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การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูนํ้า

แบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

รวมทัง้ศึกษาความสามารถในการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงโดยตวัแปรดงักล่าว กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาคอื ผู้บรหิารระดบัต้นและระดบักลางในองค์กร

เอกชนแหง่หน่ึง จาํนวน 275 คน เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 4 ชุด ประกอบดว้ย แบบสอบถาม

ขอ้มลูส่วนบุคคล แบบสอบถามการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร (ใน 5 ดา้น คอื การปรบัตวั การมสี่วน

ร่วม โครงสร้างและกฎระเบยีบ พนัธกิจ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม) แบบสอบถามภาวะผู้นํา

แบบสรา้งความเปลีย่นแปลง (ประกอบดว้ย การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาล

ใจ การกระตุน้ทางปญัญา และการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล) และแบบสอบถามพฤตกิรรม

การทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (ไดแ้ก่ บุคลกิภาพ การสื่อสาร การทํางานเป็น

ทมี การตัดสินใจ และภาวะผู้นํา) การวเิคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบ  

เพยีรส์นั (Person’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวเิคราะหค์วามถดถอย

พหคุณู (Multiple Regression Analysis) เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการวจิยัทีพ่บคอื (1) วฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (2) ภาวะ

ผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับวฒันธรรมองค์การ (3) วฒันธรรม

องคก์ารแบบเน้นพนัธกจิ แบบเน้นการมสี่วนรว่ม และแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม สามารถ

รว่มกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 40.5 ส่วน

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปญัญา  



(4) 

สามารถร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได้รอ้ยละ 

41.8 นอกจากน้ีวฒันธรรมองค์การแบบเน้นการมสี่วนร่วม และแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม ร่วมกบัภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ และแบบสรา้ง

ความเปลีย่นแปลงดา้นการกระตุ้นทางปญัญา สามารถร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 49.5  

ผลการศกึษาวจิยับ่งชีบ้ทบาททีส่าํคญัของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งความเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์การควรพฒันาให้กบัผู้บรหิาร โดยเฉพาะวฒันธรรมการมสี่วน

รว่ม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม กบัภาวะผูนํ้าดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ทาง

ปญัญา เพื่อสรา้งเสรมิพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของผูบ้รหิาร

ในองคก์าร  
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The objectives of this study were to examine the relationships among organizational 

culture, transformational leadership, and work behavior based on the sufficiency economy 

philosophy as well as to investigate predictive power of the first two variables on work 

behavior based on the philosophy of sufficiency economy. The samples in this study were 

275 first and middle level administrators in a private organization. Data were collected by 

using 4 questionnaires, including personal data questionnaire, organizational culture 

awareness questionnaire (in 5 dimensions: adaptation, involvement, structure and 

regulations, mission, and social responsibility), transformational leadership questionnaire 

(consisting of idealized influence, inspiration motivation, intellectual stimulation, and 

individualized consideration), and work behavior based on the philosophy of sufficiency 

economy questionnaire (on expression, communication, teamwork, decision making, 

administration). Data analysis utilized Pearson Correlation and Multiple Regression Analysis 

for testing the hypotheses.  

It was found that (1) organizational culture and transformational leadership were 

positively related to work behavior based on the philosophy of sufficiency economy, (2) 

transformational leadership were positively related to organizational culture, and (3) 

organizational culture with an emphasis on mission, involvement, and social responsibility 

could explain 40.5 percent of the variance in work behavior based on the philosophy of 

sufficiency economy, while transformational leadership with an emphasis on inspiration  



(6) 

motivation and intellectual stimulation could explain 41.8 percent of the variance in work 

behavior based on the philosophy of sufficiency economy. In addition, organizational culture 

emphasizing involvement and social responsibility, together with transformational leadership 

in terms of inspiration motivation and intellectual stimulation, could explain 49.5 percent of 

the variance in work behavior based on the philosophy of sufficiency economy.  

The research results indicated the important role of organizational culture 

awareness and transformational leadership. Organizations should develop the two 

characteristics onto their administrators. Particularly the involvement and social responsibility 

aspects of organizational culture as well as transformational leadership in terms of 

inspiration motivation and intellectual stimulation. These will help to improve and promote to 

work behavior based on the sufficiency economy philosophy of administrators in 

organizations.     
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วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ไดด้้วยด ี เน่ืองจากผู้วจิยัได้รบัความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง

จาก รองศาสตราจารย ์ดร. วชิยั อุตสาหจติ อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และรองศาสตราจารย ์

ดร. สขุสรรค ์กนัตะบุตร กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ทีไ่ดใ้หข้อ้เสนอแนะและคําปรกึษาต่างๆ 

ในการจดัทํางานวจิยัชิน้น้ี ตลอดจนการตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ในการ

ทําวทิยานิพนธ ์ ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและกรุณาของท่านอาจารยเ์ป็น

อยา่งสงูมา ณ ทีน้ี่   

ขอกราบขอบพระคุณประธานควบคุมวทิยานิพนธ ์คอืท่านรองศาสตราจารย ์ดร. บงัอร 

โสฬส เป็นอย่างยิง่ทีเ่สยีสละเวลาในการใหค้ําปรกึษาแนะนําและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่อง

ตลอดระยะเวลาของการทาํวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี อกีทัง้ยงัอบรมสัง่สอนและถ่ายทอดความรูใ้นการ

ทาํวจิยั จนทาํใหผู้ว้จิยัเกดิความมุ่งมัน่และตัง้ใจในการทํางานวจิยัทีด่ ีและมุ่งสู่การเป็นนักวจิยัที่

ดใีนอนาคตต่อไป รวมทัง้ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. วสิาขา ภู่จนิดา ผูอ้ํานวยการ

สํานักวจิยั สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ทีใ่หโ้อกาสผูว้จิยัในการเขา้สู่อาชพีนักวจิยั และ

เมตตาส่งเสรมิใหผู้ว้จิยัทาํวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีจนสาํเรจ็ 

นอกจากน้ีขอขอบพระคณุเจา้หน้าทีแ่ละผูบ้รหิารสาํนกังานทรพัยากรบุคคลขององคก์าร

ทีผู่ว้จิยัเลอืกศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอือยา่งดยีิง่จนทาํใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจน

ทาํใหก้ารวจิยัน้ีสาํเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีและขอขอบคุณสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรท์ีส่นบัสนุน

ใหทุ้นการศกึษาและทุนจดัทําวทิยานิพนธ์ รวมทัง้ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านในสถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และมคี่าเป็น

อยา่งยิง่ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา ตลอดจนเจา้หน้าทีข่องคณะพฒันาทรพัยากรมนุษยทุ์กท่านทีไ่ดใ้ห้

ความช่วยเหลอืแก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาเป็นอยา่งด ี 

ทา้ยสดุน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ คุณพ่อเคลื่อน ชุมแก้ว คุณแม่เหยีน ชุมแก้ว และพี่

น้องในตระกูล “ชุมแกว้” เป็นอย่างยิง่ ทีเ่ป็นกําลงัใจอยา่งด ีรวมทัง้ยงัคอยสนับสนุนส่งเสรมิดา้น

การศกึษาของผูว้จิยัจนประสบความสาํเรจ็ในทุกวนัน้ี  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

นักวชิาการหลายท่านเน้นยํ้าว่าการพฒันาองค์การต้องให้ความสําคญักบักระบวนการ

เปลีย่นแปลงวฒันธรรมและพฤตกิรรมองคก์าร (French and Bell, 1983 อ้างถงึใน ถนัด      

แก้วเจรญิไพศาล, 2543: 2) ซึง่เป้าหมายของการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นไปเพื่อใหอ้งคก์ารประสบ

ผลสาํเรจ็ หรอืพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งความเป็นเลศิ (Excellence organization) โดย

ปจัจยัที่สําคญัมากที่สุดปจัจยัหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้องค์การบรรลุ

เป้าหมาย คอื ปจัจยัมนุษยห์รอืทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร (รตัตกิรณ์ จงวศิาล, 2551: 2) หรอื

กลา่วไดว้า่ องคก์ารจะประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายไดน้ัน้ ตวัแปรทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็กค็อื 

พฤตกิรรมการทาํงานของบุคคลในองคก์าร (Steers, 1977: 113) ซึง่ทีผ่่านมามนีักวชิาการหลาย

ท่านของไทยไดใ้หค้วามสําคญักบัพฤตกิรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน่ืองจาก

หลกัปรชัญาน้ีทําให้เกดิผลลพัธ์เป็นพฤติกรรมที่น่าปรารถนาขององค์การและสงัคม และเป็น

รากฐานในการดําเนินชวีติระดบับุคล ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน การบรหิารระดบัประเทศ 

รวมทัง้การบรหิารจดัการองคก์าร (สมบตั ิกุสุมาวล,ี 2553: 111) จงึมกีารนําหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคนให้มคีุณภาพแบบพอเพยีง โดย

เป็นทีค่าดหวงัว่าคนทีม่คีุณภาพแบบพอเพยีง จะสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรรอบตวั ซึง่มี

หลากหลายมติ ิไม่ว่าจะเป็นวตัถุ เงนิทอง สิง่แวดลอ้ม สงัคม และวฒันธรรม โดยการนําหลกั 3 

ห่วง 2 เงื่อนไข คอื ความพอประมาณ ความมเีหตุผล และการมภีูมคิุม้กนัที่ด ีภายใต้เงื่อนไข

ความรู้และคุณธรรม มาใช้เป็นแนวคดิเพื่อการบรหิารจดัการในทุกๆ เรื่องได้อย่างสมดุลและ

ยัง่ยนื บนพืน้ฐานแห่งทางสายกลางและความไม่ประมาท (การบรหิารทรพัยากรบุคคลตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง, 2552: 36) นอกจากน้ีนักจติพฤตกิรรมศาสตรท์ีศ่กึษาสาเหตุต่างๆ 

และผลต่างๆ ของพฤติกรรมที่หลากหลายของมนุษย์ได้มีการวิเคราะห์หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง และขอ้เสนอแนะของผูส้นองพระราชประสงค ์ทาํใหพ้บว่าถ้านําไปใชใ้นระดบั

บุคคลแล้ว หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะระบุถึงสาเหตุหลายประการทางจติที่นําไปสู่

พฤติกรรมพอเพยีงพอประมาณทางด้านต่างๆ พฤติกรรมเหล่าน้ีจะทําให้เกิดผลผลติต่างๆ ที่

เป็นความเขม้แขง็ของบุคคล ของกลุม่ และของสงัคม อนัจะนําไปสูผ่ลลพัธท์ีน่่าปรารถนาทีเ่ป็น 
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ความสมดุล และการพฒันาที่ยัง่ยนืต่อไป (ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ และดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 

2551: 46) ซึ่งวชิยั อุตสาหจติ (2550) เป็นนักวิชาการท่านหน่ึงที่ได้กล่าวถึงการส่งเสรมิให้

ผูป้ฏบิตังิานมพีฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยตัง้อยู่บนกรอบ

ความพอประมาณ ความมเีหตุผล และการมภีูมคิุม้กนัทีด่ ีเพื่อนําพาองคก์ารไปสู่ความสุขความ

เจรญิเตบิโตทีส่มดุล ยัง่ยนื และพรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลง 

ความสําคญัดงักล่าวขา้งต้นผู้วจิยัจงึให้ความสําคญักบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และมคีวามสนใจศกึษาพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงของผูบ้รหิาร โดยเฉพาะผูบ้รหิารในองคก์ารเอกชน เน่ืองจากภาคเอกชน

เป็นภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มบีทบาทสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่

อย่างไรก็ตามการบรหิารจดัการธุรกิจของภาคเอกชนดงักล่าวย่อมขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจและ

พฤติกรรมการทํางานของผู้บริหารเป็นสําคัญ หากผู้บริหารใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาเป็นหลกัคดิในการตดัสนิใจในกจิกรรมหลกัขององคก์รแลว้ กจ็ะช่วยใหก้ารตดัสนิใจ

ในแต่ละกจิกรรมทําไดด้ยีิง่ขึน้ อกีทัง้สามารถลดความเสีย่งในการดําเนินงาน และช่วยเพิม่การ

ปรบัตวัใหแ้ก่องคก์รต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ี (ณดา จนัทรส์ม, 2555: 14) 

ดงันัน้การมพีฤตกิรรมทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของผู้บรหิาร จงึเป็นสิง่ที่

องคก์ารธรุกจิควรใหค้วามสาํคญั ซึง่จากการทบทวนแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งพบว่า วฒันธรรม

องคก์ารเป็นตวัแปรหน่ึงที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการทํางาน (สุวรรณี วฒันาวณิชศาสตร,์ 2547) 

ประสทิธผิลขององคก์าร (Hellriegel, Slocum & Woodman, 2001) ผลการปฏบิตังิาน รวมทัง้

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ (รตัตกิรณ์ จงวศิาล, 2554: 301) โดย

วฒันธรรมองค์การก่อให้เกดิการผูกพนั (Involvement) และการมสี่วนร่วมในการทํางาน ทําให้

องค์การเกดิการปรบัตวั (Adaptability) ที่เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้

ภายนอกและภายใน นอกจากน้ีวัฒนธรรมองค์การยังส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่

สมํ่าเสมอ (Consistency) จงึทาํใหเ้กดิการทาํงานทีป่ระสานกนัและสามารถคาดหมายพฤตกิรรม

ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ได ้(Denison, 1990)  

นอกจากบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของผู้บรหิารที่ถูกกําหนดโดยวฒันธรรม

องคก์ารแลว้ หากผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้าในการกระตุ้นจงูใจใหบุ้คคลอื่นเชื่อถอืและใหค้วามร่วมมอื

ในการทํางานให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น ก็จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกนัได ้(รตัตกิรณ์ จงวศิาล, 2551: 166) ดงันัน้ภาวะผูนํ้าจงึถอืไดว้่าเป็นหวัใจสาํคญัในการ

