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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากร 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่วนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และศึกษาบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากร 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  รวมถึ งศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างบทบาทผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงองค์กรกับประสิทธิผลการท างานของบุคลากร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างในกรมกิจการสตรีและ 
สถาบันครอบครัว จ านวน 173 คน เก็บรวบรวมโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA และ ค่า Pearson product 
moment correlation ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น เพศ ไม่มี 
ความแตกต่างกัน 2) บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยผลการค านวณ  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) บทบาทผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงองค์กร ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสัมพันธ์กับประสิทธิผลการท างาน
ของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในลักษณะเชิงเส้นตรง ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.693) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ข้อเสนอแนะการวิจัยผู้น าองค์กร
ควรมีการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
ในอนาคตได้และเป็นการส่งเสริมการท างานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร, ประสิทธิผล, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ส่วนกลาง 
 
 
 *บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของ
บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่วนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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บทน า 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศอย่างรวดเร็ว มีผลท าให้องค์กรต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานของเอกชน ต้องเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการบริหารที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและท าให้องค์กรมุ่งไปสู่ประสิทธิผลที่วางไว้ได้ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการเป็นผู้น า การปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงองค์กรต่าง ๆ  
จึงจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ในการด าเนินงานที่จะสามารถท าให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขันซึ่ งองค์กร 
ในปัจจุบันได้พยายามแสวงหาสมรรถนะหลักขององค์กร (organizational core competency)  
ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการบริหารงาน และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนการท างานที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้น าที่มีศักยภาพ ท าให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายและประสบความส าเร็จ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560) มาตรา 258 ข (4) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้มีการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
เพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถ
เจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต  
กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  
มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ จากการใช้
อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดเรื่อง 
การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลภาครัฐไว้ ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรมากที่สุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ผู้น าสมัยใหม่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ ความสามารถ 
และสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรใต้บังคับบัญชาต้องการ 
ที่จะปฏิบัติงานให้อย่างเต็มศักยภาพและเต็มใจ จนน าไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
อย่างเต็มรูปแบบ 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2559) เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี ครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออก  
ที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครอง
สวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่างประเทศ ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
นโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรี ครอบครัว ผู้ประสบ
ปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
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 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่วนกลาง ได้ปฏิบัติงาน 
ช่วงระยะเวลา 3 ปี พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กรทุกปี ซึ่งผู้น าแต่ละท่านมีบทบาทการบริหาร
องค์กรที่แตกต่างกันออกไป จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง บทบาทผู้น า
การเปลี่ยนแปลงองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ส่วนกลาง โดยน าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล 
การท างานของบุคลากรในองค์กรต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ 
(survey research) ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นโดยผู้วิจัย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถติเพ่ือหาข้อสรุปจากการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างในกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว จ านวน 281 คน (ข้อมูลจากกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
เลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ เดือน มิถุนายน 2564) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ท างาน 
ในหน่วยงานส่วนกลางของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple random sampling) ค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน เฉลิม
พล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 65) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จ า ก 
การสุ่มตัวอย่างไม่เกิน 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 173 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ตามแนวคิดของ Avolio and Bass (2001, pp. 2-3) ซึ่งประกอบไปด้วย ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างบารมี 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล จ านวน 12 ข้อ 
เป็นค าถามปลายปิด ประเภทมาตรฐานการวัดระดับข้อมูลเป็นมาตราอัตราส่วน (rating scale) ตามมาตร
วัดของ Rensis Likert (Likert scale) (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 62 - 63) จ านวน 5 ระดับ 
ตั้งแต่ 1 คะแนน หมายถึง ไม่มีบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร ไปจนถึง 5 คะแนน หมายถึง มี
บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรมากที่สุด 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ส่วนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย
ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 6 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
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ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านสภาพแวดล้อม (Environment) ด้านวัฒนธรรม (Culture)  
ด้านกระบวนการต่างๆ (Process) และด้านเทคโนโลยี (Technology) จ านวน 18 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด 
โดยเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้บริหารกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กับประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation) (วิเชียร 
เกตุสิงห์ อ้างถึงใน ดรุณี ปัญจรัตนากร, ม.ป.ป., หน้า 9)  
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถาม
ปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้แสดงข้อความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 2 ด้าน คือ การหาค่าความเที่ยงตรง (content 
validity) และการประเมินค่าความเชื่อมั่น (reliability) (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 117 - 120) 
ของแบบสอบถามโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ทดสอบความเที่ยงตรง (validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหา โครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงการใช้ภาษาให้มี 
ความเหมาะสมและชัดเจน และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. ทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ต้องการศึกษาและมีโครงสร้างที่เหมือนกัน คือ บุคลากรของกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 30 ชุด ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟาของ Cronbach 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ที่มีค่าเท่ากับ 
หรือมากกว่า 0.70 จึงจะถือว่าชุดค าถามนั้นมีค่าความเชื่อมั่น (reliability) หรือความคงเส้นคงวา 
(Consistency) เป็นที่ยอมรับได้ (Hair, Anderson, Tatham & Black อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 
2564, หน้า 120) และได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.923 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสามารถน าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม (questionnaires)  
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จ านวน 173 คน โดยการสุ่มตัวอย่างที่ใช้หลักความน่าจะเป็น 
(probability sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นบทความ ต ารา
เอกสารทางวิชาการ วารสาร ข้อมูลจากเว็บไซต์ และข้อมูลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์  จากนั้น  
น าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ในแต่ละข้อค าถาม 
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2. ประมวลผลข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพ่ือที่จะน าผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ได้จาก
โปรแกรม SPSS มาวิเคราะห์ ตรวจสอบและอธิบายในระดับนัยส าคัญของตัวแปรเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน ดังนี้ 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลด้วยค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย  
ค่า t-test One-way ANOVA และ ค่า Pearson product moment correlation 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและ
ลูกจ้าง ที่ท างานในหน่วยงานส่วนกลางของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  จ านวน 173 คน
เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการท างาน สรุปตามล าดับ ได้ดังนี ้

