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บทความวิจัย

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้




ธเนษฐ์ศักดิ์ เพชรรัตน์ พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจั ยภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริห าร การ
บริหารการจัดการที่ดี และประสิทธิผลองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ (2) ศึกษาอิทธิพลปัจจัยภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การบริหารการจัดการที่ดี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภาคใต้ (3) หาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูภาคใต้
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จานวน 227 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1.การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2.การสร้างแรงบันดาลใจ 3.การ
กระตุ้นทางปัญญา 4.การคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล องค์ประกอบของการบริหารการจัดการที่ดี ได้แก่
1.หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ 6. หลัก
ความคุม้ ค่า และประสิทธิผลองค์กรของสหกรณ์ ได้แก่ 1. ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร 2. ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานขององค์กร 3. ความพึงพอใจในงาน 4. ความภักดีต่อองค์กร
2. อิทธิพลปัจจั ยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การบริหารการจั ดการที่ดี ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นเอกัตถะ
บุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ การบริหารการจัดการที่ดีด้านหลักนิติธรรม หลัก
ความมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ได้แก่
1. การสร้างแรงบันดาลใจ 2. การคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล หลักการบริหารการจัดการที่ดี ได้แก่ 1.
หลักนิติธรรม 2 .หลักความมีส่วนร่วม 3. หลักความคุ้มค่า และประสิทธิผลองค์กร ได้แก่ 1. ความสามารถใน
การปรับตัวขององค์กร 2. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร 3. ความพึงพอใจในงาน 4. ความภักดี
ต่อองค์กร และผลการประเมิน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาความเปลี่ยนแปลง, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้
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RESEARCH

The Transformational Leadership Development Of Directers Of Southern Teachers
Saving And Credit Co-Operative Ltd.
Abstract

The purposes of this research were: (1) to study leadership change management factors, Good
Governance, and Organizational effectiveness of Southern Teacher Savings Cooperative and credit cooperative LTD. (2) to study the influence of leadership change management factors and Good
Governance that affect Organizational effectiveness of Southern Teacher Savings Cooperative and credit
co-operative LTD. (3) to fine transformational leadership of directors Southern Teacher Savings
Cooperative and credit co-operative LTD. The research samples consisted of 227 committee, manager,
and authorities. By used questionnaire. Statistical methods to analyze data were used such as frequency,
percentage, mean, standard deviation, Evaluate the suitability. The results of this research were as
follows:
1. The leadership change management it consisted of 1) Ideological influence
2) Motivational 3) Intellectual Stimulation 4) Taking into account individuality and Good Governance
factors 1) Rule of law 2) Moral principle 3) Main Transparency 4) Principle of participation 5)
Accountability 6) Core value. Organizational effectiveness of cooperatives was 1) the ability to adapt the
organization 2) Performance of the organization 3) Job satisfaction 4) Loyalty to the organization.
2. The influence of leadership change management factors and Good Governance that affect
Organizational effectiveness of Southern Teacher Savings Cooperative and credit co-operative LTD. The
leadership change management –Motivational and the consideration of individuality influence
Organizational effectiveness of cooperatives. The management of good governance on the rule of law,
Principle of participation, Core value influence on the effectiveness of Southern Teacher Savings
Cooperative.
3. The transformational leadership of directors Southern Teacher Savings Cooperative and credit
co-operative LTD was 1) Motivational 2) Taking into account individuality, and Good Governance factors
1) Rule of law 2) Principle of participation 3) Core value, Organizational effectiveness of cooperatives was
1) the ability to adapt the organization 2) Performance of the organization 3) Job satisfaction 4) Loyalty to
the organization. The evaluation results were at the highest level.
Keywords: transformational Leadership, southern teachers saving and credit co-operative ltd.
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บทนา

