ

การประมาณค่า	 ท�าให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นย�าขึ้น	 และสามารถหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ต่างระดับชั้นได้	ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อค้นพบใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้	โดย

ในการศึกษาครัง้นีผู้้วิจัยจะรวบรวมงานวจิยัท่ีเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าวทีเ่ป็นดุษฎีนพินธ์	วทิยานิพนธ์	และ
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สารนิพนธ์	 ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2530-2560	มาสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อสรุปรวมเป็นองค์ความรู้ที่

ได้จากงานวิจัยจ�านวนมากที่มีความหลากหลายในด้านต่าง	ๆ	ดังที่ได้กล่าวมา	และคาดหวังว่าผล	การ

สังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้	จะท�าให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารต่อผลของการปฏิบัติงานที่มีความเป็นระบบชัดเจน	 และเป็นประโยชน์ใน

ศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา	และการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารองค์กร

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาสภาพงานวิจัยที่ เ ก่ียวกับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู ้น�า	

การเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน

	 2.	เพื่อวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผล

การปฏิบัติงาน

	 3.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตของกำรวิจัย

 1.	เนื้อหา

	 	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาที่เก่ียวกับอิทธิพลทางตรง

และทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	 โดยจะใช้วิธีวิเคราะห์	 อภิมานของ	

Glass	(Glass,	McGaw,	&	Smith,	1981)	

	 2.	ประชากร

	 	 ประชากรในการวจิยั	คือ	งานวจัิยเชิงปรมิาณทีศึ่กษาเก่ียวกับอิทธพิลทางตรงและทางอ้อม

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานในช่วงปี	พ.ศ.	2530-2560	โดยเป็นงานวิจัยทาง

การศึกษาที่เป็นของหน่วยงานดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ์	และสารนิพนธ์	และต้องมีค่าสถิติที่จ�าเป็นต่อ

การวิเคราะห์อภิมานครบถ้วนจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยหรือ	Thai	Digital	Collection	(TDC)

ฐานข้อมูลของสภาวิจัยแห่งชาติ	ฐานข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติ	และจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ต่าง	ๆ

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	เป็นงานวิจัย

ที่ท�าเสร็จเรียบร้อยในช่วงปี	 พ.ศ.	 2530-2560	 โดยถือการส�ารวจครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม	

พ.ศ.	2560	เป็นเกณฑ์	ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัยที่มีรายงานผลการวิจัย	ฉบับสมบูรณ์
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	 3.	ตัวแปร	

	 	 ตัวแปรที่ศึกษาแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	คือ	ตัวแปรต้น	ตัวแปรตาม	และตัวแปรส่งผ่าน	

ลักษณะของตัวแปรแต่ละประเภทมีดังนี้

	 	 3.1	ตัวแปรต้น	 คือ	 ลักษณะงานวิจัย	 ประกอบด้วย	 ตัวแปรด้านลักษณะการตีพิมพ์และ

ผู้ท�าวจัิย	(Report	Characteristics)	ตัวแปรด้านเนือ้หาสาระของงานวจิยั	(Substance)	ตัวแปรด้านวิธี

วิทยาการวิจัย	(Research	Methodology)	และคุณภาพของงานวิจัย	(Quality)

	 	 3.2	ตัวแปรตาม	คือ	ค่าขนาดอิทธพิล	(Standard	Index)	ซ่ึงเป็น	ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	

หรือค่าสถิติที่สามารถน�ามาค�านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้

	 	 3.3	ตัวแปรส่งผ่าน	(Mediator	Variable	:	Med)	คือ	ตัวแปรที่ท�าหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพล

จากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	ตัวแปรส่งผ่านในงานวิจัยครั้งนี้	มี	6	ตัวแปร	คือ	

ความพึงพอใจในงาน	 การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	 ความผูกพันกับองค์กร	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

การรับรู้ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	และลักษณะงาน	

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

	 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัอิทธพิลทางตรงและทางอ้อมของภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	

	 ดังแสดงในภาพที่	1

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์อภิมาน
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◆ การวิเคราะห์อภิมาน : อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน ◆

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย การด�าเนินการวิจัยทั้งหมด	6	ขั้นตอน

 1. กำรศึกษำเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาต�ารา	เอกสาร	และงานวิจัยที่

เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	ต่อผลการปฏิบัติงาน	อิทธิพลทางตรง	และทางอ้อมของ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	ฯลฯ

 2. กำรก�ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก	่

งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ต่อผลการปฏิบัติงานที่ท�าเสร็จในช่วงปี	พ.ศ.	2530-2560	เป็นงานวิจัยในประเทศไทย	

 3. กำรก�ำหนดตวัแปรในกำรวจิยั ตัวแปรลกัษณะการวจัิย	เป็นตัวแปรทีเ่ก่ียวข้องกับรายงาน	

การวิจัย	แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ตัวแปรด้านการตีพิมพ์และผู้ท�าวิจัย	2)	ตัวแปรด้านเนื้อหา