พฒันาองคก์ารเช่นเดยีวกนั นอกจากผูนํ้าจะเป็นผูก้ําหนดทศิทางการทํางานและกระตุ้นจงูใจให้

ผูต้ามปฏบิตังิานอยา่งทุ่มเท เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารแลว้ (พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, 

2552: 212) อาจกล่าวได้ว่าองค์การจะสําเรจ็หรอืล้มเหลวนัน้ขึ้นอยู่กบัคุณสมบตัขิองผู้นําใน

องคก์ารนัน้เป็นอย่างมาก ทัง้น้ีเป็นเพราะว่าผูนํ้าทีด่จีะพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืผูป้ฏบิตังิาน

ของหน่วยงานนัน้ได้ด ีและทัง้สองฝ่ายก็ช่วยกนัสรา้งผลผลติ สนิค้า หรอืบรกิารที่ต้องการได ้
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(สรอ้ยตระกูล อรรถมานะ, 2553: 254) จากความสําคญัดงักล่าวจงึทําให้มนีักวชิาการได้

ทาํการศกึษาภาวะผูนํ้ากนัมากขึน้ จนกลายเป็นแนวคดิทีม่คีวามหลากหลายทีสุ่ดแนวคดิหน่ึงใน

แวดวงวชิาการ โดยมคีํานิยามที่แตกต่างกนัไปจํานวนมากตามฐานคติและจุดยนืของผู้ศึกษา 

อย่างไรก็ตามนิยามทีน่ักวชิาการจํานวนมากมคีวามเหน็ร่วมกนัคอื ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการ

ใช้ความสมัพนัธ์เชงิอิทธพิลระหว่างผู้นํากบัผู้ตาม โดยผู้นําจะกระตุ้น โน้มน้าว จูงใจผู้ตามให้

พยายามปฏบิตังิานอย่างเต็มศกัยภาพเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายตามที่

กําหนดไว ้(พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, 2552: 172) เน่ืองจากทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาวะผูนํ้านัน้

มหีลายทฤษฎเีช่นกนั โดยสามารถจาํแนกออกเป็นแนวทางในการศกึษาหลกัได ้3 แนวทาง คอื 

1) แนวทางคุณลกัษณะผูนํ้า จะมุ่งศกึษาคุณลกัษณะของบุคคลผูเ้ป็นผูนํ้าในอดตี 2) แนวทาง

ภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม กลุม่น้ีจะมุง่เน้นศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ที่ผู้นําแสดงออก และ 3) 

แนวทางภาวะผูนํ้าตามสถานการณ์ จะมุ่งศกึษาปจัจยัสถานการณ์แลว้เลอืกรปูแบบภาวะผูนํ้าให้

เหมาะสมกับปจัจยัสถานการณ์ดงักล่าว นอกจากการศึกษาภาวะผู้นําตามแนวทางที่กล่าว

มาแล้วขา้งต้น ยงัมกีารศกึษาภาวะผูแ้นวใหม่ที่เรยีกว่า ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง 

(Transformational leadership) ซึ่งเป็นภาวะผู้นําที่ช่วยให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงที่

ยิง่ใหญ่เป็นผลสําเรจ็ สามารถพลกิฟ้ืนองค์การจากสถานการณ์ปญัหาต่างๆ ไปสู่สถานการณ์

ใหมท่ีด่ขี ึน้ได ้(สุพาณ ีสฤษฎว์านิช, 2552: 263) โดยภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงเป็น

ภาวะผู้นําที่มกีารยนืยนัว่ามคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ในยุคที่มสีภาพแวดล้อมที่ซบัซ้อน 

เปลีย่นแปลงเรว็ มกีารแขง่ขนั และวกิฤตการณ์เกดิขึน้มากมาย (รตัตกิรณ์ จงวศิาล, 2554: 38) 

ผู้วจิยัจงึตระหนักในความสําคญัของวฒันธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสรา้งความ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นปจัจยัเชิงเหตุของพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในองค์การ และได้

ทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก พบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงและ

วฒันธรรมองค์การเป็นปจัจยัสําคญัที่มคีวามสมัพนัธ์และสามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางาน

และผลการปฏบิตังิานได ้(กนกวรรณ  กอบกุลธนชยั, 2546; เกรยีงไกรยศ พนัธุไ์ทย, 2552; 

เกยีรตคิุณ วรกุล, 2545;  จติราภรณ์ อกัษรเลข, 2545; ชนันดา โชตแิดง, 2550; ชาครยีา      

ศรทีอง, 2547; ธวชัชยั คําแหงพล, 2544; ธรีพร สุทธโิสม, 2550; ปรมิปราง พรหมมาณพ, 

2549; พศิมยั ทพิยส์มบรูณ์, 2552; สุวรรณี วฒันาวณิชศาสตร,์ 2547; Ojo, 2012; Peters and 

Waterman, 1982; Xenikou and Simosi, 2006) ผูว้จิยัจงึคาดว่าภาวะผู้นําแบบสรา้งความ

เปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมองค์การมคีวามสมัพนัธ์และสามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางาน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดเ้ช่นกนั  

ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา

แบบสรา้งความเปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ของผู้บรหิารในองค์การเอกชนแห่งหน่ึงที่ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการประกวดผลงานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงครัง้ที่ 2 ประจาํปี 2553 ที่ซึง่น้อมนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
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พอเพยีงมาใชใ้นการดําเนินงานขององค์การ จงึคาดว่าองค์การดงักล่าวมพีฤตกิรรมการทํางาน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยจากการสงัเคราะห์องค์ความรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง

ของอภชิยั พนัธเสน และคณะ (2549) ที่ได้สํารวจงานวจิยัวทิยานิพนธ์ในระดบับณัฑติศกึษา 

และจากการที่ผูว้จิยัครัง้น้ีได้ทบทวนและสงัเคราะห์งานวจิยัเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง พบสอดคลอ้งกนัว่า งานวจิยัส่วนใหญ่ทีผ่่านมาเป็นการศกึษาการประยุกต์ใช้

ในสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานชุมชน และองค์การทางสังคม ส่วนงานวิจยั

เกีย่วกบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงขององคก์ารเอกชนพบว่า

ยงัมกีารศกึษาน้อยมาก โดยเฉพาะการศกึษาวจิยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์าร 

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงของผู้บรหิารในองค์การเอกชนไม่พบว่ามกีารศึกษาเรื่องน้ีโดยตรง ผูว้จิยัคาดหวงัว่า

การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีจะทําให้เขา้ใจความเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบสรา้งความ

เปลี่ยนแปลง วฒันธรรมองค์การ และพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ ่งต่อองค์การภาคเอกชนในการนําความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาบุคลากร และผู้บรหิารให้มพีฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง อนัจะส่งผลให้องค์การเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดําเนินงาน 

และนําพาองคก์ารไปสูค่วามยัง่ยนืต่อไป (ผลนิ ภูจ่รญู, 2550: 202) 

 

1.2  คาํถามในการวิจยั  

 

1.2.1  วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการ

ทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร  
 1.2.2  วฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมคีวามสามารถใน

การทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดห้รอืไม่ อยา่งไร 

 

1.3  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 

1.3.1  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความ

เปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.3.2  เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงของวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง 
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1.4  ขอบเขตการวิจยั 

 

การวจิยัครัง้น้ีแบ่งขอบเขตการวจิยัออกเป็น 3 ดา้นคอื  

 

1.4.1  ขอบเขตด้านเน้ือหาสาระ  

การศกึษาความสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง 

กบัพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บรหิารในองค์การเอกชน     

มขีอบเขตการศกึษาดา้นเน้ือหาสาระดงัน้ี 

        1.4.1.1  ศกึษาพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน 5 ดา้น 

ตามแนวคดิของวชิยั อุตสาหจติ (2550) ไดแ้ก่ บุคลกิภาพ (การแสดงออก) การสือ่สาร การทาํงานเป็น

ทมี การตดัสนิใจ และภาวะผูนํ้า (การปกครอง) โดยในแต่ละดา้นไดศ้กึษาตามกรอบหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงใน 3 เรือ่งคอื ความพอประมาณ ความมเีหตุผล และการมภีมูคิุม้กนัทีด่ ี 

        1.4.1.2  ศกึษาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงตามแนวคดิของ Bass (1985: 

35-191) ซึง่ประกอบดว้ยพฤตกิรรมผูนํ้า 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ การสรา้ง

แรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปญัญา และการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล  

        1.4.1.3  ศกึษาวฒันธรรมองคก์ารตามแนวคดิของนกัวชิาการ 5 ท่าน คอื Denison 

(1990); Cameron and Quinn (1999); Daft (2008); Slocum and Hellriegel (2011); Ivancevich 

และคณะ (2011) ซึง่ประกอบดว้ยวฒันธรรมองคก์าร 5 แบบ ไดแ้ก่ แบบเน้นการปรบัตวั แบบเน้น

การมสีว่นรว่ม แบบเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ แบบเน้นพนัธกจิ และแบบเน้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 

 

1.4.2  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเลอืกศกึษาผูบ้รหิารระดบัต้นและระดบักลางในองคก์ารเอกชนของ

ไทยที่น้อมนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการดําเนินงานในองค์การ ซึง่มพีฤตกิรรม

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเลอืกองค์การเอกชนขนาดใหญ่จาํนวน 1 องคก์าร 

ที่ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการประกวดผลงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงครัง้ที่ 2 

ประจาํปี 2553  

 

1.4.3  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั  

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2555 ถงึ เดอืนตุลาคม 2556   
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1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1)  ได้เรยีนรู้และเข้าใจพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ของผูบ้รหิารในองคก์ารเอกชนของไทยทีด่าํเนินงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2)  ได้ทราบถงึความสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งระหว่างวฒันธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบ

สรา้งความเปลี่ยนแปลง กบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของ

ผูบ้รหิารในองคก์ารเอกชนของไทยทีด่าํเนินงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

3)  ไดแ้บบวดัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ามารถ

นําไปประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัในอนาคตได ้

4)  ไดข้อ้มลูความรูท้ีส่ามารถใชเ้ป็นพืน้ฐานการศกึษาในเรือ่งน้ีและทีเ่กีย่วขอ้ง 

5)  ไดข้อ้มลูความรูจ้ากการวจิยัทีอ่งคก์ารต่างๆ สามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร และการพฒันาภาวะผูนํ้าของพนกังานและผูบ้รหิารในองคก์าร  
 



บทท่ี 2 
 

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัสนใจศึกษาพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง และศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์ารตามแนวคดิของนกัวชิาการ 5 ท่าน คอื Denison 

(1990); Cameron and Quinn (1999); Daft (2008); Slocum and Hellriegel (2011); Ivancevich 

และคณะ (2011) อกีทัง้ศกึษาเกี่ยวกบัภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง (Transformational 

leadership) ตามแนวคดิของ Bass (1985: 35-191) โดยเน้นศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรม

องค์การ ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ศึกษาอํานาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยวฒันธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง ภายใต้

งานวจิยัเรื่อง “วฒันธรรมองค์การ ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการ

ทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของผูบ้รหิารในองคก์ารเอกชน” ในทีน้ี่จะไดก้ล่าวถงึ

รายละเอยีดของการดําเนินธุรกจิและการบรหิารทรพัยากรมนุษยต์ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงบรษิทัทีศ่กึษา แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี   
 

2.1  การดาํเนินธรุกิจตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบริษทัท่ีศึกษา   

 

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกจิของประเทศขยายตวั กลุ่มบรษิทัทีศ่กึษาไดด้ําเนินธุรกจิเป็นไป

ในทํานองเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ในประเทศ โดยมกีารเร่งขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่

หลากหลายถงึ 10 กลุ่ม โดยมเีงนิกู้สุทธสิูงถงึ 119,000 ล้านบาท แต่หลงัจากทีร่ฐับาลประกาศ

อตัราแลกเปลี่ยนลอยตวัเมื่อปี 2540 ทําใหย้อดเงนิกู้ของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 246,700 ลา้น

บาท และในปีเดยีวกนั มผีลขาดทุนกว่า 52,000 ลา้นบาท เมื่อเผชญิกบัปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิ

ดงักล่าว บรษิทัทีศ่กึษาไดน้้อมนําแนวพระราชดาํรสัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช้

โดยเริม่ต้นปฏบิตัดิ้วย “ความพอประมาณ” คอื ประเมนิความสามารถของตนเองว่าบรษิทัมี

ความเชีย่วชาญในดา้นใด เพื่อนําไปสู่ “ความมเีหตุผล” คอืการลดบทบาทในธุรกจิที่ตนเองไม่

ถนัด และหันมาทุ่มเทกับธุรกิจที่มีความถนัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการปรบัปรุง

โครงสรา้งธรุกจิจากเดมิ 10 กลุ่มธุรกจิ ใหเ้หลอืเพยีง 5 กลุม่ธรุกจิ และลดบทบาทในบรษิทัรว่ม 
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ทุนทีไ่ม่ได้อยู่ในธุรกจิหลกั พรอ้มกบัการเร่งสรา้ง “ภูมคิุม้กนั” โดยการบรหิารความเสีย่งอย่าง

เคร่งครดั และมกีารใหค้วามสําคญักบัการพฒันาพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยบรษิทัทีศ่กึษาไม่มี

นโยบายปลดพนักงานออกจากองค์การ รวมทัง้มกีารเสรมิสรา้ง “ความรู”้ โดยพฒันาระบบการ

บรหิารองคค์วามรูภ้ายในองคก์าร และต่อยอดไปสู่การเป็นองคก์ารนวตักรรม พรอ้มทัง้มกีารยดึ

มัน่ใน “คุณธรรม” ด้วยการบําเพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่าง

ต่อเน่ือง  

 บรษิทัทีศ่กึษาเป็นองคก์ารหน่ึงทีม่กีารประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน

การดําเนินธุรกจิ จนประสบผลสําเรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัเป็นผลมาจากการมนีโยบายที่