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท ทั้งนี้เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อ
การพั ฒ นาประเทศจึ ง ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของคนและระบบให้ ส ามารถปรั บ ตั ว พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต(Pruethsan Sutthichaimethee, 2017) และแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย, 2552) การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ (Pruethsan Sutthichaimethee, 2016a,b) ที่ผ่านมาองค์กรต่างๆ ต้อง
เผชิญกับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและยังมีผลกระทบต่อเนื่องทุกองค์การทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และสหกรณ์ มีความจาเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ตนเอง เพื่อให้เห็นความสาคัญและความ
เร่งด่วนในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อ ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2550
หน้า 21) ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) จั ด ท าแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติเ พื่อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาประเทศมาตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2504 แต่ล ะแผนมี
ระยะเวลาประมาณ 5 ปี ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ. ศ. 2555 -2559) โดยทั่วไปเนือ้ หา
สาระของแผนฯ บ่ ง บอกถึ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ทุ ก องค์ ก ารต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิผลการดาเนินงานที่ดี
(Pruethsan Sutthichaimethee and Danupon Ariyasajjakorn, 2017a,b,c) นอกจากนี้ การมีผู้นาที่ดีมีการบริหารการ
จัดการที่ดี บุคลากรที่ มีขดี ความสามารถสูง มีประสิทธิ ภาพ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีความสามารถใน
การสื่อสารทัง้ ภายในองค์กรและระหว่างองค์ กรซึ่งขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดขึ้น
จากการทางานร่วมกันอย่างเต็มใจ เป็นการนาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและลดปัญหาความขัดแย้งในการ
ประสานงานกับบุคคลรอบข้างได้ (Sutthichaimethee Pruethsan and Sawangdee Yothin, 2016a,b) ผู้นา
สมัยใหม่จะประสบความสาเร็จได้ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ให้ทันต่อสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่รุมเร้าอยู่ตลอดเวลา ผู้นาที่มีขีดความสามารถสูงจะสามารถทาให้ผู้ร่วมงานทางานได้
อย่างมีคุณภาพ เต็มความสามารถและส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิ ผลในโลกของการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้นาที่สามารถแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการกระตุ้นให้บุคคลอื่นเชื่อถือและยอมรับ
วิธีการทางานของตน (ธงชั ย สัน ติวงษ์ . 2550,หน้า 156) ผู้บ ริหารสหกรณ์เช่น เดียวกับผู้บ ริหารสถาบั น
การเงินอื่น ๆ เมื่อมีการกล่าวถึงความสาเร็จและความก้าวหน้าของสหกรณ์ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ๆ การ
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การบุกเบิกความรู้ใหม่ก็จะพบว่าปัจจัยหนึ่งอยู่ เบื้องหลังความสาเร็จ คือบทบาทภาวะผู้นา
ความเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการบริหารการจัดการของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูถือเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ในประเทศ เป็นสถาบันการเงินที่มีสมาชิกเป็น
บุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกันหรืออาศัยในที่ชุมชนเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการ
ออมทรัพย์ และจัดหาเงินทุนมาให้กู้ยืมเงินเมื่อเกิดความจาเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่น ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้รับ
การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่สาคัญ
เช่น การรับฝากเงิน การให้เงินกู้แก่สมาชิก และการฝากหรือการลงทุนจากสภาพปัญหาอัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ ูง
ดอกเบีย้ เงินฝากต่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่เก็บออมไว้ ในบัญชีและยังขาดแหล่งเงินทุนในการบริโภคของข้าราชการ