สาระของงานวิจัย	3)	ตัวแปรด้านวิธีวิทยาการวิจัย	และ	4)	ตัวแปรคุณภาพงานวิจัย

 4. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	2	ชุด	ได้แก่	แบบประเมิน

คุณภาพงานวิจัย	และแบบบันทึกลักษณะงานวิจัย

 5. กำรเก็บรวบรวมและกำรบันทึกข้อมูล ขั้นที่	1	สืบค้นงานวิจัยเพื่อน�ามาสังเคราะห์	โดย

ผู้วิจัยจะส�ารวจรายชื่อดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ์	สารนิพนธ์	และงานวิจัยของหน่วยงานที่ศึกษาอิทธิพล

ทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	 ด้วยคอมพิวเตอร์จากฐาน

ข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยหรือ	Thai	Digital	Collection	(TDC)	ขั้นที่	2	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเครอืข่ายอินเทอร์เนต็	งานวจิยัทีน่่าจะมคุีณสมบติัตรงตามท่ีก�าหนดไว้เรือ่งใดทีส่ามารถดาวน์โหลด

ฉบับเต็มจากอินเทอร์เน็ตได้	ขั้นที่	3	ส�ารวจงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่รวบรวมได้	เพื่อพิจารณาว่างานวิจัย

ดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ผู้วิจัยก�าหนดหรือไม่	ขั้นที่	4	ศึกษางานวิจัยที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้	ขั้นที่	5	ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลที่บันทึกลงในแบบบันทึก

ลกัษณะงานวิจยั	หากมส่ีวนใดทีย่งัไม่ชัดเจน	หรอืยงัไม่ครบถ้วน	ก็จะด�าเนนิการอ่านงานวิจัยเล่มนัน้	ๆ 	

อีก	และบนัทึกเพิม่เติม	เมือ่มคีวามครบถ้วน	ชัดเจน	กจ็ะน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์อภิมานต่อไป

 6. กำรวเิครำะห์ข้อมูล โดยการวเิคราะหอ์ภมิานครัง้นี	้ผูว้จิยัจะแยกวเิคราะหข้์อมลูออกเป็น	

3	ตอน	คือ	ตอนที่	1	วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	ตอนที่	2	วิเคราะห์ข้อมูลของขนาดอิทธิพลของภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	และในตอนที่	3	วิเคราะห์ความแตกต่างของขนาดอิทธิพล

ทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	 และผลการวิเคราะห์ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อขนาดของอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
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◆ พัชรินทร์ แก้วมาเมือง บุญเรียง ขจรศิลป์ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	ผลการศึกษาสภาพงานวิจัยตามตัวแปรลักษณะงานวิจัยที่น�ามาสังเคราะห์

	 	 1.1	ข้อมูลลักษณะงานวิจัยระดับเล่ม	 งานวิจัยที่น�ามาสังเคราะห์ทั้งหมด	 127	 เรื่อง

แบ่งออกเป็น	4	ด้าน	สรุปได้ดังต่อไปนี้

	 	 	 1.1.1	 ลักษณะงานวิจัยระดับเล่ม	ด้านการตีพิมพ์และผู้ท�าวิจัย	จากงานวิจัยที่ผลิตใน

ช่วงปี	 พ.ศ.	 2530-2560	 มหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัยน้ีมากท่ีสุดในรอบ	 31	 ปี	 คือ	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 รองลงมา	 คือ	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามล�าดับ	

และจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยที่น�ามาสังเคราะห์ในครั้งนี้	 สาขาที่ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพล

ทางตรง	และทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	มากที่สุด	คือ	สาขาบริหาร

การศึกษา	 และงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์	 มีค่าเฉลี่ยจ�านวนหน้าของเล่มงาน

วิจัยที่ไม่รวมภาคผนวกเท่ากับ	135.99	หน้า	โดยผู้ท�าวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	หน่วยงานต้นสังกัด	

คือ	กระทรวงศึกษาธกิาร	(สพฐ.	สปช.	และกรมสามญัศึกษา)	และต�าแหน่งของผู้ท�าวจิยัในขณะทีก่�าลงั

ท�างานวิจัยนี้ส่วนใหญ่	คือ	ครูผู้สอน

	 	 	 1.1.2	 ลักษณะงานวิจัยด้านเนื้อหาสาระของการวิจัย	พบว่า	 แนวคิดหรือทฤษฎีหลัก

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่น�ามาใช้ในงานวิจัยมากที่สุดคือ	แนวคิด/ทฤษฎี	ของ	Bass	(1985)	

Bass	และ	Avolio	(1994)	ร้อยละ	61.42	และแนวคิดที่น�ามาใช้รองลงมา	คือ	แนวคิดของ	Burns	

(1978)	ร้อยละ	11.02	ส่วนแนวคิดหรือทฤษฎีผลการปฏิบัติงานที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด	คือ	ทฤษฎี	

Asquith	(1991)