ชดัเจน มกีารกํากบัดูแลกจิการที่ดเีพื่อให้เกดิผลเป็นรูปธรรม และมพีนักงานที่มวีนิัย ร่วมแรง

รว่มใจกนัน้อมนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง ปจัจยัหน่ึงทีส่่งเสรมิ

ให้บรษิทัดําเนินธุรกจิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้สําเรจ็คอื สมาชกิในองค์การ

ร่วมกนัปฏบิตัิอย่างจรงิจงัตามอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ียงัมคีณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้กําหนดนโยบายด้านต่างๆ ตลอดจนริเริม่ระบบการกํากับกิจการที่ดี (Good 

corporate governance) โดยมคีณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารระดบัสูงประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ด ีเพื่อให้ภารกจิดําเนินไปอย่างมปีระสทิธผิลตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อยู่ใน

แนวทางที่ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบ ถูกต้องตามกฏหมาย และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัที่

ศึกษามคีวามเชื่อมัน่ว่า การดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภบิาลจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่าง

ยัง่ยนื จงึมุง่กํากบัดแูลธุรกจิใหบ้รหิารงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมกบั

ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย พรอ้มทัง้รณรงคแ์ละเป็นตวัอย่างใหอ้งคก์ารอื่นๆ ในสงัคมเลง็เหน็ถงึ

ความสําคญั ซึ่งหากองคก์ารมกีารกํากบัดูแลทีด่ตีามหลกับรรษทัภบิาล ก็จะส่งเสรมิให้สามารถ

น้อมนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถ

สรุปรายละเอียดการดําเนินธุรกิจตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบรษิัทที่ศึกษา 

(บรษิทัทีศ่กึษา, 2552: 22) ไดด้งัภาพที ่2.1   
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ความพอประมาณ ความมีเหตมีุผล การมีภมิูคุม้กนั 

1. ด้านการดาํเนินธรุกิจ 

- มุ่งพฒันาธุรกจิทีม่คีวาม

เชีย่วชาญ 

- กาํหนดวสิยัทศัน์ในการดาํเนิน

ธรุกจิอยา่งประมาณตนตาม

ศกัยภาพ  

2. ด้านการบริหารทรพัยากร

บคุคล 

- จดักาํลงัคนโดยยดึหลกัความ

พอด ี

- ดแูลผลตอบแทนอยา่งเป็น

ธรรม 

- สง่เสรมิพนกังานใหด้าํเนินชวีติ

ตามหลกัปรชัญาฯ 

3. ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

- การใชท้รพัยากรธรรมชาติ

อยา่งคุม้คา่ตามหลกั 3R 

- โครงการประหยดัพลงังาน 

1. ด้านการดาํเนินธรุกิจ 

- การตดัสนิใจทางธรุกจิอยา่ง

รอบคอบผา่นคณะกรรมการ

บรษิทั 

- การแสดงความรบัผดิชอบต่อ

เจา้หน้ี  

- Medium-Term Plan   

2. ด้านการบริหารทรพัยากร

บคุคล 

- สรรหาและคดัเลอืกพนกังาน

อยา่งเป็นธรรม 

- พจิารณาผลงานของพนกังาน

โดยยดึหลกัคณุธรรม  

3. ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

- ใสใ่จผลประโยชน์ ผลกระทบ

และความคดิเหน็ของผูม้สีว่นได้

เสยี  

- พฒันาการดาํเนินงานดว้ยหลกั 

Total Quality Management 

(TQM)  

1. ด้านการดาํเนินธรุกิจ 

- สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้และ

บรกิารอยา่งยัง่ยนื 

- การบรหิารความเสีย่ง 

2. ด้านการบริหารทรพัยากร

บคุคล 

- จดัระบบพีเ่ลีย้ง 

- จดัหลกัสตูรพฒันาพนกังาน 

- การใหท้นุการศกึษาสาํหรบั

พนกังาน 

- พฒันาความเป็นอยูแ่ละสขุภาพ

ของพนกังานและครอบครวั 

3. ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

- พฒันาและสรา้งเครอืขา่ยเพือ่

ความยัง่ยนื 

- การจดัสรรผลกาํไรจากการ

ดาํเนินธรุกจิไปใชใ้นดา้นต่างๆ  

การเตรยีมพรอ้มรบัมอืและ

บรหิารจดัการในภาวะวกิฤต 

-  การสรา้งฐานความรูใ้นการดาํเนินธรุกจิใหเ้ทา่ทนั

โลก 

- การบรหิารจดัการความรูใ้นดา้นต่างๆ  

- สง่เสรมิการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ใน

การพฒันาวชิาชพี 

- แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งพนกังานในประเทศ

ต่างๆ  

- จดัตัง้ชมรม 

- การแบง่ปนัความรูสู้ส่งัคม 

- การเผยแพร่หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

- คณุธรรมกบัการดาํเนินธรุกจิขององคก์าร โดยเป็น

ธรรมกบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยและรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- คณุธรรมกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

- “คนเก่งและด”ี คณุสมบตัพิืน้ฐานของพนกังาน 

- ความเป็นไทย ร่วมมอืร่วมใจ ฟนัฝา่วกิฤตโดยไม่

ทอดทิง้กนั 

- อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และบรรษทัภบิาลของ

องคก์าร 

- คณุธรรมกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

  

เง่ือนไขความรู ้ เง่ือนไขคณุธรรม 

 
 

ภาพท่ี 2.1  การดาํเนินธรุกจิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของบรษิทัทีศ่กึษา 

แหล่งท่ีมา: บรษิทัทีศ่กึษา, 2552: 22. 

การดาํเนินธรุกิจตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบริษทัท่ีศึกษา 



10 
 

2.2  การบริหารทรพัยากรมนุษยต์ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบริษทัท่ีศึกษา 

  

ในด้านความพอประมาณ สมบตั ิกุสุมาวล ี(2549) ไดนํ้าเอาขอ้มูลแนวทางการบรหิาร

ทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทัทีศ่กึษา มาทําการวเิคราะหแ์ละตคีวามจากมุมมองของหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง แล้วพบว่า สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรมนุษยข์ององค์การ โดยใช้กรอบคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในด้าน

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี บนพื้นฐานของความรู้และ

คณุธรรมดงัน้ี  

  

2.2.1  ความพอประมาณ  

สมบตั ิกุสมุาวล ี(2549: 145) พบวา่ บรษิทัทีศ่กึษามกีารดาํเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัหลกั

ความพอประมาณในการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยด์งัน้ี   

        1)  ดา้นการรบัทรพัยากรมนุษย ์มกีารรบับุคลากรจาํนวนน้อยเท่าทีจ่าํเป็น จดัคน

เข้าทํางานให้เหมาะสมกับลกัษณะงาน มแีผนโยกย้ายในแต่ละวิชาชพี เพื่อให้โอกาสพฒันา

ตนเองและมคีวามเจรญิกา้วหน้าในอาชพีการงาน  

        2)  ด้านการบรหิารค่าจ้างและสวสัดิการ เน้นความสมดุลและการตอบสนอง

ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่พนักงาน การกําหนดฐานเงนิเดอืนและโครงสรา้งค่าจา้งทีเ่น้นความ

เป็นธรรมภายในองค์การ และความสามารถในการแข่งขนักบัภายนอกได้ มกีารสํารวจค่าจา้ง

และเปรียบเทียบ (Benchmark) กับกลุ ่มบริษัทชัน้นําและกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง

สมํ่าเสมอเพื่อที่จะได้กําหนดฐานค่าจา้งและสวสัดกิารที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่พนักงาน 

รวมทัง้มกีารดแูลและจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมใหก้บัพนักงานและครอบครวั โดยเน้นในเรื่องของ

สุขภาพทีด่ ีโดยพนกังานไมต่อ้งเรยีกรอ้ง 

        3)  ดา้นการใชท้รพัยากรมนุษย ์ เมือ่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ บรษิทัมกีาร “ผนวกผสาน

งาน” (Combine job) โดยการวเิคราะหแ์ละออกแบบงานใหมใ่หบุ้คลากรไดท้าํงานในเน้ืองานทีก่วา้ง

และลกึมากขึน้ (Job enrichment and enlargement) ทาํใหบ้รษิทัสามารถลดอตัรากําลงัคนลงไปได ้

โดยไมส่ญูเสยีปรมิาณและคุณภาพของงาน รวมทัง้เป็นหน่ึงในบรษิทัทีย่นืหยดัในนโยบายการสรา้ง

และการใชท้รพัยากรบุคคลภายใน โดยเน้นการจา้งงานระยะยาว การส่งเสรมิใหบุ้คลากรภายในมี

ความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาพนักงานให้เติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท 

นอกจากน้ีมนีโยบายใหพ้นกังานไดม้ทีกัษะทีห่ลากหลาย (Muti-skilled) โดยมกีารหมนุเวยีนงานเป็น

ระยะๆ (Rotation)  
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        4)  การส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามสมดุลในการทํางาน เช่น การมกีจิกรรม 5 ส. 

การมศีูนยก์ฬีาภายในองค์การ การจดัสภาพแวดล้อมสถานที่ทํางานให้น่าทํางาน ฯลฯ การให้

ความสําคญัเกี่ยวกบัเรื่อง “สุขภาพและความปลอดภยั” (Health & Safety) ของพนักงาน และ

สรา้งจติสาํนึกในความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหแ้ก่พนกังานผา่นโครงการและกจิกรรมต่างๆ   

 

2.2.2  ความมีเหตมีุผล  

ดา้นความมเีหตุมผีล สมบตั ิกุสุมาวล ี(2549: 149) ทําการศกึษาพบว่า บรษิทัทีศ่กึษามี

ความมเีหตุผลในมติดิา้นต่างๆ ของการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยด์งัน้ี  

        1)  ดา้นการสรรหาและคดัเลอืกคน จดัใหม้คีณะกรรมการคดัเลอืกพนักงานอย่าง

เป็นระบบ โดยมหีลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีเ่ป็นคนด ีคนเก่ง มคีุณภาพสูงและ

ซื่อสตัย ์ เพื่อใหเ้กดิการสอดรบักบัวฒันธรรมองค์การที่เน้นเรื่องของ “คุณภาพและคุณธรรม” 

(Quality and Fairness)  

        2)  ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มกีารยดึใชห้ลกัการบรหิารทรพัยากรบุคคล

ที่เน้นค่านิยมในเรื่องของ “ความเป็นธรรม ความเป็นเลิศ คุณค่าของบุคลากร และความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม” และมนีโยบายในการดูแลพนักงานอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรมโดยใชร้ะบบ

คณะกรรมการบุคคลทีย่ดึถอืระบบความสามารถและอุดมการณ์ขององคก์ารเป็นหลกั    

        3)  การใชท้รพัยากรมนุษยท์ีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใชแ้นวทางการบรหิาร

แบบคุณภาพโดยรวม (Total quality management) มหีลกัในการทํางานทีเ่น้นการทํางานเป็น

ทมีคุณภาพ (Quility circle) และมหีลกัในการทํางานว่า “พรุง่น้ีต้องดกีว่าวนัน้ี” (Continuous 

improvement) และใชแ้นวการบรหิารทีใ่ช ้ “ทรพัยากรร่วม” (Shared service) ของทัง้บรษิทัใน

เครอื รวมทัง้การเปิดบางหน่วยงานของบรษิทัเป็น “ศูนยก์ําไรทีห่ารายไดเ้ลีย้งตนเองได”้ (Profit 

center) เพื่อรบังานเป็นที่ปรกึษาโครงการใหก้บัหน่วยงานจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทําให้

หน่วยงานมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

        4)  ความเขา้ถงึปจัจยัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยท์ี่มต่ีอความสําเรจ็ของ

ธุรกจิ เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ี่เคยให้ความสําคญักบัระบบ

ความอาวุโส (Seniority) ไปเป็นระบบการบรหิารบุคลากรทีม่คีวามสามารถ เพื่อใหบุ้คลากรทีม่ ี

ความสามารถไดใ้ชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ความสามารถและมคีวามผกูพนักบัองคก์าร  

     

2.2.3  การมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี   

แนวทางการสรา้งภูมคิุ้มกนั สมบตั ิกุสุมาวล ี(2549: 156) พบว่า บรษิทัทีศ่กึษามกีาร

สรา้งภมูคิุม้กนัในการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยด์งัน้ี  
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        1)  การตระหนกัถงึความสาํคญัของพนักงานในการแก้ปญัหาของบรษิทั จากการ

ทีบ่รษิทัทีศ่กึษาสามารถหลุดพ้นจากภาวะวกิฤตได้อย่างรวดเรว็ ส่วนสําคญัเป็นเพราะความมี

คุณภาพ ความมวีินัย และความร่วมมอืร่วมใจของพนักงานซึ่งเป็นผลพวงของนโยบายการ

พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและนโยบายการสร้างคนภายในบรษิัท นอกจากน้ีในช่วงที่เกิด

วกิฤตปี 2540 บรษิทัไม่ลดกจิกรรมด้านการพฒันาพนักงาน เพราะเชื่อว่าการพฒันาพนักงาน

เป็นการเตรยีมพรอ้มสําหรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต แต่การพฒันาพนักงานจะเปลี่ยน

รปูแบบจาก “การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน” (Classroom-based) ไปเป็น “การเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิาร” 

(Action learning) “การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง” (Self-managed learning) และการสรา้ง “องคก์าร

แห่งการเรยีนรู”้ (Learning organization) และการสรา้งมหาวทิยาลยัภายในบรษิทั (Corporate 

University)  

        2)  การเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต มีโครงการพัฒนาภาวะผู้นําของ

องคก์ารอยา่งต่อเน่ืองหลายโครงการ มโีครงการส่งเสรมิใหบุ้คลากรศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัชัน้

นําทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้มกีารวางแผนเตรยีมความพรอ้มบุคลากรทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้

ให้ดํารงตําแหน่งทางการบรหิารเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยใช้กระบวนการของการ