ครูเมื่อคราวจาเป็น จึงได้มีการรวมกลุ่มของอาชีพก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันด้วยการรวบรวมเงินออมและจัดหาเงินทุนมาให้สมาชิกกู้ และจากปมการบริหารจัดการที่ ไม่โปร่งใสภายใน
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ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นนามาซึ่ง “บทเรียน” ของผู้ฝากเงินที่จะต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรอบ
ด้าน เกิดปัญหาคดีการยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น อันนามาซึ่งความเสียหายเป็นมูลค่านับ
หมื่นล้านบาท ที่กาลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานในขณะนี้ ถือเป็นการตอกย้าชัดๆ
ให้เห็นถึงความสาคัญของปัญหาเรื่องนี้ ต่อระบบสหกรณ์ทั่วประเทศ เพราะเรื่องนีไ้ ม่ใช่ แค่ปัญหาของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น แต่มีหลายสหกรณ์ชื่อดังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในฐานะ “เจ้าหนี้ ” จานวนมาก รวมถึง
ประชาชนทั่วไป
ปัจจุบัน นอกจากปัญหาในกระบวนการบริหารแล้วสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครู ต้องแข่งขันกับ สถาบั น
การเงินอื่น ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์เองต้องพัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่อให้ บริการด้านต่างๆ ให้ทันกับสหกรณ์ในภูมิภาคเดียวกันและให้ทันกั บสถาบันการเงินอื่น ซึ่งจะ
ทาให้สหกรณ์มีความมั่นคงและเป็นที่ พึ่งของสมาชิกได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าวของผู้ บริหารสหกรณ์ที่มี
ความสลับซับซ้อนในมิติหลายด้าน ไม่วา่ ในลักษณะเชิงโครงสร้างในบางครั้งต้องคิดนอกกรอบบ้าง เพื่อความ
คล่องตัวในการทางาน ด้านการบริหารการจัดการควรใช้ คนให้ตรงกับงาน ด้านความเป็นผู้นา ผู้นาจึงต้อง
เรียนรู้อยู่เสมอ และต้องมีหลักการบริหารจัดการที่ดี(Good Governance) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมอันจะทาให้องค์กรก้าวหน้าพฤติกรรมการบริหารนับว่ามีส่วนสาคัญเป็นอย่างมาก กล่าวคือ
ถ้ามีการบริหารและการจัดการที่ดีงานก็จะบรรลุจุดหมายได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะการบริหารและการ
จัดการที่ดีเป็นปัจจัยขาดของความสาเร็จ(ประเวศ วะสี,2541,หน้า 56) การพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสหกรณ์อมทรัพย์ครู ภาคใต้ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและปรับสภาพ
องค์กรให้ สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์ของโลกที่ไร้พรหมแดนในยุค ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ เป็นความสาคัญ
เร่ ง ด่ ว นที่ ผู้ บริห ารจะต้ อ งตระหนั ก และเข้ า ใจปั ญ หา เพราะผู้ บ ริห ารมี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง และมี รวมหน้ า ที่
รับผิดชอบโดยตรงในอันที่จะผลักดันให้เกิดผลดั งกล่ าว และไม่ยึด ติดกับการบริหารแบบเดิมที่มุ่งทาตาม
นโยบายหรือตามที่ส่วนกลางกาหนดเท่านั้น มิฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ในภาคใต้ในหลายด้าน เช่น ด้านความเชื่อมั่นของสมาชิกและองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสหกรณ์
ประเด็นเหล่านีล้ ้วนเป็นปัญหา ท้าทายความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ในระดับผู้นาหรือความมีภาวะผู้นา
ความเปลี่ยนแปลงที่จะนาพาองค์กรให้มีการพัฒนานาไปสู่เป้าหมายที่จัดเจนและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุและผลปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้จงึ มีกุญแจสาคัญไขปัญหาในการบริหารงาน และส่งผลให้สหกรณ์มี
ประสิทธิผลในการดาเนินงานที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร การบริ ห ารการจั ด การที่ ดี และ
ประสิทธิผลองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การบริหารการจัดการที่ดี ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้
3. เพื่อหาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้
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แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้นาแนวใหม่ หรือกระบวนทัศน์ใหม่
(New paradigm) ของภาวะผู้นาโดยมี Bass & Avolio เป็นสองท่านแรกที่ได้กล่าวถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
โดยแสดงให้เห็นเป็นทฤษฎี ของการศึกษาภาวะผู้นาแนวใหม่ เนื่องจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นการ
เปลี่ย นแปลงกระบวนทั ศ น์ไ ปสู่ความเป็น ผู้นาที่มี วิสัย ทั ศน์ (Visionary) และมีการกระจายอ านาจ หรือ