	 	 	 1.1.3	 ลักษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัย	 พบว่า	 งานวิจัยท่ีน�ามาสังเคราะห์

ส่วนใหญ่เป็นการต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทาง	 ส่วนในด้านการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้ท�าวิจัยใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ	 และการสุ่มตัวอย่าง

อย่างง่าย	 ตามล�าดับ	 เมื่อพิจารณาในด้านแหล่งตัวอย่าง	 พบว่าแหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

คือ	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน	และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด	สปช.	ตามล�าดับ

	 	 	 1.1.4	 ลักษณะงานวิจัยด้านคุณภาพงานวิจัย	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพงานวิจัย

เท่ากับร้อยละ	 88.86	 โดยมีคะแนนต�า่สุดเท่ากับร้อยละ	 80.00	 และคะแนนสูงสุดเท่ากับ	 ร้อยละ	

96.00	
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◆ การวิเคราะห์อภิมาน : อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน ◆

	 	 1.2	ข้อมูลลักษณะงานวิจัยระดับชุดทดสอบสมมติฐาน	 มีจ�านวนค่าอิทธิพลทางตรงและ

ทางอ้อม	จ�านวน	317	ค่า	สรุปได้ดังต่อไปนี้	ประเภทของเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานที่ใช้มากที่สุด	

คือ	แบบสอบถาม	รองมา	คือ	แบบทดสอบ/แบบวัด	โดยผู้ท�าวิจัยเป็นผู้สร้างเองเป็นส่วนใหญ่	และ

ตัวแปรที่ส่งผ่านจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่มใหญ่	 คือ

1)	 อิทธิพลทางตรง(ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านตัวแปรอ่ืน)	 2)	 อิทธิพล

ทางอ้อม	 (ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานโดยผ่านตัวแปรอ่ืน)	 ส�าหรับการหา

ความเทีย่งตรงของเครือ่ง	(IOC	)	พบว่างานวิจัยทกุเล่มมกีารหาค่าความเทีย่งตรง	คิดเป็นร้อยละ	100

	 	 1.3	ผลการวิเคราะห์ตารางไขว้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะงานวิจัย	 พบว่า

การผลติงานวิจยัในเรือ่งอิทธพิลทางตรง	และทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงต่อผลการปฏิบติั

งานตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2530	 -2560	 พบว่าการผลิตงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิผลของภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	 และจากงานวิจัยที่น�ามาสังเคราะห์ในครั้งนี	้

พบว่า	ในช่วงปี	พ.ศ.	2555-2560	มกีารผลติงานวิจัยในด้านนีม้ากทีส่ดุ	ร้อยละ	50.3	และมหาวทิยาลยั

ที่ผลิตงานวิจัยในด้านนี้มากที่สุดคือ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ร้อยละ17.32	 รองลงมา	 คือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	ร้อยละ	5.51	

	 2.	ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผล

การปฏิบติังานผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากการส�ารวจงานวจัิยทีน่�ามาสงัเคราะห์จ�านวน	127	เล่ม	ประกอบ

ด้วย	จ�านวนความถี	่ค่าร้อยละของประเภทอิทธพิล	และตัวแปรส่งผ่านจากภาวะผู้น�า	การเปลีย่นแปลง

ต่อผลการปฏิบัติงาน	สรุปผลได้ดังนี้

	 	 2.1	ผลการวิเคราะห์งานวิจัย	 ประเภทอิทธิพลของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติงาน	 พบว่างานวิจัยที่มีเฉพาะค่าอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการ

ปฏิบติังานมจี�านวนน้อยกว่างานวิจัยทีม่ทีัง้อิทธพิลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง

ต่อผลการปฏิบติังาน จะเหน็ได้ว่างานวิจยัทีม่อิีทธพิลทางตรงเพยีงอย่างเดียวมร้ีอยละ	18.90	ในขณะ

ที่งานวิจัยที่มีทั้งอิทธิพลทางตรง	และทางอ้อมมีจ�านวนมากถึงร้อยละ	81.10

	 	 2.2	ผลการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	

พบว่าตัวแปรส่งผ่าน	มีทั้งหมดจ�านวน	6	ตัวแปร	คือ	แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน	ความ

พึงพอใจในงาน	การรับรู้ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	และความผูกพันต่อ

องค์กร	 จากการศึกษางานวิจัยทั้งหมด	 พบว่าตัวแปรส่งผ่านจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผล

การปฏิบติังานท่ีพบมาทีส่ดุ	คือ	แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	61.42	รองลงมาคือการรบัรูต่้อภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ร้อยละ	52.76	ตัวแปรส่งผ่านที่มีจ�านวนน้อยที่สุด	 คือ	ลักษณะงาน	 ร้อยละ	

33.07
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	 	 2.3	ขนาดอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 0.70	 แสดงว่าถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยจะส่งผลให้ผล

การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	 0.70	 หน่วย	 และขนาดอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อ