สาํรวจ คน้พบ ส่งเสรมิสนบัสนุน และมอบหมายงาน นอกจากน้ียงัมกีารรเิริม่เตรยีมความพรอ้ม

ขององคก์ารไปสู่อุตสาหกรรมในอนาคต โดยมโีครงการรณรงค ์“Innovation Change for Better 

Tomorrow” ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างวฒันธรรมใหม่ที่เน้น “ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์” 

(Creativist) เพือ่ใหบ้รษิทัทีศ่กึษากลายเป็น “องคก์ารนวตักรรม” (Innovation organization)  

            

2.2.4  ความรูคู้่คณุธรรม 

การมคีวามรูแ้ละคุณธรรม สมบตั ิกุสุมาวล ี(2549: 160) พบว่า บรษิทัทีศ่กึษามคีวามรู้

คูค่ณุธรรมในมติต่ิางๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ดงัน้ี  

         1)  การส่งเสรมิความรู้ ประกอบด้วย การสะสมทุนมนุษย์ โดยบรษิัทที่ศกึษามี

ความตระหนักว่าการทําธุรกิจในอนาคตจะมีการแข่งขันกันที่ “ฐานความรู้และนวัตกรรม” 

(Innovation) ดงันัน้จงึมนีโยบายดา้น “การบรหิารจดัการความรู”้ (Knowledge management) เพื่อ

เกบ็สะสม (Capture) แลกเปลีย่น (Share) และแปลง (Transfer) ความรูข้องพนกังานใหเ้ป็นองค์

ความรูแ้ละเกดิการพฒันาเป็น “แก่นความสามารถหลกั” (Core competencies) และยงัมกีารตัง้

คณะพฒันาวิชาชีพขึ้นมา 7 กลุ่ม เพื่อให้บุคลากรได้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวทางปฏิบตัิ และ

รวบรวม “ตวัอยา่งการทาํงานทีเ่ป็นเลศิ” (Best practises) ใส่ไวใ้น Website พนกังานสามารถเขา้

ไปศกึษาไดใ้นระบบ Intranet ของบรษิทัในเครอื จนเกดิ Communities of Pracetices นอกจากน้ี

ยงัได้จดัตัง้ “ชมรม” อนัประกอบด้วยบุคลากรของบรษิัทที่เกษียณอายุไปแล้ว เป็นเครอืข่ายที่

สําคญัที่บริษัทสามารถอาศัยภูมิปญัญาและความสามารถของคนเหล่าน้ีได้เมื่อจําเป็น ส่วน

นโยบายในการพฒันาพนักงาน บรษิัทมนีโยบายในการลงทุนพฒันาพนักงานเพื่อสร้างความ
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ได้เปรยีบในการแข่งขนัทางธุรกจิระยะยาว พนักงานทุกคน ทุกวชิาชพี ทุกระดบั จะได้รบัการ

พฒันาอย่างเพยีงพอและต่อเน่ือง ทัง้เรื่องงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนการ

บรหิารและจดัการตามความเหมาะสมของหน้าที ่และความรบัผดิชอบของพนักงาน รวมทัง้สรา้ง

จติสาํนึกในเรือ่งคุณภาพใหแ้ก่พนกังานทุกคน  

         2)  การส่งเสรมิคุณธรรม มกีารเน้นให้พนักงานมคีุณธรรม โดยรบับุคลากรที่มี

คุณสมบตัิสอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์การเป็น “คนด ีคนเก่ง” เน้นสร้างบุคลากรมอือาชพี ม ี

“สมัมาอาชวีะ” (Professionalism) มรีะเบยีบวนิัยในการทํางาน มคีวามตรงต่อเวลา และเน้น

ความมัธยัสถ์เรียบง่ายเน้นความซื่อสัตย์สุจริต และการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

(Business ethics) หากพบว่ามกีารทุจรติแมเ้พยีงนิดเดยีว ถอืเป็นสิง่ทีบ่รษิทัไม่สามารถยอมรบั

ได ้จะใหพ้น้จากสภาพการเป็นพนักงานทนัท ีนอกจากน้ียงัเน้นค่านิยม “คุณภาพและความเป็น

ธรรม” (Quality and fairness) ในทุกมติขิองการทํางาน รวมทัง้เน้นการทํางานเป็นทมี และการ

ตดัสนิใจในรปูแบบคณะกรรมการ เพือ่ใหเ้กดิความรอบคอบและความเป็นธรรมในการตดัสนิใจ  

 

2.3  แนวคิดพฤติกรรมการทาํงาน  

 

ในสว่นน้ีจะกลา่วถงึความหมายของพฤตกิรรมการทํางาน แนวคดิพฤตกิรรมการทํางาน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวดัพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

 

2.3.1  ความหมายของพฤติกรรมการทาํงาน  

ผู้วิจยัได้ทบทวนแนวคิดพฤติกรรมการทํางาน พบว่ามนีักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความหมายไว้ดงัน้ี Lopez (1968: 242-243) เคยให้ความหมายไว้กว่า 40 ปี มาแลว้ว่า 

พฤตกิรรมการทํางาน คอืการกระทําทีแ่สดงใหเ้หน็ได ้หรอือากปักริยิาภายในทีผู่อ้ ื่นไม่สามารถ

สงัเกตได ้หรอืเหน็ไดย้าก พฤตกิรรมการทํางานมาจากสิง่กําหนดหลายอย่าง ถ้ารูส้ ิง่ทีก่ําหนด

หรอืตวัแปรต่าง ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกนัทัง้หมด จะสามารถตัง้เป็นกฏทีแ่น่นอน และ

นําไปใชใ้นการทํานายพฤตกิรรมการทํางานได ้ส่วน Albanese and Van Fleet (1983: 52) ให้

ความหมายไวว้า่ พฤตกิรรมการทาํงาน ประกอบดว้ย พฤตกิรรมภายนอก (Overt behavior) คอื 

การกระทํา การแสดงออก หรอืการตอบสนองทีส่ามารถสงัเกตเหน็ได ้ไดย้นิได ้หรอืวดัได ้เช่น 

การพูด และการเขยีน เป็นต้น และพฤตกิรรมภายใน (Covert behavior) คอื พฤตกิรรมทีไ่ม่

สามารถสงัเกต หรอืวดัไดโ้ดยตรง เช่น ความเขา้ใจ การบัรู ้ การคดิ การตดัสนิใจ ความรูส้กึ 

ฯลฯ พฤตกิรรมภายในเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดด้ว้ยประสาทสมัผสั ต้องสนันิษฐาน
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จากพฤตกิรรมภายนอก เช่น การคดิ การฝนักลางวนั การยอมรบั การฟงั การเรยีน การสรา้ง

ทศันคตแิละค่านิยม เป็นต้น และ White (1989: 143) กล่าวเพิม่เตมิว่า พฤตกิรรมการทํางาน 

หมายถงึ สิ่งทีบุ่คคลแสดงออกเพื่อตอบสนองหรอืตอบโต้สิง่ใดสิง่หน่ึงในขณะปฏบิตังิาน ซึ่ง

สามารถสงัเกตและวดัได้ตรงกนัไม่ว่าการแสดงออก หรอืการตอบสนองนัน้จะเกดิขึน้ภายนอก

หรอืภายในร่างกายกต็าม นอกจากน้ียงัรวมถงึการกระทําทีป่รากฏออกมา เพื่อวตัถุประสงคใ์น

การปฏบิตังิาน โดยมกีลไกกํากบัสัง่การจากความคดิ ความรูส้กึทีม่อียู่ภายในของตนตลอดเวลา 

นอกจากน้ี John (1996: 161) ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤตกิรรมการทํางาน หมายถงึ ลกัษณะการ

ทุม่เทใหก้บัการทํางานของบุคลากร เพื่อให้องคก์ารบรรลุวตัถุประสงค์ทีว่างไว้ และ Gibson, 

Ivancevich and Donnelly (2009: 92) กล่าวเพิม่เตมิว่า หมายถงึ การทํางานของบุคคลซึ่ง

ครอบคลมุทัง้พฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 

จากความหมายของพฤติกรรมการทํางานดังกล่าว ผู้ศึกษาสรุปความหมายของ

พฤติกรรมการทํางาน หมายถึง การกระทําต่างๆ ของบุคคล ที่แสดงออกมาให้เห็นได้อย่าง

เดน่ชดัในการทาํงาน รวมทัง้การกระทาํต่างๆ ทีบุ่คคลไมไ่ดแ้สดงออกมาใหเ้หน็โดยตรง 

 

 2.3.2  แนวคิดพฤติกรรมในการทาํงาน 

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานนั ้น ผู้วิจ ัยได้ทบทวนแนวคิดของ

นกัวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ ตามรายละเอยีดดงัน้ี  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน มกีารศึกษาและเสนอแนะไว้มากมาย   

อาร ี เพชรผุด (2537) ไดส้รุปจดัแบ่งพฤตกิรรมในการทํางานไวเ้ป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ พฤตกิรรม

ทางด้านการสื่อสาร พฤติกรรมทางด้านมนุษยสมัพนัธ์ พฤติกรรมทางด้านการแก้ปญัหา  

พฤตกิรรมทางดา้นความเป็นผูนํ้า และระดบัความทะเยอทะยาน/การมุ่งความสําเรจ็ เมื่อไม่นาน

มาน้ี Gibson, Ivancevich and Donnelly (2009: 92) กล่าวว่าพฤตกิรรมการทํางานของบุคคล 

ครอบคลุมทัง้พฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยนอกจากพฤตกิรรมดา้น

การแก้ไขปญัหา (Problem-Solving) และพฤตกิรรมด้านการตดิต่อสื่อสาร (Communication) 

ยงัจาํแนกไดเ้ป็นพฤตกิรรมดา้นกระบวนการคดิ (Thinking process) พฤตกิรรมดา้นการสงัเกต 

(Observation)  และพฤตกิรรมดา้นการเคลือ่นไหว (Movement) แนวคดิพฤตกิรรมการทํางานที่

เป็นที่สนใจศึกษากันมากพฤติกรรมหน่ึงคือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่ง 

Organ and Bateman (1991) นักวชิาการทางดา้นพฤตกิรรมองคก์ร เน้นว่าเป็นพฤตกิรรมเชงิ

บวกที่ประกอบด้วย พฤตกิรรมการให้ความช่วยเหลอื (Altruism) พฤตกิรรมการคํานึงถงึผู้อื่น 

(Courtesy) พฤติกรรมของความอดทนอดกลัน้ (Sportsmanship) พฤติกรรมการให้ความ

ร่วมมอื (Civic) และพฤตกิรรมความสํานึกในหน้าที ่(Conscientiousness) Podsakoff และคณะ 

(2000: 516) ไดร้วบรวมแนวคดิที่เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องค์การที่มนีักวชิาการหลายท่านเสนอไว้ โดยนํามาจําแนกและจดักลุ่มพฤตกิรรมต่างๆ ที่
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คลา้ยคลงึกนั หรอืมคีวามซํ้าซอ้นเขา้มาจดัพวกให้อยู่ในองคป์ระกอบเดยีวกนั พบว่าสามารถ

จาํแนกไดเ้ป็น 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการช่วยเหลอื (Helping behavior) ความอดทน

อดกลัน้ (Sportsmanship) ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร (Organizational loyalty) การปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบขององคก์ร (Organization compliance) ความคดิสรา้งสรรค ์ (Individual initiative) 

การใหค้วามรว่มมอื (Civic virtue) และการพฒันาตนเอง (Self-development)  

 

2.4  แนวคิดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 2.4.1  ความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระราชทานใหค้นไทยรบัรู้

มานานกว่า 30 ปี เพื่อเป็นหลกัคดิ ชีแ้นะแนวทางปฏบิตัแิก่พสกนิกรชาวไทยใหเ้ขา้ถงึพืน้ฐานของการ

ดาํรงชวีติบนทางสายกลางและความไมป่ระมาท (การบรหิารทรพัยากรบุคคลตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง, 2552: 2) โดยสเุมธ ตนัตเิวชกุล (2544: 284-291) ซึง่ทาํงานถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ในดา้นน้ีมายาวนานกวา่ 40 ปี ถอืไดว้่าเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มากทีส่ดุผูห้น่ึง ไดก้ล่าวอธบิายไวว้่า เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึเศรษฐกจิทีส่ามารถอุม้ชตูนเองอยูไ่ด้

โดยไมต่อ้งเดอืดรอ้น โดยตอ้งสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิของตนเองใหด้เีสยีก่อน คอืตัง้ตวัใหม้คีวาม

พอมพีอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวงัแต่จะทุ่มเทสร้างความเจรญิยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วเพยีงอย่างเดยีว 

เพราะผูม้อีาชพีและฐานะเพยีงพอทีจ่ะพึง่ตนเองย่อมสามารถสรา้งความเจรญิก้าวหน้าและฐานะ

ทางเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้ไปตามลาํดบัต่อไป โดยสรุปคอื การหนักลบัมายดึทางสายกลางในการ

ดํารงชวีติ โดยใช้หลกัการพึง่ตนเอง ได้แก่พึง่ตนเองทางจติใจ คนทีส่มบูรณ์พรอ้มต้องมจีติใจที่

เขม้แขง็ มจีติสํานึกว่าตนนัน้สามารถพึง่ตนเองได ้ดงันัน้จงึควรทีจ่ะสรา้งพลงัผลกัดนัใหม้ภีาวะ

จติใจฮกึเหมิต่อสูช้วีติด้วยความสุจรติ แมอ้าจจะไม่ประสบผลสําเรจ็บา้งกต็าม แต่ไม่ควรทอ้แท้

ใจและใหม้คีวามพยายามต่อไป ซึง่สเุมธ ตนัตเิวชกุล (2544: 284-291) แจกแจงการพึง่ตนเองวา่ 

          1)  พึง่ตนเองได้ทางสงัคม คอืการเสรมิสรา้งใหแ้ต่ละชุมชนในทอ้งถิ่นรว่มมอืช่วยเหลอื

เกือ้กลูนําความรูท้ีไ่ดร้บัมาถ่ายทอด และเผยแพรใ่หไ้ดร้บัประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