เสริมสร้างพลังจูงใจ (Empowering) และเป็นผู้ มีคุณธรรม (Moral agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็น
ผู้นา ทฤษฏีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของ Bass & Avoli (2006) ได้พัฒนารูปร่างขึ้น โดยการ
ศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลพัฒนาและฝึกอบรมจากทุกระดับในองค์การและในสังคม ทั้งกับผู้นาทุกระดับใน
สั ง คม ทั้ ง กั บ ผู้ น าทุ ก ระดั บ และไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ มี กิ จ กรรมจนถึ ง ผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มี ค วาม
กระตือรือร้น ทั้งในวงการธุรกิจอุสาหกรรม ราชการทหาร โรงพยาบาล สถานศึกษา ในต่างเชื้อชาติและต่าง
วัฒนธรรม ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่วัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผู้นาพหุองค์ประ
กอบ ที่สร้างและพัฒนาโดย Bass & Avoli เป็นภาวะผู้นาที่มี ประสิทธิภาพ และให้ความพึงพอใจมากกว่า ภาวะ
ผู้นาแบบแลกเปลี่ยน มีงานวิจัยเชิงประจักษ์และการศึกษาเชิงทฤษฏี จานวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญต่อการเพิ่มการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avoli (2006) มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ 1) การคานึงถึง
ความเป็นเอกัตถะบุคคลเป็นกระบวนการที่ผู้นาประพฤติทาตนเป็นผู้ มุ่งเน้นการพัฒนา วินิจฉัยและยกระดั บ
ความต้องการของผู้ตามมีการติดต่อกับผู้ตามเป็นรายบุคคล และติดต่อสื่อสารแบบสองทาง เอาใจใส่ความ
ต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ตามกระจายอานาจความรับผิดชอบส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดจินต
ภาพด้วยตนเอง 2) การกระตุ้นทางปัญญา เป็นกระบวนการที่ผู้นากระตุ้นผู้ตามให้เ ห็นวิธีการ หรือแนวทาง
ใหม่ในการแก้ปัญหาโดยการกระทาให้ผู้ตามมีความพอใจและมีความตั้งใจด้วยการใช้สัญลักษณ์ จินตนาการ
และภาษาที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้ตามเข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท 3) การสร้างแรงบันดาลใจ
เป็นกระบวนการที่ผนู้ าทาให้ผู้ตามเกิดอารมณ์กระตุ้น จูงใจให้ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อทีมงาน
เห็นคุณค่าของผลการปฏิบัติงาน 4)การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ผู้นาแสดงพฤติกรรมตามบทบาท ทาให้ผู้ตาม
มีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้นาและผู้นาได้วางแผนกาหนดแนวทางให้ ผู้ตาม
แสดงตามโดยการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ร่วมกัน โดยผู้นาซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) และรู้ถึงพันธกิจ
(Mission)
แนวคิด และทฤษฏีการบริห ารจัดการที่ดี ระเบีย บส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการบริหารกิจ การ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงหลักธรรมมาภิบาลว่ามีองค์ป ระกอบหลักสาคัญ 6 ประการ
ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับ ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น 2) หลักคุณธรรม การยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้บุคลากร ยึดถือหลั กนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 3) หลักความโปร่งใส การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ปรับปรุงกลไกการ
ทางานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ให้ มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา และมีการตรวจสอบได้ถูกต้องชัดเจน 4) หลักความมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้บุคลากรและ
ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญต่าง ๆ 5) หลักความรับผิดชอบ การ
ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ มีจิตสานึกในความรับผิดชอบใส่ใจในปัญหาและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 6)
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หลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้ เกิดประโยชนสูงสุดแก่ส่วนรวม โดย
รณรงค์ให้บุคลากร มีความประหยัดใช้ของอย่างคุม้ ค่า สร้างสรรค์ การปฏิบัติงานและบริการที่ มีคุณภาพ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล
หลักการบริหารการจัดการที่ดี
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า