ผลการปฏิบติังาน	โดยผ่านตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบติังาน	ลกัษณะงาน	ความพงึพอใจในงานการรบัรู้

ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	และความผูกพันต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

0.52	แสดงว่าถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยจะส่งผลผ่านตัวแปรแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน	ความพึงพอใจในงาน	การรับรู้ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	การเสริม

สร้างพลังอ�านาจ	 และความผูกพันต่อองค์กร	 ไปยังผลการปฏิบัติงานโดยจะท�าให้ผลการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น	0.52	หน่วย

	 3.	ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	 และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของอิทธิพลทางตรง

และทางอ้อม

	 	 3.1	ผลการตรวจสอบของความแตกต่าง	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของอิทธิพลทางตรง

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานผลการวิเคราะห์พบว่าอิทธิพลทางตรงมีความ

แตกต่างระหว่างเล่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	โดยตัวพยากรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อขนาด

ของอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 คือสาขาที่ผลิตงานวิจัย	 และแนวคิดทฤษฎีหลัก

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ซ่ึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานที่ผลิตในสาขาบริหารสูงกว่าที่ผลิตในสาขาอ่ืน	 และค่าเฉลี่ยของ

ขนาดอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานที่ศึกษาแนวคิดทฤษฎี	

Bass,	 Bass	 Avolio	 น้อยกว่าที่ศึกษาแนวคิดทฤษฎีอ่ืน	 แต่ถ้าไม่ระบุทฤษฎีจะมีค่าไม่แตกต่างกับ

การใช้แนวคิดทฤษฎีอื่น

	 	 3.2	การวิเคราะห์ความแตกต่างของอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ต่อ

ผลการปฏิบัติงาน	 พบว่า	 ขนาดอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน

มคีวามแตกต่างระหว่างเล่มอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.05	และปัจจัยทีส่่งผลต่อความแตกต่าง

ระหว่างเล่มของขนาดอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงาน	 คือ	 สถาบันที่ผลิต	 และแนวคิดทฤษฎี

หลักของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานที่ผลิตในมหาวิทยาลัย	 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	 สูงกว่าที่ผลิตใน

มหาวิทยาลัย	สังกัดราชภัฏ	แต่ถ้างานวิจัยที่ผลิตในมหาวิทยาลัย	สังกัดเอกชนจะมีค่าไม่แตกต่างกับ

งานวิจัยที่ผลิตในมหาวิทยาลัย	 สังกัดราชภัฏ	 และค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�า
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◆ การวิเคราะห์อภิมาน : อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน ◆

การเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานที่ศึกษาแนวคิดทฤษฎี	 Bass,	 Bass	 Avolio	 สูงกว่าที่ศึกษา

แนวคิดทฤษฎีอื่น	แต่ถ้าไม่ระบุทฤษฎีจะมีค่าไม่แตกต่างกับการใช้แนวคิดทฤษฎีอื่น

กำรอภิปรำยผล

	 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้	สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นข้อค้นพบต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	ผลจากการศึกษาสภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	 พบว่าแนวโน้มในการผลิตงานวิจัยในด้านน้ีเพิ่มมากขึ้นมา

โดยตลอด	 และพบว่างานวิจัยที่น�ามาสังเคราะห์ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ผลิตหลังจากมีการปฏิรูป

การศึกษา	 และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 แล้ว	 หรือ

เป็นงานวิจัยที่ท�าขึ้นในระหว่างปี	พ.ศ.	2545-2560	ถึงร้อยละ	98.43	การที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้

เพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการให้ความส�าคัญในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 งานวิจัย

ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์	สาขาบริหารการศึกษา	ผู้ท�าวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	หน่วยงานต้นสังกัด

ของผู้ท�าวิจัยส่วนใหญ่	ได้แก่	ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ซ่ึงก่อนการปฏิรปูการศึกษา

ก็คือ	ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	และกรมสามัญศึกษา	ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็น

ว่า	หลงัจากการปฏิรปูการศึกษาครัง้ใหญ่แล้ว	ได้มกีารเปิดการเรยีนการสอนในระดับบณัฑติศึกษาสาขา

การบริหารการศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด	 และมีการส่งเสริม

ให้ข้าราชการ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ทีก่�าลงัด�ารงต�าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษาเข้ามาศึกษาในศาสตร์ด้าน

การบริหารการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี	 เนื่องจากในปี	พ.ศ.	2545	มีการปฏิรูประบบราชการ	ซึ่งได้มุ่ง

เน้นการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์	วฒันธรรมองค์กร	และเสรมิสร้างศักยภาพข้าราชการในการปฏิบติังาน	

ดังนั้นส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงยุทธศาสตร์ฉบับเดิม	

และจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา	 ข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 2552-2556	 ขึ้นใหม่	 เพื่อพัฒนาผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์การโดยผ่านกระบวนการเรียนรู	้ ที่หลากหลาย	 ให้สามารถเป็นผู้น�า