        2)  พึง่ตนเองไดท้างทรพัยากรธรรมชาต ิคอืการส่งเสรมิใหม้กีารนําเอาศกัยภาพ

ของผู้คนในท้องถิน่มาเสาะแสวงหาทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืวสัดุในท้องถิน่ที่มอียู่มาใชใ้ห้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้เกิดการพฒันาประเทศได้อย่างดียิง่ สิ่งดีคือการประยุกต์ใช้ภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ซึง่มมีากมายในประเทศ 
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        3)  พึง่ตนเองไดท้างเทคโนโลย ีคอืการส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาทดลอง ทดสอบ 

เพื่อให้ไดม้าซึ่งเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่สอดคล้องกบัสภาพภูมปิระเทศและสงัคมไทย และสิ่งสําคญั

สามารถนําไปใชป้ฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

        4)  พึง่ตนเองไดใ้นทางเศรษฐกจิ คอืความสามารถทีจ่ะอยู่ไดด้ว้ยตนเองในระดบั

เบือ้งต้น กล่าวคอื แมไ้มม่เีงนิกย็งัมขีา้วปลา ผกัผลไมใ้นทอ้งถิน่ของตนเองเพื่อการยงัชพี และ

สามารถนําไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในระดบัมหภาคต่อไปได ้

เศรษฐกจิพอเพยีงแห่งการพึง่ตนเองนัน้ ประเวศ วะส ี(2542: 4-7) เน้นว่าการพึง่ตนเอง

ได ้คอืความเขม้แขง็ ซึง่ตอ้งสรา้งความเขม้แขง็จากฐานล่าง โดยเฉพาะเป็นเศรษฐกจิวฒันธรรม 

เพราะจุดแขง็ที่สุดของเรา คอืวฒันธรรมไทย โดยที่วฒันธรรม หมายถึงวถิีทางการดํารงชวีติ

ทัง้หมด จงึรวมความเชื่อ การกินการอยู่ การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ

วธิกีารแก้ไขปญัหาการดํารงรกัษาคุณภาพ หรอืการแพทยพ์ืน้บา้น โดยการสรา้งความเขม้แขง็ 

จาํเป็นตอ้งมเีศรษฐกจิบรูณาการหรอืเป็นองคร์วม คอืเป็นเศรษฐกจิแห่งการพึง่ตนเองและความ

เขม้แขง็มคีวามเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกจิ จติใจ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม และการเมอืง

พรอ้มกนัไปในตวั ซึง่เศรษฐกจิแบบน้ี จะทําใหเ้กดิความเป็นป่ากลบัมา ครอบครวัอบอุ่น ชุมชน

เขม้แขง็ มกีารอนุรกัษ์และพฒันาวฒันธรรมพร้อมๆ กบัความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและการ

พฒันาจติใจ ซึง่ ประเวศ วะส ี (2542: 4-7) อธบิายเพิม่เตมิว่า เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ

พอเพยีงในอยา่งน้อย 7 ประการคอื 

        1)  พอเพยีงสาํหรบัทุกคนทุกครอบครวั ไมใ่ช่เศรษฐกจิแบบทอดทิง้กนั 

        2)  จติใจพอเพยีง ทาํใหร้กัและเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น 

        3)  สิง่แวดลอ้มพอเพยีง โดยการอนุรกัษ์และเพิม่พูนสิง่แวดลอ้ม ทําใหย้งัชพีและ

ทาํมาหากนิได ้เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน 

        4)  ชุมชนมคีวามเขม้แขง็พอเพยีง โดยการรวมตวักนัเป็นชุมชนทีเ่ขม้แขง็ ทําให้

สามารถแกป้ญัหาต่างๆ ไดเ้ช่น ปญัหาสงัคม ปญัหาความยากจน หรอืปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

        5)  ปญัญาพอเพยีง มกีารเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัแิละปรบัตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

        6)  อยู่บนพื้นฐานวฒันธรรมพอเพยีง วฒันธรรม หมายถงึวถิชีวีติของกลุ่มชนที่

สมัพนัธ์อยู่กบัสิง่แวดล้อมที่หลากหลาย ดงันัน้เศรษฐกจิพอเพยีงจงึควรสมัพนัธ์และเตบิโตขึน้

จากฐานวฒันธรรมจงึจะมัน่คง 

        7)  มคีวามมัน่คงพอเพยีง จงึจะทําให้สุขภาพจติด ีเมื่อทุกอย่างพอเพยีงเกดิ

ความสมดุล โดยความสมดุล คอืความเป็นปกติและยัง่ยนื ซึ่งอาจมกีารกล่าวถึงเศรษฐกิจ

พอเพยีงในชื่ออื่นๆ เช่นเศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจ

ศีลธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นเศรษฐกิจทางสายกลาง หรอืเศรษฐกิจแบบมชัฌิมาปฏปิทา เพราะ

เชื่อมโยงทุกเรื่องเข้ามาด้วยกนัทัง้เศรษฐกิจ จติใจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม คําว่า
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เศรษฐกจิเป็นคําที่มคีวามหมายที่ด ีที่หมายถงึความเจรญิที่เชื่อมโยงภายในสงัคม วฒันธรรม 

และสิง่แวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั 

ระบบเศรษฐกจิทีพ่ึง่ตนเองไดต้ามแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวันัน้ 

สนุทร กุลวฒันวรพงศ ์(2544: 55-57) แจกแจงความหมายใน 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื 

        1)  เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึความสามารถของชุมชน เมอืง รฐัประเทศ หรอื

ภูมภิาคหน่ึงๆ ในการผลติสนิค้าและบรกิารทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสงัคมนัน้ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพา

ปจัจยัต่างๆ ทีเ่ราไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ 

        2)  เศรษฐกจิพอเพยีงระดบับุคคล คอืความสามารถในการดํารงชวีติอย่างไม่

เดอืดรอ้น มคีวามเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะตามอตัภาพที่สําคญั ไม่หลงใหลไปตาม

กระแสของวตัถุนิยม มอีสิรภาพเสรภีาพ และไมย่ดึตดิอยูก่บัสิง่ใด 

กลา่วไดว้า่เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึการใชท้รพัยากรทีม่จีาํกดัในการผลติเพื่อบรโิภค

เองบา้ง และเพื่อแลกเปลีย่นบา้งตามความเหมาะสม โดยมจีุดมุ่งหมายเบือ้งต้น คอืใหส้ามารถมี

สิง่ต่างๆ เพยีงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการเบือ้งต้น หรอืการมปีจัจยั 4 ในการดําเนินชวีติ     

(ไสว บุญมา, 2543: 19-20) 

  

 2.4.2  โครงสร้างและเน้ือหาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีโครงสร้างและเน้ือหาแยกเป็นกรอบแนวคิด 

คุณลักษณะ คํานิยาม เงื่อนไข แนวทางปฏิบัติ และผลที่คาดว่าจะได้รบั ดังน้ี (ณัฏฐพงศ ์     

ทองภกัด,ี 2550: 13) 

กรอบความคดิของปรชัญา เป็นการชีแ้นะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏบิตัตินทัง้แนวทาง

ปฏบิตัแิละตวัอยา่งการประยกุตท์ีเ่กดิขึน้ โดยปรชัญาใชไ้ดท้ัง้ระดบัปจัเจกชน ครอบครวั ชุมชน 

และประเทศ ในทีน้ี่มองในแงก่ารบรหิารเศรษฐกจิ (ระดบัประเทศ) เป็นการมองโลกในลกัษณะที่

เป็นพลวตั มกีารเปลีย่นแปลง มคีวามไม่แน่นอนและมคีวามเชื่อมโยงกบักระแสโลก มุ่งผลทัง้

ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อความมัน่คงและยัง่ยนืในมติต่ิางๆ เป็นการเปลีย่นแปลงกรอบแนวคดิ

ในการพฒันาสบืเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

คณุลกัษณะ คอื เป็นแนวทางการดาํรงอยูแ่ละการปฏบิตัตินตามแนวทางทีค่วรจะเป็น ใชไ้ดก้บั

ประชาชนทุกระดบั ทุกหน้าที ่เป็นการดาํเนินตามทางสายกลาง ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จงึมใิช่

เป็นเฉพาะเรือ่งเศรษฐกจิ เพราะเป็นแนวทางการปฏบิตัตินซึง่มหีลายมติ ินอกจากน้ียงัใหม้คีวามเท่าทนั

โลก คอืกระแสโลกาภวิตัน์ไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ในขณะเดยีวกนัก็ไม่เปิดเสรเีต็มที่อย่างไม่มกีาร

ควบคมุดแูล ไมใ่ช่อยูอ่ยา่งโดดเดีย่วหรอือยูโ่ดยพึง่พงิภายนอกทัง้หมด 

  ความพอเพยีง คอื ความพอประมาณ ความมเีหตุมผีล มรีะบบภมูคิุม้กนัทีด่ต่ีอผลกระทบ

ของการเปลีย่นแปลง หากขาดองคป์ระกอบใดกไ็มเ่ป็นความพอเพยีงทีส่มบรูณ์ 
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ความพอประมาณ (Moderation) มสีองนยั คอื ความพอดไีม่สุดโต่ง และการยนืไดบ้น

ขาของตนเอง (self-reliant) เป็นการดําเนินชวีติอย่างทางสายกลาง โดยมกีารกระทําไม่มาก

เกนิไปไม่น้อยเกนิไปในมติต่ิางๆ เช่น การบรโิภค การผลติอยู่ในระดบัสมดุล การใชจ้่าย การ

ออมอยู่ในระดบัทีไ่ม่สรา้งความเดอืดรอ้นใหต้นเอง เป็นสิง่ทีท่ําใหเ้ราทําอะไรเตม็ตามศกัยภาพ 

ไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น เพือ่เป็นการยนืไดโ้ดยลาํแขง้ของตนเอง 

ความมเีหตุมผีล (Reasonableness) หมายความว่า การตดัสนิใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมต่างๆ 

ทีม่คีวามพอประมาณ ในมติต่ิางๆ จะตอ้งมสีตริอบรูค้ดิถงึระยะยาว ต้องมเีป้าหมายและวธิกีารที่

เหมาะสม มคีวามรูใ้นการดาํเนินการ มกีารพจิารณาจากเหตุ ปจัจยัและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งเป็น

การมองระยะยาว ตลอดจนคํานึงถงึผลกระทบของการกระทํา และความเสีย่ง จะทําใหม้คีวาม

พอประมาณทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 

การมภีูมคิุ้มกนัในตวัดพีอสมควร (Self-immunity) พลวตัในมติต่ิางๆ ทําให้มกีาร

เปลีย่นแปลงในสภาวะต่างๆ อยา่งรวดเรว็ขึน้ จงึตอ้งมกีารเตรยีมตวัพรอ้มรบัผลกระทบทีค่าดว่า

จะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ การกระทําทีเ่รยีกไดว้่าพอเพยีงไม่คํานึงถงึเหตุการณ์

และผลในปจัจุบนั แต่จาํเป็นต้องคํานึงถงึความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ใน

อนาคต ภายใต้ขอ้จาํกดัของขอ้มลูทีม่อียู่ และสามารถสรา้งภูมคิุม้กนัพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง 

และการมภีูมคิุ้มกนัจะทําให้มคีวามพอเพยีงแมเ้มื่อมกีารเปลี่ยนแปลง ถงึจะมเีหตุการณ์ทีแ่ย่

ทีสุ่ดกร็บัมอืได ้

ทัง้น้ีหากจะมคีวามพอเพยีง เงื่อนไขการปฏบิตัติามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื 

เงือ่นไขความรู ้ไดแ้ก่ มคีวามรอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั และเงือ่นไขคุณธรรม 

ความรอบรู ้คอื มคีวามรูเ้กีย่วกบัวชิาการต่างๆ อยา่งรอบดา้น ในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ

ใชเ้ป็นประโยชน์พืน้ฐาน เพื่อนําไปใชใ้นการปฏบิตัอิยา่งพอเพยีง การมคีวามรอบรูย้อ่มทาํใหม้กีาร

ตดัสนิใจทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ีรวมถงึ ความรอบคอบ ความระมดัระวงั คอื มกีารวางแผน โดยสามารถทีจ่ะ

นําความรูแ้ละหลกัวชิาต่างๆ มาพจิารณาเชื่อมโยงสมัพนัธ์กนั และความมสีตติระหนักถงึการ

เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ได้ ในการนําแผนปฏบิตัทิีต่ ัง้อยู่บนหลกัวชิาต่างๆ เหล่านัน้ไปใชใ้นทาง

ปฏบิตั ิโดยมกีารปรบัใชใ้หเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มทัง้ทางกายภาพและทางสงัคมดว้ย 

ในส่วนของคุณธรรม ความซื่อสตัยส์ุจรติ ซึ่งครอบคลุมคนทัง้ชาต ิ รวมทัง้เจา้หน้าที่

นกัวชิาการ นกัธุรกจิ มสีองดา้นคอื ดา้นจติใจ/ปญัญา และดา้นการกระทาํ ในดา้นแรกเป็นการเน้น

ความรูคู้่คุณธรรมตระหนกัในคุณธรรม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และมคีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ส่วนดา้น

การกระทําหรอืแนวทางดาํเนินชวีติ เน้นความอดทน ความเพยีร สตปิญัญา และความรอบคอบ 

เงือ่นไขน้ีจะทาํใหก้ารปฏบิตัติามเน้ือหาของความพอเพยีงเป็นไปได ้ทาํใหต้นเองไมม่คีวามโลภ ไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ื่นหรอืสงัคมเพราะการมคีวามโลภจะทาํใหท้าํอะไรสุดโต่ง ไมน่ึกถงึความเสีย่ง ไมร่ ูจ้กั

พอ มโีอกาสทีจ่ะกระทาํการทุจรติ 
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ปรัชญากล่าวถึง ผลที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล  