ประสิทธิผลองค์กร
1. ความสามรถในการปรับตัวขององค์กร
2. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร
3. ความพึงพอใจในงาน
4. ความภักดีต่อองค์กร

วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งหลายวิธีการเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูล ข้อมูลการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative data) ซึ่งผู้วจิ ัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การบริหารการจัดการที่ดี
และประสิทธิผลองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ โดย การเก็บรวมรวมข้อมูล จากเอกสารแนวคิด
1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
ทฤษฎี แ ละงานวิจั ย ที่เ กี่ ย วข้อ ง ข้ อ ค้น พบการวิ เคราะห์ เ อกสารเพื่อ ก าหนดองค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าการ
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้
3. การกระตุ้นทางปัญญา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาอิทธิพลปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การบริหารการจัดการที่ดี ที่
4. การค านึงถึงความเป็น
ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้
1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
เอกัตถะบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 หาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่2.อประสิ
ธิผลสหกรณ์
การสร้ทางแรงบั
นดาลใจ ออมทรัพย์ครู
ภาคใต้
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การค านึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 521 คน ของสหกรณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
ออมทรัพย์ครูภาคใต้ จานวน 14 แห่ง
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การค านึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล
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กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane (1976), อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์ ,2551) นั่นคือจะต้องใช้ ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อยเท่ากับ 227
ตัวอย่างจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มจากสูตร
ที่คานวณได้ร้อยละ 5 = 27 นั่นคือ จานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 27 + 227 = 254 คน และ
ทาการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ทาการกาหนดตามสัดส่วนตามพื้นที่สหกรณ์
การประเมินความเหมาะสม ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูภาคใต้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
ภาคใต้ จานวน 6 คน ได้มาจากการแบบเจาะจง ( Purposive Selected)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนีป้ ระกอบด้วย 2 ชุด คือ
ชุ ด ที่ 1 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เพื่ อ หาภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารที่ ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ มี 5 ตอน ซึ่งเป็นแบบปลายเปิด จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ตอนที่
3 ตอนที่ 4 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (rating scale) แบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ
ชุดที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสหกรณ์ จานวน 6 คน
การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามหาค่าความเที่ยงตรงทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content
Validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ทาการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม (IOC) โดยใช้ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ไม่ต่ากว่า 0.50 การทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยผู้วจิ ัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ และผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญซึ่งได้ทา
การปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมีขั้นตอน ดังนี้ ขอหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง
และมีผู้ช่วยทาหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดการพูดคุยและทาการบันทึกเทป ในการสนทนากลุ่มและชี้แจง
แบบสอบถามให้ทราบโดยละเอียดเพื่อช่วยเก็บข้อมูลและทุกคนปฏิบัติได้ตามแนวทางเดียวกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าร้อยละ เพื่อนาเสนอข้อมูลลักษณะทั่วไปในหมวดหมู่ของตัวแปรต้น
และ ตัวแปรตาม ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อเปรียบเทียบดูการ
กระจายของข้อมูล และสถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทดสอบความอิทธิพลของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ Multiple Regression