ตนเอง	ผู้น�าทีม	ผู้น�าองค์การ	และผู้น�าเครือข่าย	โดยมีเป้าหมายว่า	ผู้น�าทุกระดับของทุกส่วนราชการ

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 สามารถผลักดันองค์การไปสู่เป้าหมายที่

ก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,	 2552)	 สอดคล้องกับ

นโนบายของภาครฐัทีก่�าหนดว่าผู้บรหิารโรงเรยีนต้องมใีบประกอบวชิาชีพผู้บรหิาร	โดยผู้บรหิารโรงเรยีน

ทีป่ระจ�าการอยูข่ณะนีจ้ะต้องมคุีณสมบติั	คือ	อย่างต�า่จะต้องส�าเรจ็ปรญิญาตรทีางการบรหิารการศึกษา	

หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา	 หรืออาจจะเทียบประสบการณ์ทางการบริหาร

(ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,	2552)	
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◆ พัชรินทร์ แก้วมาเมือง บุญเรียง ขจรศิลป์ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

	 จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการ

ในประเทศไทย	รวมทัง้การน�าแนวคิด/ทฤษฎีใหม่	ๆ 	จากต่างประเทศมาใช้ยังมน้ีอยไม่แพร่หลาย	จึงท�าให้

เกิดวังวนในการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาของ

ประเทศไทย	โดยยังยึดติดอยู่กับแนวคิด/ทฤษฎีภาวะผู้น�าและการบริหารการศึกษาที่มีมานานแล้ว	ใน

ท�านองเดียวกนั	แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุ	ทัง้ทางด้านคุณลกัษณะและพฤติกรรมทีน่�ามา

ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยส่วนใหญ่ก็เป็นแนวคิด/ทฤษฎีที่มีมาอย่างยาวนาน	โดยทฤษฎี

ที่น�ามาใช้มากที่สุดคือทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ	Bass	(1985,	1998)	และของ	Bass	&	

Avolio	(1990)	ส่วนแนวคิด/ทฤษฎีอื่น	ๆ	มีการศึกษากระจายกันไปโดยส่วนใหญ่มีผู้ท�าวิจัยน�ามาใช้

ศึกษาเพียง	1-2	เล่ม	เนื่องจากทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ	Bass	เป็นที่ยอมรับมากที่สุด	

	 จากการสังเคราะห์คุณลักษณะงานวิจัยระดับชุดทดสอบสมมติฐาน	ในครั้งนี้	พบว่า	งานวิจัย

ส่วนใหญ่ก�าหนดสมมติฐานแบบมีทิศทางประมาณหนึ่งในสอง	 หรือประมาณครึ่งหนึ่งของจ�านวนงาน

วิจัยที่น�ามาสังเคราะห์	 ซ่ึงในความส�าคัญของการก�าหนดสมมติฐานจะมีผลต่อการท�าวิจัยเพื่อให้เห็น

ปัญหาได้ชัดเจนขึน้	เนือ่งจากสมมติฐานเป็นการคาดคะเนค�าตอบ	ของปัญหาในทกุด้านของการท�าวิจัย	

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับที่ได้รายงานไว้ใน	 “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย:	

การวิเคราะห์อภิมาน”	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ,	2552:	145)	ที่ได้

สรุปไว้ว่า	 งานวิจัยที่น�ามาสังเคราะห์มีการต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทางสองในสามที่เพื่อน�าสู่การสรุป

ผลการวจัิยทีส่มเหตุสมผล	ดังนัน้จะเหน็ได้ว่างานวจัิยเกีย่วกับอิทธพิลของภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง

ต่อผลการปฏิบติังาน	มกีารก�าหนดสมมติฐานแบบมทีศิทางครึง่หน่ึงของงานวจัิยทัง้หมด	ซ่ึงในการวจัิย

มหีลกัในการก�าหนดสมมติฐานทีดี่ประการหนึง่ก็คือ	การก�าหนดทศิทางของสมมติฐานในการวิจัยควรจะ

มีหลักฐานและข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ก�าหนดเองตามใจชอบ	(บุญเรียง	ขจรศิลป์,	2534:	22)	

นอกจากนัน้การก�าหนดสมมติฐานแบบมทีศิทางมอี�านาจของการทดสอบมากกว่าการก�าหนดสมมติฐาน

แบบไม่มทีศิทาง	ดังนัน้การทบทวนวรรณกรรมเพือ่หาแนวทางก�าหนดทิศทางของสมมติฐานจงึเป็นสิง่ที่

ควรให้ความส�าคัญ	เพราะเป็นเกณฑ์ประการหนึ่งในการประเมินคุณภาพงานวิจัย

	 งานวิจัยที่น�ามาสังเคราะห์	 มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพงานวิจัยค่อนข้างสูง	 ทั้งนี้เพราะงานวิจัย

ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์	ซึ่งวิทยานิพนธ์เป็นเอกสารที่เขียนโดยนักวิชาการ	นักวิจัย	หรือ	นักศึกษา	