(End and mean) จากการกระทํา โดยจะทําให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล 
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความสมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 

ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน 
ความสมดุลของการกระทําทั้งเหตุและผลจะนําไปสู่ ความยั่งยืนของการพัฒนา ภายใต้พลวัตทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ 

 เน่ื องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาที่พร้อมนําไป
ประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ทุกสาขา และทุกภาคของเศรษฐกิจ ทั้งภาคการเกษตร ภาคชนบท ภาค

การเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ (การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2552: 5-6) ดังนั้นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จึงควรเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดย

คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างถูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนการใช้ความรู้ ความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการตัดสินใจและการกระทํา (สุขสรรค์ กันตะบุตร, 2553: 12)  จะ

เห็นได้ว่ากรอบความคิดของความพอเพียงบนทางสายกลางน้ีจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ
พร้อมกัน จะขาดอย่างหน่ึงอย่างใดมิได้ คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และต้องมีภูมิคุ้มกัน

ให้ตัวเองและสังคมพอสมควร หากต้องเผชิญกับผลกระทบใดๆ การตัดสินใจและการดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ จะต้องตั้งอยู่บน 2 เงื่อนไข คือความรู้และคุณธรรม  (การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2552: 5-6) ดังแสดงตามภาพที่ 2.2 

 

2.5  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน 
 

ในประเทศไทยได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เช่น สุขสรรค์ กันตะบุตร (2552: 144-184) ได้ศึกษา
แนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างยั ่งยืนขององค์การธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ พบว่า แนวทาง

ปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอย่างยั ่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Leadership Practices) ที่องค์กรธุรกิจสามารถนําไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายยั่งยืน

ขององค์กร (Sustainability Policies) มีอยู่ 10 แนวทาง ที่จะสามารถสร้างความสมดุล พร้อมรับ

ต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความสําเร็จอย่างยั ่งยืนได้ ประกอบด้วย 
 

1)  การมองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจในเชิงนโยบาย ไม่มุ่งหวัง
กําไรในระยะสั้น แต่คํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว  
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ภาพท่ี 2.2  แนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง: 3 ห่วง 2 เงือ่นไข 

แหล่งท่ีมา: ณฏัฐพงศ ์ทองภกัด,ี 2550: 15. 

 

2)  การใหคุ้ณค่าและความสาํคญัแก่พนกังานอยา่งจรงิใจ และมกีารรกัษาพนกังาน

ไวแ้มใ้นยามวกิฤต และมพีฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  

3)  การใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ  รวมถงึมี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

4)  การใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันานวตักรรมทัว่ทัง้องคก์ร  

5)  การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

6)  การพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติหรอืการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ดว้ยตน้ทุนที่

ไมส่งู โดยเฉพาะเทคโนโลยทีีเ่กดิจากภมูปิญัญา 

7)  การขยายธรุกจิอยา่งรอบคอบ และขยายแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

8)  การบรหิารความเสีย่งโดยการมผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย ตลาดทีห่ลากหลาย และ

การลงทุนทีห่ลากหลาย โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความเชีย่งชาญขององคก์าร 

9)  การใหก้ารแบ่งปนั รวมถงึการแบ่งปนัองคค์วามรูท้ีม่กีบัคู่แขง่ขนั หรอืองคก์รต่าง 

 ๆทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พฒันาตลาดและผลประโยชน์ทีต่กแก่ผูบ้รโิภคและสงัคม 

10)  การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามแขง็แกรง่ โดยการมจีรยิธรรม มคีวามอดทน 

ขยนัหมัน่เพยีร และนวตักรรมเป็นคา่นิยมรว่มพืน้ฐาน 
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ส่วนการประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจดัการทรพัยากร

บุคคล  สมบตั ิกุสุมาวล ี(2552: 109-111) ไดเ้สนอแนวทางทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมการบรกิาร

พฒันาทรพัยากรบุคคลในองคก์ารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไวด้งัน้ี  

  1)  การสร้างระบบ และเสาะหาคนที่เหมาะสมกับองค์การ หมายถึง การ

ออกแบบและจดัการการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบ การออกแบบและกําหนด

หลกัการ ค่านิยมและวฒันธรรมองค์การที่เหมาะสม และมคีวามสามารถในการสรรหาและ

คดัเลอืกบุคลากรตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

2)  การบํารุงระบบ และรกัษาคนด ีหมายถงึ การบํารุงรกัษาระบบการบรหิาร

จดัการทรพัยากรบุคคลใหม้คีุณภาพและเป็นธรรม และใหค้วามสําคญักบัการรกัษาคนดแีละคน

เก่งไวใ้นองคก์าร รวมทัง้การรกัษาสภาพแวดลอ้มทีด่ขีององคก์าร เพื่อทําใหบุ้คลากรมคีุณภาพ

ชวีติในการทาํงานทีด่ ี  

3)  การพฒันาระบบ และยกระดบัคน หมายถงึ การปรบัปรงุและพฒันาองคก์าร

ใหม้คีวามพรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ รวมทัง้การพฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะ ความรู ้

ความสามารถ และปลกูฝงัสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีณดา จนัทรส์ม (2555: 21-24) ทําการศึกษาเกี่ยวกบัการใช้หลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลกัคดิสาํหรบัการตดัสนิใจในแต่ละกจิกรรมทางธุรกจิ โดยแบ่งออกเป็น 

3 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมลงทุน กจิกรรมจดัหาเงนิ และกจิกรรมดําเนินงาน ซึง่แต่ละกจิกรรม

จะเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจตามองค์ประกอบของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ได้แก่ ความ

พอประมาณ ความมเีหตุผล และมภีูมคิุ้มกนั รวมทัง้อยู่บนเงื่อนไขความรูแ้ละคุณธรรม ตาม

รายละเอยีดดงัน้ี 

1)  การใช้หลกัความพอประมาณในการตัดสินใจในแต่ละกิจกรรมหลกัของ

ธุรกจิ โดยในกจิกรรมลงทุน องค์การมกีารวางแผนการลงทุนอย่างพอประมาณกบักําลงัการ

ขยายตวัทางธุรกจิและไม่เกนิกําลงั และสอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดทีเ่ป็นจรงิ  ไมส่ ัง่

สมสนิทรพัยท์ีไ่ม่จาํเป็นเพื่อการเก็งกําไร และหวงักําไรเกนิปกตจิากกจิกรรมทีม่ใิช่ธุรกจิหลกั

ของกจิการ และมกีารวเิคราะหถ์งึความคุม้ค่าในการลงทุนและจดัลําดบัการลงทุน เพื่อใหม้ัน่ใจ

ว่าการลงทุนทีเ่ลอืกสรรแลว้เป็นการลงทุนเฉพาะทีม่คีวามจาํเป็นเท่านัน้ ส่วนกจิกรรมจดัหาเงนิ 

องคก์ารมกีารกําหนดโครงสรา้งทางการเงนิทีเ่หมาะสม ไม่กู้ยมืมากเกนิไปจนเป็นภาระต่อฐานะ

ทางการเงนิและเพิม่ความเสี่ยงให้แก่กจิการ และไม่เป็นภาระต่อการปฏบิตัติามสญัญา และ

กจิกรรมดําเนินงาน องคก์ารมกีารกําหนดราคาขายสนิคา้ทีพ่อประมาณเหมาะสมกบัต้นทุนการ

ผลติ ไม่เอาเปรยีบหลอกลวงลูกคา้เพื่อหวงักําไรเกนิปกต ิ มกีารกําหนดค่าจา้งทีเ่ป็นธรรม และ

ใหส้วสัดกิารทีเ่หมาะสม รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 

2)  การใชห้ลกัความมเีหตุผลในกจิกรรมลงทุน คอื การทีอ่งคก์ารมกีารตดัสนิใจ

ลงทุนในสนิทรพัยห์รอืโครงการที่มคีวามคุ้มค่าในการลงทุน มกีารประเมนิผลประโยชน์และ
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ต้นทุนของโครงการใหค้รบถ้วน คํานึงถงึผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการลงทุนอย่างรอบ

ดา้น และครอบคลุมกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี รวมทัง้ต้องรกัษาผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการ

คดัเลอืกผลตอบแทนที่คุม้ค่ากบัเงนิลงทุน ชดเชยผู้ทีจ่ะได้รบัผลบกระทบในเชงิลบหรอืแก้ไข

ปญัหา และวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลกัวชิาการ ส่วน

กจิกรรมจดัหาเงนิ องค์การมกีารกําหนดโครงสรา้งทางการเงนิที่เหมาะสมกบัประเภทกจิการ 

และในกจิกรรมดาํเนินงาน องคก์ารมกีารกําหนดราคาขายสนิคา้ทีส่มเหตุผลเหมาะสมกบัต้นทุน

การผลติ และการแข่งขนัในตลาด กําหนดขอ้ตกลงทางธุรกจิที่มเีหตุผล ไม่เป็นภาระต่อการ

ปฏบิตัติามสญัญากบัลกูคา้ คูค่า้ และพนกังาน  

3)  การใชห้ลกัความมภีมูคิุม้กนัในการตดัสนิใจในแต่ละกจิกรรมหลกัของธุรกจิ โดย

ในกจิกรรมลงทุน องคก์ารมกีารคดิบวกและคดิลบในการวางแผนการลงทุน เพื่อกําหนดมาตรการ

ป้องกนัลว่งหน้าสาํหรบัการดาํเนินการทีไ่มเ่ป็นไปตามแผน ส่วนในกจิกรรมจดัหาเงนินัน้ องคก์ารไม่

เพิ่มส่วนขยายทางการเงนิ (financial leverage) อยา่งไม่จาํเป็น โดยเฉพาะในภาวะทีม่คีวามไม่

แน่นอนสงู มกีารนําเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูถ้อืหุน้ มกีารบรหิารความเสีย่งจาก

ปจัจยัทางการเงนิทีส่ามารถบรหิารจดัการได้ แมว้่าจะมตี้นทุนในการบรหิารจดัการเพิ่มขึน้ มกีาร

ปฏบิตัติามสญัญาเงนิกู้อย่างเคร่งครดั และสรา้งความไวว้างใจในกลุ่มผูท้ ีจ่ะเป็นแหล่งทุนสําหรบั

กจิการ สว่นในกจิกรรมดาํเนินงาน องคก์ารมกีารวเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ มี

ความพรอ้มในการตอบสนอง มคีวามยดืหยุ่นในการผลติ สรา้งความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

บรหิารส่วนขยายของการดาํเนินการ (operating leverage) เพื่อลดความเสีย่งจากการทีย่อดขายไม่

เป็นไปตามทีค่าดหวงั มกีารสรา้ง brand loyalty และความสมัพนัธอ์นัดใีนกลุ่มลกูคา้ สรา้งขวญักําลงั

ใหแ้ก่พนกังาน สัง่สมความสมัพนัธอ์นัดกีบัคูค่า้ และสรา้งความไวว้างใจใหเ้กดิขึน้ในทุกกลุ่มผูม้สี่วน

ไดส้ว่นเสยีขององคก์รธรุกจิ  

4)  การมคีวามรูแ้ละคณุธรรม โดยแต่ละฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในองคก์รธรุกจิตอ้งมคีวามรู้

และคณุธรรมเป็นฐานในการตดัสนิใจอยา่งเครง่ครดั เช่น ฝา่ยจดัการตอ้งมคีวามรูใ้นศาสตรแ์ละทกัษะ

ทีจ่าํเป็นต่อการบรหิารธุรกจิทีด่ ีและตอ้งมคีุณธรรม ซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ไม่

เอาเปรยีบผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี รวมทัง้ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) 

ส่วนกรรมการบรษิทั ตอ้งทําหน้าทีใ่นการรกัษาผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และสนองกลุม่ผู้มสี่วนได้

เสยีในกจิการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตอ้งมคีวามรูเ้พยีงพอในการทําบทบาทหน้าที ่การเขา้ใจขอ้มลู

รายงานผลการดาํเนินงาน การใชข้อ้มลูเพื่อตดิตามตรวจสอบ และมหีลกัคดิทีส่ะทอ้นความพอเพยีง

ในการกําหนดนโยบาย และกาํกบัดแูลฝา่ยบรหิาร และตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ และ

มคีวามระมดัระวงั ส่วนผูถ้อืหุน้ ต้องทาํหน้าทีต่ามบทบาท ตดิตามประเมนิผลการดาํเนินการของ

กรรมการ  
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2.6  แนวคิดพฤติกรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พฤตกิรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเกดิขึน้โดยนักวชิาการไทยไดน้้อมยดึ

ตามแนวคิดในพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยมเีป้าหมายเช่นเดียวกับ

พฤติกรรมการทํางานทัง้หลาย รวมถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีด้วย วิชยั อุตสาหจิต 

(2550) ไดร้วบรวมและสรุปองคป์ระกอบทีส่ําคญัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการทํางานในองค์การ และ

นํามาเป็นกรอบในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง (ดงัแสดงในภาพที ่2.3) ไดแ้ก่  

 

1)  บุคลกิภาพ (การแสดงออก) หมายถงึ ลกัษณะทีบุ่คคลแสดงออกต่อสิง่ต่างๆ 

รอบตวั และต่อตวัเองและบุคคลอื่น โดยเป็นสิง่ทีเ่รามองเหน็ สมัผสัได ้และทําการรบัรูค้วามเป็น

ตวัตนของกนัและกนั  

2)  การสือ่สาร หมายถงึ การส่งขอ้มลูทีม่คีวามหมายจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสาร 

เป็นกระบวนการพืน้ฐานสาํคญัในการตดิต่อทาํความเขา้ใจระหวา่งกนัของคนทาํงาน  

3)  การทํางานเป็นทีม หมายถึง การทํางานร่วมกันระหว่างบุคคล มีการ

ประสานความรว่มมอืเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายในการทาํงานรว่มกนั  

4)  การตดัสนิใจ หมายถงึ การเลอืกทางเลอืกทีม่ตี ัง้แต่สองทางเลอืกขึน้ไป โดย

มกีารพจิารณาจากขอ้มลูแวดลอ้มเทยีบเคยีงกบัเกณฑท์ีก่ําหนด  

5)  ภาวะผูนํ้า (การปกครอง) หมายถงึ ความสามารถในการโน้มนํากลุ่มบุคคล

ใหท้าํเป้าหมายต่างๆ ใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

องค์ประกอบทัง้ 5 ดงักล่าว เมื่อเทยีบเคยีงกบัหลกัการพื้นฐานของหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ 3 หลกัการ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ การมเีหตุผล และการมภีูมคิุม้กนัทีด่ ี

สามารถอธบิายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดด้งัรายละเอยีด

ในตารางที ่1 ดงัน้ี  
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ภาพท่ี 2.3  พฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

แหล่งท่ีมา: วชิยั อุตสาหจติ, 2550: 25. 