อัล-นูร
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ผลการวิจัย
1. ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การบริหารการจัดการที่ดี และประสิทธิผลสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูภาคใต้ พบว่าระดับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.48, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ การสร้างแรงบันดาลใจใน
ระดับมาก ( = 4.52, S.D. = .39) รองลงมาคือ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ( = 4.51, S.D. = .43) การ
กระตุ้นทางปัญญา ( = 4.45, S.D. = .49) และลาดับสุดท้ายคือ การคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ( =
4.43, S.D. = .44) ตามลาดับ ส่วนปัจจัยการบริหารการจัดการที่ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.41,
S.D. = .40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3
ลาดับแรก ได้ดังนี้ หลักความโปร่งใส ( = 4.49, S.D. = .48) รองลงมาคือ หลักความคุ้มค่า ( = 4.42, S.D.
= .50) และหลักคุณธรรม ( = 4.41, S.D. = .56) ตามลาดับ และ ปัจจัยประสิทธิผลองค์กรโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.51, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจานวน 2 ข้อ เรียง
ตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความภักดีต่อองค์กร ( =4.68, S.D. = .41) รองลงมาคือ ความพึง
พอใจในงาน ( = 4.55, S.D. = .47) และอยู่ในระดับมากจานวน 2 ข้อ เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
น้อย ได้ดังนี้ ประสิทธิภาพในการ ดาเนินงานขององค์กร ( = 4.42,S.D. =.51) และความสามารถในการ
ปรับตัวขององค์กร ( = 4.39, S.D.=.48) ตามลาดับ
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อ มูลอิทธิพลปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อ
พบว่าตัวแปรอิสระ 4 ตัว มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ในระดับปานกลางคือ
.607 ตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถอธิบายความผันแปรของระดับประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ได้ร้อย
ละ 36.9 ที่ระดับความเคลื่อน .291 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Y = 1.770 + 0.016X1 + 0.236X2 +
0.075X3 + 0.286X4
สรุปได้วา่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ส่วนภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูภาคใต้
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลอิทธิพลปัจจัยการบริหารการจัดการที่ดีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูภาคใต้ประเมินรูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูภาคใต้ พบว่าตัวแปรอิสระ 6 ตัว มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ใน
ระดับปานกลางคือ .705 ตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถอธิบายความผันแปรของระดับประสิทธิผลสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูภาคใต้ ได้ร้อยละ 49.8 ที่ระดับความเคลื่อน .261 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Y = 1.594
+ 0.141X5 + 0.024X6 + 0.061X7 + 0.126X8 + 0.059X9 + 0.367X10
สรุป ได้ว่า การบริห ารการจั ด การที่ดีด้านหลั กนิติธ รรม หลั กความมี ส่ว นร่ว ม หลั กความคุ้ม ค่า มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ส่วนการบริหารการจัดการที่ดีด้านหลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้
3. สรุปผลการการประเมินภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูภาคใต้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูภาคใต้ จานวน 6 คน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณา
อัล-นูร

วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 (ฉ.ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

102

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
July-December 2018

เป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภาคใต้ มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.24) ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูภาคใต้ มีความเหมาะสม ( = 4.40, S.D. = 0.28) รองลงมาคือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ มีความเป็นประโยชน์ ( = 4.36, S.D. = 0.43) ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ มีความสอดคล้อง ( = 4.19,
S.D. = 0.24) และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้มี
ความเป็นประโยชน์ ( = 4.18, S.D. = 0.24) ตามลาดับ
การอภิปรายผล
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ประกอบด้วย 1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2. การ
สร้างแรงบันดาลใจ 3. การกระตุ้นทางปัญญา 4. การคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ แคท
ลียา ศรีใส (2548) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของ Bass ซึ่งสรุปได้ 4 องค์ประกอบ คือ
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคานึงถึงความเป็นเอกัตถะ
บุคคล รวมทั้งสอดคล้องกับ ดรุณี ขันขวา (2551) และภิรมย์ ถินถาวร (2550) สุภาวดี จิตติรัตนกุล (2550)
พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี 4 องค์ประกอบเช่นเดียวกัน ส่วนองค์ประกอบของการบริหารการจัดการที่
ดี ประกอบด้วย 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลัก
ความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า และประสิทธิผลองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร 2. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร 3. ความพึงพอใจใน
งาน 4. ความภักดีต่อองค์กร สอดคล้องกับ Lee and Tseng (2005, p. 164) ทาการวัดถึงประสิทธิผลของ
องค์การโดยใช้ตัวแปรที่ใกล้เคียงกับ Schmid (2002, p. 380) ศึกษาองค์การเพื่อผลประโยชน์สาธารณะใช้ตัว
แปร 3 ตั ว แปรในการอธิบ ายถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก าร ได้แก่ ความพึ งพอใจของลู กค้า ผลการ
ปฏิบัติงาน และการปรับตัวให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การบริหารการจัดการที่ดี และประสิทธิผลสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูภาคใต้ พบว่าระดับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ การสร้างแรงบันดาลใจในระดับมาก รองลงมาคือ
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา และลาดับสุดท้ายคือ การคานึงถึงความเป็นเอกัตถะ
บุคคล ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยดา สว่างศิลป์ (2545) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์ ก าร: ศึ ก ษากรณี บริ ษั ท มิ ต ซุ ย สุ มิ โ ตโม อิ น ชั ว รั น ซ์ จ ากั ด สาขาประเทศไทย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์กั บ ประสิท ธิผ ลขององค์ การมากที่สุ ด เรีย งตามล าดั บ ประกอบด้ว ย บรรยากาศองค์ก าร
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการติดต่อสื่ อสารโครงสร้างบริษัทการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของพนักงานด้านความรู้ความสามารถ สภาพการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
วัฒนธรรมองค์การ สภาพเศรษฐกิจและเป้าหมายและภารกิจขององค์การ ส่วนปัจจัยการบริหารการจัดการที่
ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้ดังนี้ หลักความโปร่งใส รองลงมาคือ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม
ตามลาดับ และ ปัจจัยประสิทธิผลองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
อัล-นูร
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ระดับมากที่สุดจานวน 2 ข้อ เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความภักดีต่อองค์กร รองลงมา
คือ ความพึงพอใจในงาน และอยู่ในระดับมากจานวน 2 ข้อ เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้
ประสิทธิภาพในการ ดาเนินงานขององค์กร และความสามารถในการ ปรับตัวขององค์กร ตามลาดับ ซึ่ง
Schein and Price (อ้างถึงในเพ็ญตุลา ชาญชัยศักดิ์ , 2551, หน้า 15) มีความเห็นตรงกันต่อสมรรถภาพ
(capacity) ในการปรับตัวขององค์การในการอยู่รอด (survival) ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญของประสิทธิผลองค์การ
ซึ่งGeorgopoulos and Tannenbaum (อ้างถึงใน ภรณี (กีรต์ ิบุตร)มหานนท์,2529, หน้า 64) เห็นว่า การปรับตัว
เพื่ อ ความอยู่ ร อดเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความยื ด หยุ่ น ขององค์ ก ารในรู ป ของความเร็ ว ในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การ และความสาเร็จในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นนอกองค์การ ซึ่ง
มีความเห็นสอดคล้องกับ Gibson et al. (อ้างถึงใน ภรณี (กีรต์ ิบุตร) มหานนท์, 2529, หน้า 107-137) ที่เห็นว่า
การปรับ ตั ว เป็ น ความสามารถขององค์การที่จ ะสนองตอบต่อ การเปลี่ย นแปลงทั้ง ภายในและภายนอก
องค์การ รวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวโดยการฝึกอบรมบุคลากร
ตลอด จนวิธีการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้องค์การสามารถอยู่รอด และดารงอยู่ต่อไป
ได้ในสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบองค์การนั้นขณะที่ Campbell (อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2541, หน้า 180184) ก็มีความเห็นในลักษณะที่คล้ายกันว่าความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เป็นปัจจัยด้าน
ประสิทธิผลองค์การที่สาคัญ โดยเห็นว่าความยืดหยุ่น/การปรับตัว(flexibility/adaptation)เป็นความสามารถของ
องค์ก ารในการเปลี่ ยนแปลงการท างาน ขององค์การ การมี ความยืดหยุ่นของโครงสร้าง เพื่อให้ เข้ากั บการ
เปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้ อม ทั้ งนี้ เพื่ อสร้างความสามารถขององค์ การในการอยู่ รอด ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยองค์การต้องสามารถสร้างและรักษาความเข้าใจอันดีกับบุคคลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม เช่น องค์การมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าประจา ผู้หาปัจจัยนาเข้า หน่วยงานของรัฐบาล
และบุคคลต่าง ๆ ที่มีอานาจสามารถสร้างความเสียหายต่อการดาเนินงานขององค์การได้
อิท ธิพ ลปัจ จั ยภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้บริหารมีอิ ท ธิพ ลต่อ พบว่า ตัว แปรอิ สระ 4 ตัว มี
ความสั มพั น ธ์กับ ประสิท ธิผลสหกรณ์อ อมทรัพย์ครูภ าคใต้ ในระดับ ปานกลางคือ .607 ตั วแปรทั้ง 4 ตั ว
สามารถอธิบายความผันแปรของระดับประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ได้ร้อยละ 36.9 ที่ระดับ