จ�าเป็นต้องอาศัยทัง้ความรู	้ความช�านาญ	และมเีครือ่งมอืหรอืเทคนคิในการเก็บรวบรวมข้อมลูทีม่คีวาม

เที่ยงตรงและเช่ือถือได้	 ทั้งนี้ปัจจัยท่ีส�าคัญในการท�าวิทยานิพนธ์	 คือ	 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ	์

ทีท่�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาหรอืควบคุมวทิยานพินธ์	ตลอดจนการสอบวทิยานพินธ์	จึงจะท�าให้วทิยานพินธ์

เป็นวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์	และมีคุณภาพ	สอดคล้องกับ	ชลกมล	สนองคุณ	(2548)	ที่พบว่าปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการท�าวิทยานิพนธ์	ปัจจัยด้านวิชาการและการท�าวิทยานิพนธ์	ได้แก่	อาจารย์
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	มีผลต่อความส�าเร็จในการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ผู้ประเมินสร้างเครื่องมือด้วยตนเอง	 โดย

เป็นแบบสอบถามมากที่สุด	รองลงมาคือ	แบบวัด	เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสามารถใช้ได้

ทั้งเครื่องมือที่มีอยู่แล้วหรือเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาใหม่	 ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินเป็นหลัก	 แต่ในกรณีที่

ผู้ประเมินสร้างเครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง	 ผู้ประเมินจะต้องสร้าง

เครื่องมือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการประเมิน	ข้อค�าถามมีความเฉพาะเจาะจง	และมีความเป็น

ปรนัย	(สมคิด	พรมจุ้ย,	2552)

	 2)	จากผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ต่อผลการปฏิบัติงาน	พบว่างานวิจัยที่มีอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนต่อผลการปฏิบัติงาน

มีจ�านวนน้อยกว่างานวิจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนต่อผลการปฏิบัติงานเนื่องจาก

งานวจิยัทีม่อิีทธพิลทางอ้อมต้องผ่านตัวแปรส่งผ่าน	ตัวแปรส่งผ่าน	หรอืตัวแปรค่ันกลาง	เป็นตัวแปรส�าคัญ

ทีช่่วยให้ผู้วจัิยเข้าใจปรากฏการณ์ทีเ่กิดจากการส่งอิทธพิลอันซับซ้อนระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตามได้ชัดเจนมากขึ้น	สามารถศึกษาได้ทั้งในงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์และงานวิจัยเชิงทดลอง	ช่วยตอบ

ค�าถามว่าท�าไมตัวแปรอิสระจึงส่งอิทธิพลต่อตัวแปรตาม	 และตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามได้

อย่างไร	 ทั้งนี้งานวิจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนต่อผลการปฏิบัติงาน	 โดยตัวแปร

ส่งผ่านที่พบมากที่สุด	 คือตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 รองลงมา	 คือ	 การรับรู้ต่อภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลง	การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ	ความพงึพอใจในงาน	ความผูกพนัต่อองค์กร	และลกัษณะงาน

เนื่องจากการสร้างแรงจูงใจเป็นการกระตุ้นให้บุคคลรักในงานองค์กร	 จ�าเป็นต้องจูงใจในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงในที่นี้อาจเป็นการมอบหมายงาน	 โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	

โดยการวัดผลส�าเร็จของกิจกรรมที่ท�าเพื่อให้บุคคลรู้สึกภูมิใจกับความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้น	 รวมทั้งการ

พจิารณาเลือ่นขัน้	เลือ่นต�าแหน่งท่ีสงูขึน้ด้วยความเป็นธรรม	และสนบัสนนุการฝึกอบรม	สมัมนา	ศึกษาดู

งานทีเ่กีย่วข้อง	รวมท้ังการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจเป็นกระบวนการทีผู้่บงัคับบญัชาท�าให้ผู้ใต้บงัคับบญัชา

มคีวามสามารถและรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของตนเอง	เป็นกระบวนการทีแ่สดงถงึการยอมรบั	ช่ืนชมและ

ส่งเสรมิ	การพฒันาและเสรมิสร้างของบคุคล	ท�าให้บุคคลเกิดความสามารถทีจ่ะด�าเนนิการตอบสนอง

ต่อความต้องการของตนเอง	แก้ปัญหาเอง	(อวยพร	ตันมุขยกุล,	2540)	เป็นการสร้างแรงกระตุ้นหรือ

เพิม่แรงจงูใจของบคุลากรเพือ่ให้เกดิความเช่ือมัน่จากความรูส้กึภายในของผู้ปฏิบัติงาน	และการรบัรูใ้น

ความสามารถนัน้	ๆ 	(Conger	&	Kanungo,	1988)	มโีอกาสเลอืกทีจ่ะตัดสนิใจ	ปรบัปรงุเปลีย่นแปลง

วธิกีารท�างานได้อย่างอิสระและรบัรูว่้าตนเองมคีวามส�าคัญต่อความส�าเรจ็ขององค์กร	สามารถควบคุม

และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 การรับรู้ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรส่งผ่านที่พบมากรองจากแรงจูงใจเหตุที่

เป็นเช่นนี้	 เพราะบุคลากรในองค์กรมีการรับรู้วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมายองค์กรอย่างชัดเจนส่งผล

ให้การปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย	ส่วนภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารทีม่กีารประสานงาน

กับบุคลากรเพื่อให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมด�าเนินการและร่วม

ประเมนิผลตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม	เมือ่พจิารณาแล้ว	พบว่า	

สอดคล้องกับทฤษฎีของ	 House	 (1967)	 ที่สรุปว่าพนักงานมีภาวะการรับรู้ภาวะผู้น�าและเสริมสร้าง

บรรยากาศในที่ท�างานให้เป็นมิตร	 และความเป็นกันเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งยังมีมนุษยธรรม	 และ

น�้าใจอันดีต่อผู้ใต้บังคบับัญชาอย่างจริงใจซึ่งผู้น�าแบบนี้ใช้กับผู้ใต้บังคบับัญชาที่มีประสบการณ์มีความ

สามารถและมโีครงสร้างงานซ่ึงแนวคิดนี	้ได้สอดคล้องกบัแนวคิดของ	Bass	(1999)	ทีน่�าเสนอเกีย่วกบั

ลกัษณะผู้น�าทีมุ่ง่ไปท่ีผู้น�าทีม่พีฤติกรรมแบบกจิสมัพนัธ์หรอืมุง่งานและพฤติกรรมแบบมติรสมัพนัธ์หรอื

มุง่คน	แต่พฤติกรรมผู้น�าแบบมุง่งานของกลุม่นี	้ผู้น�าทีพ่ยายามวเิคราะห์จ�าแนกแยกแยะความสมัพนัธ์

ระหว่างตนเองกับผู้ร่วมงานขณะเดียวกันก็พยายามจัดระเบียบการท�างานในองค์การให้มีช่องทาง

การสื่อสารและวิธีปฏิบัติงานที่ดี

	 3)	จากการศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผล

การปฏิบัติงาน	 และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม	 พบว่า

ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่ออิทธิพลทั้งทางตรง	 และทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการ

ปฏิบัติงาน	 คือตัวแปรด้านแนวคิดทฤษฎีแนวคิดหลักของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 แสดงให้เห็นว่า

ทฤษฎีมีความส�าคัญมากต่อการสร้างกรอบแนวความคิด	 เพราะการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 จะช่วย

ในการจัดระเบียบความรู้ในเรื่องนั้น	ๆ	ให้เป็นระบบ	ท�าให้ผู้วิจัยทราบว่ามีตัวแปรใดบ้างที่ส�าคัญ	และ

มีความหมายต่อการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 และยังช่วยในการต้ัง

สมมติฐานและคาดคะเนปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้	 ถ้าผู้วิจัยมีความต้องการที่จะท�างานวิจัยด้าน

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	ดังนั้น	แนวคิด	หรือทฤษฎีที่ควรจะน�ามาอ้างอิงก็ควรจะเกี่ยวข้องกับภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	ตัวอย่างเช่น	แนวคิดทฤษฎีของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ	Bass	(1985),	

Bass	และAvlio	(1994)	นอกจากนี้ทฤษฎีที่อ้างถึงจะต้องช่วยก�าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ของศาสตร์แต่ละสาขา	เช่น	การบริหาร	ก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาปัญหาที่เกิดจากการบริหาร	

ปัญหาที่เกิดจากนโยบายในการบริหาร	หรือปัญหาที่เกิดจากการน�านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ	ส�าหรับ

น�าไปก�าหนดแผนการบริหารงานได้ในอนาคต	เป็นต้น	

	 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการ

ปฏิบัติงาน	 คือ	 สาขาที่ผลิตงานวิจัย	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลงต่อผลการปฏิบติังานทีผ่ลติในสาขาบรหิารการศึกษาสงูกว่าทีผ่ลติในสาขาอ่ืน	ทัง้นีอ้าจเป็น
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เพราะการปฏิรปูระบบราชการ	ในปี	พ.ศ.	2545	ทีมุ่ง่เน้นการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์	วฒันธรรมองค์กร	

และเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน	 มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ

พลเรือน	 พ.ศ.	 2552-2556	 ขึ้นใหม่	 เพื่อพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์การโดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้	ที่หลากหลาย	ให้สามารถเป็นผู้น�าตนเอง	ผู้น�าทีม	ผู้น�าองค์การ	และผู้น�าเครือข่าย

โดยมีเป้าหมายว่า	 ผู้น�าทุกระดับของทุกส่วนราชการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง	 สามารถผลักดันองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน,	2552)	แต่ทัง้นีตั้วแปรสาขาอ่ืนทีศึ่กษาว่าภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง

ส่งผลต่อด้านอื่นมากกว่าผลการปฏิบัติงาน	ดังเช่น	Timothy	 and	Ronald	 (2004)	ผู้วิจัยในสาขา