  

บุคลิกภาพ (การแสดงออก) ของผู้ปฏิบัติงานงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง คอื ผู้ปฏบิตัิงานต้องรู้จกัวางตน แสดงออกอย่างเหมาะสม มคีวามงามอย่างไทย มี

ความเกรงใจ ไม่สุดโต่ง ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผู้อื่น ไม่ก่อความเดอืดรอ้นใหส้่วนรวม เขา้ใจ

ในความแตกต่างของแต่ละคน เคารพในความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย คดิทบทวนอย่างถี่ถ้วนก่อน

การแสดงออกทัง้กาย วาจา และใจ รูจ้กัตนเอง ฝึกฝน ทบทวนปรบัปรุงตนเอง ขยนั หมัน่เพยีร 

ปรบัเปลีย่น เรยีนรู ้พฒันาทกัษะ และความสามารถอยูเ่สมอ  

พฤตกิรรมการสื่อสารของผูป้ฏบิตังิานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื การ

สื่อสารอย่างพอด ีไม่น้อยหรอืไม่มากเกนิไป ให้ความสําคญักบัวจันภาษาและอวจันภาษา รูจ้กั

กาละเทศะ ไม่โกหก ใส่รา้ยผูอ้ื่น พนิิจพเิคราะหอ์ย่างละเอยีดถี่ถ้วนก่อนสื่อสาร พจิารณาขอ้มูล

รอบด้าน ใชห้ลกัเหตุผล หลกีเลีย่งการใช้อารมณ์ เปิดตา เปิดหู เปิดใจ ในการรบัรูข้อ้มลูต่างๆ 

วางตวัเป็นกลาง หนกัแน่น ไมห่เูบา และสรา้งเครอืขา่ยการสือ่สาร 

พฤตกิรรมในการตดัสนิใจของผู้ปฏบิตังิานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื 

การตัดสินใจที่ใช้หลักการประสานความร่วมมอื ถนอมน้ําใจ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คํานึงถึง

ประโยชน์สว่นรวม พจิารณาขอ้มลูรอบดา้นประกอบการตดัสนิใจ คาํนึงถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
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ยดึหลกัการของความถูกต้อง ยุติธรรม มมีาตรฐานเดยีว คาดการณ์สิง่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

และวางแผน เตรยีมความพรอ้ม เพื่อใหเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง 

พฤตกิรรมในการทาํงานเป็นทมีของผูป้ฏบิตังิานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

คอื การเริม่ตน้จากการทําความเขา้ใจเป้าหมายของทมี แสดงบทบาทอย่างเหมาะสม ช่วยเหลอื

กันและกัน ทํางานอย่างเต็มความสามารถ เข้าใจความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคนในทีม 

ประเมนิความสามารถ ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละคน วางแผน จดัสรรงาน ติดตาม 

อาํนวยการ แลกเปลีย่นขอ้มลู เรยีนรูร้ว่มกนั พฒันาความสมัพนัธ ์และเสรมิสรา้งความไวว้างใจ 

ภาวะผูนํ้า (การปกครอง) ของผู้ปฏบิตังิานงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

คอื ดูแลลูกน้อง ใส่ใจ และให้ความสําคญัทัว่ถึง ปฏบิตัิต่อลูกน้องด้วยความเมตตา ประสาน

ความแตกต่าง ทําเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน กําหนดเป้าหมาย สรา้งวสิยัทศัน์ร่วม มเีหตุผล 

ใหค้วามยตุธิรรม เปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม พฒันาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

สรา้งองคค์วามรู ้ภมูปิญัญา เปิดโลกทศัน์ และมองการณ์ไกล 

ในการศึกษาครัง้น้ีจงึใช้แนวทางข้างต้นในการศึกษาพฤติกรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของผูบ้รหิารในองคก์ารเอกชน ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ บุคลกิภาพ (การ

แสดงออก) การสื่อสาร การทํางานเป็นทมี การตดัสนิใจ และภาวะผูนํ้า (การปกครอง) โดยเน้น

ตรวจวดัตามกรอบปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน 3 เรื่องคอื ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการมภีูมคิุม้กนัทีด่  ีภายใต้เงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม นัน่คอื แบบสอบถามแบ่ง

การวดัพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มขีอ้คําถามทัง้หมด 44 ขอ้ 

ดงัรายละเอยีดการสรา้งเครือ่งมอืในบทที ่3 

 

2.7  ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง  
 

สําหรบังานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัพฤตกิรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ซึง่พบ

เฉพาะงานวิจยัในประเทศไทย ยงัไม่พบงานวิจัยในต่างประเทศ ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็น

การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ยงัไม่มกีารศกึษาเกี่ยวกบั

พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยตรง ส่วนการศกึษาเกี่ยวกบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําและวฒันธรรมองค์การ กับพฤติกรรมการทํางานตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ทัง้ในองค์การภาครฐั องค์การเอกชน และองค์การไม่แสวงหา

กาํไร พบวา่ยงัไมม่กีารศกึษาในเรือ่งน้ีโดยตรงเช่นกนั ทีพ่บส่วนใหญ่เป็นการศกึษาถงึปจัจยัทีม่ ี

ผล และปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการดาํเนินชวีติและพฤตกิรรมตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง โดยเป็นการศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นหน่วยงานราชการ อาทเิช่น การ  



ตารางท่ี 2.1  ลกัษณะพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 ความพอประมาณ 

ความดทีีไ่ม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไป โดยไม่

เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ 

ความมีเหตผุล 

การตัดสนิใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา

จากเหตุปจัจยัที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่

คาดวา่จะเกดิขึน้อยา่งรอบคอบ 

การมีภมิูคุม้กนั 

การเตรยีมตวัให้พร้อมรบัผลกระทบและการ

เปลีย่นแปลงต่างๆ ที่จะเกดิขึน้ โดยคํานึงถึง

ความเป็นไปไดใ้นอนาคตทัง้ใกลแ้ละไกล 

บคุลิกภาพ     

(การแสดงออก) 

รูจ้กัวางตน แสดงออกอย่างเหมาะสม งามอย่าง

ไทย มีความเกรงใจ ไม่สุดโต่ง ไม่เบียดเบียน

ตนเองและผูอ้ืน่ ไมก่อ่ความเดอืดรอ้นใหส้ว่นรวม 

เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละคน เคารพใน

ความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย คดิทบทวนอย่างถี่ถ้วน

ก่อนการแสดงออกทัง้กาย วาจา และใจ  

รู้จ ักตนเอง ฝึกฝน ทบทวนปรบัปรุงตนเอง 

ขยนั หมัน่เพยีร ปรบัเปลี่ยน เรียนรู้ พฒันา

ทกัษะ และความสามารถอยูเ่สมอ 

การส่ือสาร สื่อสารอย่างพอด ีไม่น้อยหรอืไม่มากเกนิไป ให้

ความสําคญักบัวจันภาษาและอวจันภาษา รู้จกั

กาละเทศะ ไม่โกหก ใสร่า้ยผูอ้ื่น  

พินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนสื่อสาร 

พจิารณาขอ้มูลรอบดา้น ใช้หลกัเหตุผล หลกีเลี่ยง

การใชอ้ารมณ์  

เปิดตา เปิดหู เปิดใจ ในการรบัรูข้อ้มูลต่างๆ 

วางตวัเป็นกลาง หนกัแน่น ไมห่เูบา และสรา้ง

เครอืขา่ยการสือ่สาร 

การตดัสินใจ ใชห้ลกัการประสานความร่วมมอื ถนอมน้ําใจ ไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ คาํนึงถงึประโยชน์สว่นรวม  

พิจารณาข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจ 

คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ยึดหลักการของ

ความถกูตอ้ง ยตุธิรรม มมีาตรฐานเดยีว  

คาดการณ์สิง่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ

วางแผน เตรียมความพร้อม เพื่อให้เท่าทัน

การเปลีย่นแปลง 

การทาํงาน      

เป็นทีม 

ทําความเข้าใจเป้าหมายของทีม แสดงบทบาท

อยา่งเหมาะสม ชว่ยเหลอืกนัและกนั ทาํงานอยา่ง

เตม็ความสามารถ  

เข้าใจความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคนในทีม 

ประเมนิความสามารถ ใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ของ

แต่ละคน วางแผน จดัสรรงาน ตดิตาม อาํนวยการ  

แลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้ ร่วมกัน พัฒนา

ความสมัพนัธ ์และเสรมิสรา้งความไวว้างใจ 

 

ภาวะผูนํ้า      

(การปกครอง) 

ดูแลลูกน้อง ใส่ใจ และให้ความสําคัญทัว่ถึง 

ปฏบิตัต่ิอลกูน้องดว้ยความเมตตา ประสานความ

แตกต่าง ทาํเพือ่สว่นรวมมากกวา่สว่นตน  

กําหนดเป้าหมาย สรา้งวสิยัทศัน์ร่วม มเีหตุผล ให้

ความยุติธรรม เปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็ ส่งเสริม

การมสีว่นร่วม  

พฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ สรา้งองคค์วามรู ้

ภมูปิญัญา เปิดโลกทศัน์ และมองการณ์ไกล 

 

แหล่งท่ีมา: วชิยั อุตสาหจติ, 2550: 26. 
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ศึกษาถึงปจัจัยที่ส ัมพันธ์กับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู

โรงเรยีนเอกชนของศิรพิร ศติสิาร (2551) พบว่า 1) ครูมกีารปฏบิตัใินการดํารงชวีติตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการทํางานและการแก้ปญัหา ด้าน

การพึ่งตนเอง ด้านการแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการทํางาน และด้านการพฒันาตนเองและ

คณุภาพชวีติ ตามลําดบั 2) ครเูพศหญงิมกีารดํารงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงดา้น

การทํางานและการแก้ไขปญัหามากกว่าเพศชาย ส่วนด้านอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างกนั 3) ครูที่มี

ประสบการณ์การทํางานตํ่ากว่า 10 ปี และ 10 ปีขึน้ไป มกีารดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 4) ครโูรงเรยีนเอกชนทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละสูงกว่า

ปริญญาตรมีีการดํารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกันทุกด้าน และ       

5) ปจัจยัดา้นองคก์ารและปจัจยัดา้นแรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัปานกลางกบัการ

ดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ส่วนพระพานวทิย ์เคา้เงือ่น (2552) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละลกัษณะ

องค์การกบัการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของครูระดบัประถมศึกษา ใน

สถานศกึษากลุม่หน่ึง ของสํานักการศกึษากรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 1) ทศันคต ิและ

ลกัษณะองคก์าร ไดแ้ก่ บรรยากาศของโรงเรยีน และวฒันธรรมของโรงเรยีน อยู่ในระดบัดมีาก 

และการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของครรูะดบัประถมศกึษาทัง้โดยรวมและ

รายดา้นอยูใ่นระดบัดมีาก และ 2) ทศันคต ิและลกัษณะองคก์าร ไดแ้ก่ บรรยากาศของโรงเรยีน 

และวฒันธรรมของโรงเรยีน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกในระดบัปานกลางกบัการดําเนินชวีติตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้โดยรวมและรายดา้น นอกจากน้ี รตันาภรณ์ อ่อนแก้ว (2552) 

ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการดําเนินชวีติบนพื้นฐานแนวคดิองค์กรแห่งความพอเพยีงกบั

พฤตกิรรมตามสมรรถนะหลกัขา้ราชการ โดยเครื่องมอืในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม พบว่า 1) 

ขา้ราชการมกีารดําเนินชวีติบนพื้นฐานแนวคดิองค์การแห่งความพอเพยีง โดยภาพรวมมกีาร

ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทัง้ 4 ดา้น เรยีงตามลําดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการมคีุณธรรม 

ความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการเสริมสร้างความสุขใน

ครอบครวัและการพฒันาทางจรยิธรรม ดา้นการปลอดอบายมขุ และดา้นการใชช้วีติพอประมาณ

และการพึง่ตนเอง 2) ขา้ราชการทีศ่กึษามพีฤตกิรรมตามสมรรถนะหลกัขา้ราชการ โดยภาพรวม

มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทัง้ 5 ดา้น เรยีงตามลําดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ พฤตกิรรมดา้น

ความโปร่งใส พฤตกิรรมด้านเคารพในสทิธมินุษยชน พฤตกิรรมด้านการทํางานแบบมอือาชพี 

พฤตกิรรมดา้นความคดิสรา้งสรรค ์และพฤตกิรรมด้านการทํางานแบบมสี่วนร่วม และ 3) การ

ดาํเนินชวีติบนพืน้ฐานแนวคดิองคก์ารแห่งความพอเพยีง มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรม

ตามสมรรถนะหลกัขา้ราชการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู และภูรปิญัญา เกดิศร ี(2553) ไดศ้กึษา

ถงึปจัจยัความสําเรจ็ในการประยุกต์ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตปฏริปูทีด่นิ: กรณีศกึษาใน

ตําบลแห่งหน่ึงของจงัหวดัสุพรรณบุร ีผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรที่มผีลต่อความสําเรจ็ในการ
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ประยุกต์ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง คอื ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ภาวะผู้นํา ความร่วมมอืในการดําเนินกิจกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกนัระหว่าง