ความเคลื่อน .291 สรุปได้วา่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ และด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Bohn (2002, p. 76) และตรีเนตร ตันตระกูล (2559) ที่พบว่า ความเป็นผู้นามีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติค่อนข้างมากต่อการบรรลุ ผลขององค์การ ซึ่งหมายถึง มีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ถึงการ
บรรลุผลขององค์การนั่นเอง
ส่วนภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความ
เป็นเอกัตถะบุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ที่เป็นเช่นนีอ้ าจเนื่องมาจาก ในระบบ
เศรษฐกิจปัจจุบัน ทุนเป็นปัจจัยสาคัญของการเจริญเติบโตของธุรกิจ แต่ถ้าธุรกิจนั้นจะอาศัยเพียงทุนของ
ตนเองเพียงอย่างเดียว ก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตแข่งกับธุรกิจอื่นได้ ต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอก
ด้วย ได้แก่สถาบันการเงินและตลาดทุน แต่การจะเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกได้ธุรกิจนั้นจะต้องสร้างความ
น่าเชื่อ ถือ ให้ แก่ผู้ลงทุน หรือ สถาบัน การเงินที่ให้ กู้ยืมว่าหุ้ นที่ล งทุ นหรือ เงิน ที่ใ ห้กู้ ยืม จะไม่สู ญหายและได้
ผลตอบแทนคุ้มค่า สหกรณ์ซ่ึงเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ก็ต้องได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นสาคัญ เพราะถ้าขาด ความเชื่อถือ จะสร้างได้อย่างไรนั้นเป็นคาตอบที่สั้นที่สุดคือสหกรณ์ต้องมี ธรร
อัล-นูร
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มาภิบาล ในการประกอบธุรกิจ เพราะการที่สหกรณ์กระกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลจะช่วยให้สหกรณ์
สามารถดาเนินงานไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีกับมวลสมาชิก
อิทธิพลปัจจัยการบริหารการจัดการที่ดีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ พบว่าตัวแปรอิสระ 6
ตัว มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ในระดับปานกลางคือ .705 ตัวแปรทั้ง 6 ตัว
สามารถอธิบายความผันแปรของระดับประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ได้ร้อยละ 49.8 ที่ระดับ
ความเคลื่อน .261 สรุปได้ว่าการบริหารการจัดการที่ดีด้านหลักนิติธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
คุม้ ค่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ที่เป็นเช่นนีอ้ าจเนื่องมาจากสหกรณ์เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่าย ได้แก่สมาชิก กรรมการ และฝ่ายจัดการ มีส่วนในการร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
ทั้งในด้านการบริหารการจัดการและการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสร้างสรรค์และจรรโลงความเผาสุกของส่วนรวม
รวมถึงรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานของสหกรณ์ด้วย รวมทั้งสหกรณ์ได้กาหนดข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์โดยคานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ และใช้
เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ด้ ว ยความเที่ ย งธรรม เป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Watana
Vinitwatanakhun (2002) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ พบว่าปัจจัยด้าน
รูปแบบความเป็นผู้นา (leadership style) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resource development)
เทคโนโลยี (technology) และการวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ขององค์การ โดยที่รูปแบบความเป็นผู้นาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ส่วนการบริห ารการจั ดการที่ดีด้า นหลั กคุณ ธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับ ผิดชอบ ไม่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาการยึดมั่นในความถูกถูกต้องดี
งาม ทุกฝ่ายในสหกรณ์ ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสมอ
ภาค ประพฤติ ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่ร่วมกันกาหนด และส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง ผู้กระทาความดี
รวมถึง การส่งเสริมให้มีการพัฒนาทุกฝ่ายในสหกรณ์อย่างเท่าเทียมจากการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่
มีจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีกิจกรรมหรือแผนงานที่ส่ งเสริม สนับสนุน
การประหยัด ลดค่าใช้จา่ ย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมระแบบสวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกฝ่ายในระบบ
สหกรณ์ และหรื อ สั ง คมภายนอก ประกอบกับ การที่ทุ ก ฝ่า ยในสหกรณ์ต ระหนั ก ใน สิท ธิห น้ า ที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่และผลจากการทาของตน ตลอดจนเคารพความคิดเห็ นที่แตกต่างของผู้มีส่วนร่วมใน
สหกรณ์ รวมถึงไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสาธารณะ และการช่วยเหลือเอือ้ อาทรต่อสังคม
การประเมินภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภาคใต้ พบว่ า ในภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์อ อมทรัพย์ครูภาคใต้ มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ มีความเป็นประโยชน์ ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้มีความสอดคล้อง และ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้มีความเป็นประโยชน์
ตามลาดับ

อัล-นูร

วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 (ฉ.ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

105

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
July-December 2018

ข้อเสนอแนะ
สาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ควรมี ก ารทบทวนว่ า ภาคธรรมาภิ บ าลของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ว่ า มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด
2. ควรมีการกาหนดรูปแบบและกระบวนการดาเนินตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาค
แล้วออกเป็นข้อกาหนด เพื่อปฏิบัติต่อไป
สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทดลองนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูภาคใต้ไปทดลองใช้
2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพียงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ควรมีการศึกษาวิจัยกับพื้นที่ใน
ภาคอื่นๆ ซึ่งมีบริบทของพืน้ ที่ต่างกัน
3. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ทาการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ กรรมการหรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้เท่านั้น ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
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