จิตวทิยาได้สงัเคราะห์งานวจัิยเกีย่วกบัภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงและภาวะผู้น�าการแลกเปลีย่นทีศึ่กษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับบรรทัดฐานของภาวะผู้น�า	 6	ด้าน	ความพึงพอใจในงานของผู้ตาม	

ความพงึพอใจในผู้น�าของผู้ตาม	แรงจูงใจของผู้ตาม	การปฏิบติังานของผู้น�า	ผลงานของกลุม่หรอืองค์การ	

และประสทิธผิลของผู้น�า	พบว่าภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธ์กับบรรทัดฐานของภาวะผู้น�า

ในด้านความพึงพอใจและ	แรงจูงใจของผู้ตาม	มากกว่าด้านการปฏิบัติงาน	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการให้รางวลัทีเ่หมาะสมและมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกับภาวะผู้น�าแบบปล่อย

ตามสบาย	และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถท�านายการปฏิบัติงานของผู้น�าได้

	 ส�าหรบัปัจจัยทีส่่งผลต่อขนาดของอิทธพิลทางอ้อม	ของภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงต่อผลการ

ปฏิบัติงาน	 พบว่าค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพลทางอ้อมของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติ

งานที่ผลิตในมหาวิทยาลัย	สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	สูงกว่างานที่ผลิตในมหาวิทยาลัย	สังกัดเอกชน

ทั้งนี้	 เนื่องจากในมหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องผลิตผลงานด้านวิชาการ	 โดยเฉพาะผลงานด้านวิจัย	 และ

การท�าวิจัยเป็นภารกิจหลักที่ส�าคัญของบุคลากรสายการสอน	 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด�ารง

ต�าแหน่งทางวิชาการ	 อีกทั้งมหาวิทยาลัย	 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา,	 2553)	 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังการเลื่อนเงินเดือน	 หรือการให้ออกจาก

ราชการสอดคล้องกับ	วิจารณ์	พานิช	(2540)	ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการท�าวิจัยในมหาวิทยาลัยว่าการ

ทีจ่ะท�าการวิจยัในมหาวิทยาลยัให้มคุีณภาพและเจรญิก้าวหน้านัน้ต้องขึน้อยูก่บัองค์กรในมหาวทิยาลยั

ที่ท�างานวิจัย	 สามารถสะสมองค์ความรู้	 ความสามารถและท�างานวิจัยได้อย่างจริงจังโดยเชื่อมโยงกับ

การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้	
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ตัวแปรส่งผ่านจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	

มีทั้งหมดจ�านวน	6	ตัวแปร	คือ	แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน	ความพึงพอใจในงาน	การรับรู้

ต่อภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง	การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ	และความผูกพนัต่อองค์กรโดยตัวแปรส่งผ่าน

ทัง้	6	ตัวแปรมคีวามสมัพนัธ์กับผลการปฏิบติังาน	เพือ่เป็นการสร้างขวัญในการปฏิบติังานของบคุลากร

ให้สูงขึ้น	 องค์กรจะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงองค์กรในแต่ละด้านให้พนักงานรับรู้

ดังนี้

	 1.	ผู้บรหิารระดับสงูต้องช้ีแจงเหตุผลหรอืปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงองค์การให้แก่

พนักงานทุกระดับในองค์กรทราบ	 และช้ีแจงถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นหากการเปลี่ยนแปลงองค์การเป็น

ไปตามเป้าหมายที่วางไว้

	 2.	องค์กรจะต้องก�าหนดแผนงาน	ทศิทางการด�าเนนิงาน	และเป้าหมาย	ของการเปลีย่นแปลง

องค์กรให้ชัดเจน	และต้องมีการสื่อสารให้พนักงานระดับล่างได้ทราบและมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

ตามแผนงานที่ก�าหนดขึ้น

	 3.	ผู้บรหิารจะต้องแสดงออกถงึความมุง่มัน่ในการเปลีย่นแปลงองค์กร	และปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างในทุก	ๆ	กิจกรรมที่ก�าหนดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงองค์กร

	 4.	ผู้บริหารจะต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับภายหลังการเปลี่ยนแปลง

องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 จากการก�าหนดกรอบแนวคิดในการสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ	 ค่าขนาด

อิทธิพลจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน	 อาจจะยังมีตัวแปรอ่ืน	 ๆ	 ที่ผู้วิจัยไม่ได้

ท�าการศึกษา	 เช่น	แหล่งทุนของงานวิจัย	 เนื่องจากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน	ต้องผ่านหลักเกณฑ์

การจดัสรรทนุวจัิย	โดยพจิารณาลกัษณะโครงการวจัิยทีเ่สนอขอรบัทนุ	คุณสมบติัของผู้เสนอขอรบัทนุ	

การประเมินข้อเสนอโครงการ	 และกลไกในการติดตามประเมินผลเป็นต้น	 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา

ตัวแปรอื่น	ๆ	เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
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