1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 137 คน  
(ร้อยละ 79.20) และเป็นเพศชายจ านวน 36 คน (ร้อยละ 20.80) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ป ี
(ร้อยละ 39.90) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 100 คน (ร้อยละ 57.80) 
และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1 - 3 ปี จ านวน 54 คน (ร้อยละ 31.20) 

2. บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ส่วนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พบว่า บทบาทผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงองค์กร ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับได้ดังนี้ (1) ด้านการสร้างบารมี  
(  = 4.37, S.D. = 0.525) (2) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (  = 4.25, S.D. = 0.531) (3) ด้านการสร้าง 
แรงบันดาลใจ (  = 4.22, S.D. = 0.541) และ (4) ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (  = 4.21, S.D. = 
0.509) 

3. ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่วนกลาง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พบว่า ประสิทธิผลการท างาน ทั้ง 6 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับได้ดังนี้ (1) ด้านวัฒนธรรม (  = 4.12, S.D. = 0.648) (2) ด้านกลยุทธ์  
(  = 4.07, S.D. = 0.596) และด้านกระบวนการต่าง ๆ (  = 4.07, S.D. = 0.596) (3) ด้านสภาพแวดล้อม 
(  = 4.03, S.D. = 0.599) (4) ด้านโครงสร้าง (  = 4.03, S.D. = 0.603) (5) ด้านเทคโนโลยี (  = 3.98, 
S.D. = 0.549) 

4. บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากร
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่วนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและลูกจ้างใน 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของ
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บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกัน ส่งต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร กับประสิทธิผลการท างานของ
บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่วนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ พบว่า บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในลักษณะเชิงเส้นตรง 
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.693) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ที่ก าหนดไว้ สรุปได้ว่า หากผู้น ามีบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรในระดับมาก ก็จะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในระดับมากตามไปด้วย 

 
 อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่องบทบาทผูน าการเปลี่ยนแปลงองคกร ที่สงผลตอประสิทธิผลการท างานของ
บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สวนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประสิทธิผลการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
     1.1 เพศ ผลการวิจัยพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากร
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไม่แตกต่างกัน โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) เท่ากับ 0.71  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  ผลงานวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุศิรินทร์  
เพ็ชรบูรณ์ (2556) การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์การ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ:  กรณีศึกษาเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ นราวดี โพธิ์สุข (2557) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล  ของการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2 พบว่า ประสิทธิผล
ของการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 ตามความคิดเห็นของครูจ าแนกตามเพศในภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นของ 
ครเูพศชายและครูเพศหญิงไม่แตกต่างกัน 
      1.2 อายุ ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากร 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแตกต่างกัน ผลงานวิจัยครั้งนี้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เกตุศิรินทร์ เพ็ชรบูรณ์ (2556) การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
วัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับ  อรนิษฐ์  
แสงทองสุข (2559) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
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ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ที่มี อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ มารวย วิชาญยุทธนา
กูล (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว พบว่า 
พนักงานโรงแรมท่ีมีอายุที่แตกต่างกัน จะมีประสิทธิผลการปฎิบัติที่แตกต่างกัน 
      1.3 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งต่อประสิทธิผล 
การท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ อรนิษฐ์ แสงทองสุข (2559) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกับ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว พบว่า พนักงานโรงแรมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมี
ประสิทธิผลการปฎิบัติที่แตกต่างกัน 
      1.4 ประสบการณ์การท างาน ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันส่ง
ต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแตกต่างกัน สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล (2555) ศึกษาภาวะผู้น าและรูปแบบบรรยากาศองค์กร  
ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อลักษณะองค์กรโดยรวม แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ  
อรนิษฐ์ แสงทองสุข (2559) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม 
ในประเทศไทย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว พบว่า พนักงานโรงแรมที่มีประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน  
จะมีประสิทธิผลการปฎิบัติที่แตกต่างกัน 

2. บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
จะส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
       บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  จากผลการวิเคราะห์  
ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
การวิจัย สรุปได้ว่า บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล (2555) ศึกษาภาวะผู้น าและรูปแบบบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผล
กระทบต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์กร ขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นปัญญา ส่งผลต่อลักษณะวัฒนธรรม
องค์กร ขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ พนิดา ไชยแก้ว (2559) ศึกษาอิทธิพล
ภาวะผู้น าของ Generation Y ต่อความส าเร็จทางธุรกิจ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการกลุ่ม Generation Y 
ในประเทศไทย พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าแบบ Inclusive Leadership (ภาวะผู้น าแบบสร้าง
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แนวทางร่วมกัน) ด้านความมุ่งมั่นต่อแนวคิด ด้านการไม่มีอคติ และด้านการเข้าใจแนวคิด 
ด้านวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ (Business Success) ของผู้ประกอบการ 
กลุ่ม Generation Y ในประเทศ แต่อีก 3 ด้าน คือ ด้านความกล้า ด้านการอยากรู้อยากเห็น และ 
ด้านความร่วมมือ ไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ (Business Success) ของผู้ประกอบการ 
กลุ่ม Generation Y ในประเทศ และสอดคล้องกับ ชยาภาภรณ์ ทองบ่อ (2562) ศึกษาอิทธิพลของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

3. บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สัมพันธ์กับประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในลักษณะ
เชิงเส้นตรง ระดับสูง 
       บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ในลักษณะเชิงเส้นตรง 
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.693) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ (2556) ศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง มีความสัมพันธ์กันทางบวก ระดับสูง  
และสอดคล้องกับ ทิพวัลย์ ชาลีเครือ (2559) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง โดยรวม 
มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูง และสอดคล้องกับ พนิดา ไชยแก้ว (2559) ศึกษาอิทธิพลภาวะ
ผู้น าของ Generation Y ต่อความส าเร็จทางธุรกิจ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการกลุ่ม Generation Y   
ในประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าแบบ Inclusive Leadership ของผู้ประกอบการ
กลุ่ม Generation Y ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จทางธุรกิจ และสอดคล้อง
กับ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมระดับ 5 ดาว พบว่า เจตคติต่องานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และสอดคล้องกับ ชยาภาภรณ์ ทองบ่อ (2562) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผลการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีความสัมพันธ์กัน 
ข้อเสนอแนะ 
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 จากผลการวิจัย เรื่องบทบาทผูน าการเปลี่ยนแปลงองคกร ที่สงผลตอประสิทธิผลการท างาน
ของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สวนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ ผู้วิจัยเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และ

ลูกจ้าง ที่ท างานในหน่วยงานส่วนกลางของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด ส่วนประสิทธิผล  
การท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านเทคโนโลยีน้อยที่สุด ดังนั้น กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวควรมีการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถ
ท างานได้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดหมายได้ ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร ผู้น าองค์กรควรมีการค านึงถึงปัจเจกบุคคล โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาตัวเองอยู่สม่ าเสมอ ผู้น าองค์กรควรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมและ
ยุติธรรม โดยผู้น าองค์กรควรค านึงถึงความแตกต่าง ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคลากร
เป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท างานในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. ด้านเทคโนโลยี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่เหมาะสมในการท างาน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้สะดวกต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการท างานต่อไป 
โดยเทคโนโลยีเหล่านั้นต้องสามารถท าให้ใช้เวลาในการท างานน้อยลง แต่ประสิทธิผลการท างานเท่าเดิม
หรือมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคตได้และเป็นการส่งเสริมการท างาน
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาบทบาทผูน าการเปลี่ยนแปลงองคกร ที่สงผลตอประสิทธิผลการท างาน

ของบุคลากรหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มา เปรียบเทียบว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 
2. ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาจเพ่ิมค าถาม

ปลายเปิด เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติและความต้องการของบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น 
3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากร 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เช่น แรงจูงใจในการท างาน ระดับความเครียดของพนักงาน 
และตัวแปรอื่นๆ เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร อันจะส่งผลให้บุคลากรมี
ประสิทธิผลในการท างานเพ่ิมขึ้นด้วย
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