เกษตรกร การประสานงาน และการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐั 

การประมวลงานวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลหรอืมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางาน

ตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัมองเหน็ว่า วฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้ง

ความเปลี่ยนแปลง อาจเป็นปจัจยัสําคญัที่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

  

2.8  แนวคิดวฒันธรรมองคก์าร 

 

ในทีน้ี่จะไดก้ล่าวถงึ ความหมายของวฒันธรรมองคก์าร รปูแบบของวฒันธรรมองคก์าร 

การวดัวฒันธรรมองคก์าร และความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัพฤตกิรรมการทํางาน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 

2.8.1  ความหมายของวฒันธรรมองคก์าร  

นิยามความหมายของวฒันธรรมองค์การนัน้ สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (2540: 4-6) ได้

สรุปนิยามความหมายวฒันธรรมองค์การของนักทฤษฎีองค์การหลายคน ไว้ว่า วฒันธรรม

องคก์าร หมายถงึ ความรู ้ความคดิ ความเชือ่ ขอ้สมมตุพิืน้ฐาน และ/หรอื ค่านิยมทีม่อียู่ร่วมกนั

ภายในจติใจของคนจํานวนหน่ึงหรอืส่วนใหญ่ภายในองค์การ โดยคาดหวงัหรอืสนับสนุนให้

สมาชกิในกลุ่มปฏบิตัติาม นอกจากน้ีวฒันธรรมองค์การ ยงัหมายถงึ สิง่ประดษิฐ์ แบบแผน

พฤตกิรรม บรรทดัฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ และความเขา้ใจของคนจํานวนหน่ึงหรอื

ส่วนใหญ่ภายในองคก์าร รวมถงึกฏเกณฑท์ีไ่ม่เป็นทางการ (implicit rules) ต่างๆ ในหน่วยงาน 

และวฒันธรรมหมายถงึ พฤตกิรรมทีป่ฏบิตักินัอย่างสมํ่าเสมอขณะทีบุ่คคลตดิต่อเกีย่วขอ้งกบั

ผูอ้ื่น เช่น พธิกีารต่างๆ ในหน่วยงาน ธรรมเนียมหรอืแนวปฏบิตัใินองคก์าร จากความหมายของ

วัฒนธรรมองค์การที่หลากหลายดังกล่าว ผู้ศึกษาสรุปความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 

หมายถึง ค่านิยม และความเชื่อที่มรี่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์การ และใช้เป็น

แนวทางในการกาํหนดพฤตกิรรมของคนในองคก์ารตามทีก่ลุ่มคาดหวงัหรอืสนับสนุนใหส้มาชกิ

ในกลุม่ปฏบิตัติาม 
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2.8.2  รปูแบบของวฒันธรรมองคก์าร 

การทบทวนแนวคดิทฤษฎ ีพบว่ามนีักวชิาการหลายท่านได้จําแนกรูปแบบวฒันธรรม

องคก์ารไวห้ลากหลายรปูแบบ เช่น Denison (1990: 4-16) ไดนํ้าเสนอว่าวฒันธรรมองคก์ารทีม่ ี

ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในทางธรุกจิ แบ่งออกเป็น 4 รปูแบบ ประกอบไปดว้ย 

        1)  วฒันธรรมการมสี่วนร่วม (Involvement culture) เป็นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารมี

การกระจายอํานาจในการตดัสนิใจใหก้บัพนักงาน ส่งเสรมิให้พนักงานมกีารบรหิารจดัการด้วย

ตนเอง และสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การและมคีวามผูกพนัต่อองค์การให้กบัพนักงาน 

รวมทัง้ให้อํานาจในการตดัสนิใจในการทํางาน ส่งเสรมิให้พนักงานเขา้มาเกี่ยวขอ้งในกจิกรรม

ขององคก์าร และการทาํงานเป็นทมี  

        2)  วฒันธรรมเน้นความเป็นเอกภาพ (Consistency culture) เป็นวฒันธรรมทีม่ ี

ค่านิยมทีช่ดัเจนและคงเส้นคงวาในการให้สมาชกิในองค์การยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัริ่วมกนั 

ซึง่จะนําไปสู่ความรูส้กึทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั มคีวามสามคัค ีและร่วมกนัทํางานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายรว่มกนั 

        3)  วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั (Adaptability culture) เป็นวฒันธรรมทีม่วีธิกีาร

ทํางานที่ยดืหยุน่ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงาน

สามารถปรบัปรุงวธิกีารทํางานไดอ้ย่างต่อเน่ือง มกีารสนับสนุนและการให้รางวลัแก่ผู้ที่สรา้ง

นวตักรรมและกลา้เสีย่งในการนําวธิกีารใหม่ๆ  มาใช ้  

        4)  วฒันธรรมเน้นพนัธกจิ (Mission culture) เป็นวฒันธรรมทีอ่งค์การมกีาร

กําหนดเป้าหมายขององคก์ารไวอ้ย่างชดัเจน และสมาชกิในองค์การมกีารตกลงร่วมกนัในการ

กําหนดเป้าหมาย มกีารยอมรบั รบัรู ้และเขา้ใจต่อเป้าหมายร่วมกนั ทัง้เป้าหมายระยะสัน้และ

ระยะยาว  

ส่วนแนวคดิวฒันธรรมองคก์ารของ Cameron and Quinn (1999: 32-40) ไดแ้บ่ง

วฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4 ประเภท คอื 

        1)  วฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ (Hierarchy culture) เป็นวฒันธรรม

ทีอ่งคก์ารมโีครงสรา้งการทํางานทีเ่ป็นทางการ มกีารกําหนดขัน้ตอนการทํางานทีม่มีาตรฐานไว้

อย่างชดัเจน พนักงานทํางานภายใต้การควบคุม มกีารกําหนดอํานาจในการตดัสนิใจให้กับ

พนกังาน และเน้นการตดัสนิใจจากศนูยก์ลาง 

        2)  วฒันธรรมเน้นการตลาด (Market culture) เป็นวฒันธรรมทีใ่หค้วามสําคญั

มากกบัตน้ทุนการทาํธรุกรรมต่างๆ มุง่เน้นผลสมัฤทธิแ์ละมุง่ในการทํางานใหป้ระสบความสําเรจ็ 

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สง่เสรมิใหบุ้คลากรมกีารแขง่ขนัและเน้นเป้าหมายของงาน  

        3)  วฒันธรรมเน้นการมสี่วนร่วม (Clan culture) เป็นวฒันธรรมองคก์ารทีมุ่่งเน้น

การทํางานเป็นทมี ส่งเสรมิใหพ้นักงานเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร มุ่งสรา้ง
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ความจงรกัภกัดต่ีอองค์การให้แก่พนักงาน สมาชกิช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั อกีทัง้องค์การมคีวาม

ตระหนกัถงึสวสัดกิารและสวสัดภิาพของสมาชกิ  

        4)  วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั (Adhocracy culture) เป็นรปูแบบของวฒันธรรมที่

ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคแ์ละการสรา้งนวตักรรมของสนิคา้และบรกิาร มุ่งส่งเสรมิการปรบัตวั

ใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร การสนับสนุนใหพ้นักงานกล้า

ตดัสนิใจ สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  และใหอ้สิรภาพในการตดัสนิใจ  

นอกจากน้ี Daft (2008: 434 – 437) ไดเ้สนอแนวคดิในการแบ่งวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 

4 ประเภท คอื 

        1)  วฒันธรรมแบบเน้นการปรบัตวั (Adaptability culture) เป็นวฒันธรรมทีเ่น้น

การปรบัตวัเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงจากสภาพแวดลอ้ม ส่งเสรมิใหพ้นักงานมอีํานาจการ

ตดัสนิใจและปฏบิตังิานอย่างอสิระ และสามารถปรบัเปลีย่นวธิกีารทํางานได ้เพื่อการตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ โดยผูนํ้าจะมลีกัษณะเป็นผูท้ีช่อบสรา้งความเปลีย่นแปลง จะใหก้ําลงัใจ

และรางวลัสนบัสนุนต่อความคดิสรา้งสรรค ์การทดลองใหม่ๆ  ทีส่รา้งนวตักรรมใหก้บัองคก์าร  

        2)  วฒันธรรมแบบเน้นความสาํเรจ็ (Achievement culture) เป็นวฒันธรรมทีอ่งคก์าร

มกีารกําหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายที่ชดัเจน โดยผูนํ้ามกีารถ่ายทอดวสิยัทศัน์ และพนัธกจิที่มี

ความเฉพาะเจาะจง เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจ รบัรูแ้ละสามารถปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้

เอาไว ้โดยมุ่งเน้นการแขง่ขนัและผลสาํเรจ็ของงานเป็นสาํคญั  

         3)  วฒันธรรมแบบเน้นการมสีว่นรว่ม (Clan culture) เป็นวฒันธรรมทีมุ่ง่เน้นใหส้มาชกิ

มสี่วนรว่มในกจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร เพื่อตอบสนองต่อเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก 

ใหค้วามสาํคญักบัความต้องการและความเป็นอยูข่องสมาชกิ โดยสมาชกิมคีวามรูส้กึว่าองคก์ารเป็น

ครอบครวัขนาดใหญ่  

        4)  วฒันธรรมแบบเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ (Bureaucratic culture) เป็น

วฒันธรรมทีส่มาชกิในองคก์ารปฏบิตัติามนโยบาย กฎระเบยีบและธรรมเนียมปฏบิตัทิีอ่งคก์าร

กาํหนดไว ้โดยเน้นการดาํเนินงานภายใต้ขัน้ตอนการทํางานและโครงสรา้งสายการบงัคบับญัชา

ทีช่ดัเจน  

ส่วน Slocum and Hellriegel (2011: 491- 495) ไดศ้กึษาวฒันธรรมองคก์ารจากบรษิทั

ชัน้นําของโลกหลายแหง่ และไดเ้สนอรปูแบบวฒันธรรมองคก์าร 4 ดา้น ไดแ้ก่  

        1)  วฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ (Bureaucratic culture) เป็นวฒันธรรมที่

มรีูปแบบการปฏบิตังิานที่เป็นทางการ มกีฎระเบยีบและมขีัน้ตอนการปฏบิตังิานที่มคีวามชดัเจน

และมมีาตรฐาน และมโีครงสรา้งองคก์ารตามลาํดบัขัน้   

        2)  วฒันธรรมเน้นการมสี่วนรว่ม (Clan culture) เป็นวฒันธรรมทีม่ธีรรมเนียมปฏบิตัิ

ให้พนักงานยดึถอืร่วมกนั มกีารขดัเกลาทางสงัคมในองค์การ  มกีารสร้างความจงรกัภกัดใีห้กบั

สมาชกิ เน้นการทาํงานรว่มกนัเป็นทมี และมุ่งเน้นใหส้มาชกิมกีารบรหิารจดัการตนเอง  
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        3)  วฒันธรรมเน้นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial culture) เป็นวฒันธรรมทีเ่น้น

การวจิยัและพฒันา เพื่อสรา้งสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ และมุง่เน้นสู่การเป็นผูนํ้าในธุรกจิ อกีทัง้มี

ลกัษณะของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเรว็ รวมทัง้เป็น

ผูส้รา้งความเปลีย่นใหเ้กดิขึน้    

        4)  วฒันธรรมเน้นการตลาด (Market culture) เป็นวฒันธรรมทีใ่หค้วามสาํคญัต่อ

วดัผลความสาํเรจ็จากการเตบิโตของยอดขาย ผลกาํไรจากธรุกจิ ส่วนแบ่งการตลาด และสถานะ

ทางการเงนิขององคก์ารเป็นสาํคญั   

นอกจากน้ี Ivancevich และคณะ (2011: 44 - 46) ไดศ้กึษาถงึการสรา้งวฒันธรรม

องคก์ารขององค์การชัน้นํา พบว่า ผู้บรหิารและองคก์าร เชื่อว่า สามารถสรา้งวฒันธรรมผลผลติ 

(Productive culture) ได้โดยสร้างวฒันธรรมที่มคีวามเฉพาะเจาะจง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

วฒันธรรมการบรกิารลูกค้า (Customer-service culture) วฒันธรรมทางจริยธรรม (Ethical 

culture) และวฒันธรรมแห่งความหลากหลาย (Diversity culture) จะเหน็ไดว้่าวฒันธรรมองคก์าร

ตามแนวคดิของ Ivancevich และคณะ (2011: 44 - 46) นัน้ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัวฒันธรรม

จรยิธรรม (Ethical culture) เน่ืองจากองคป์ระกอบทีส่าํคญัของธุรกจิทีม่คีวามยัง่ยนืนัน้ นัน่คอื การ

ที่มวีฒันธรรมองค์การที่ส่งเสรมิการปฏบิตัิงานอย่างมจีรยิธรรมและมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม      

(สขุสรรค ์กนัตะบุตร และคณะ, 2553: 77) โดยวฒันธรรมจรยิธรรมหรอืวฒันธรรมความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมขององค์การ เป็นแนวคดิและการปฏบิตัทิี่ได้รบัการปฏบิตักินัอย่างกว้างขวางทัง้ในและ

ต่างประเทศ ทัง้ในองคก์ารขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ และองคก์ารขา้มชาต ิโดยองคก์ารทีม่คีวามเขา้ใจ

สงัคม และไม่ได้หวงัแต่ผลกําไรขององค์การเพยีงอย่างเดยีว จะมลีกัษณะวฒันธรรมองค์การที่

แตกต่างเรียกว่า วัฒนธรรมรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นสิง่ที่กําหนดแนวทางความประพฤติและ

พฤตกิรรมทัง้หลายของสมาชกิในองคก์ารใหม้สีาํนึกของความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยองคก์ารทีม่ ี

วฒันธรรมที่รบัผิดชอบต่อสังคม จะยึดมัน่ในปรชัญาต่อความรบัผิดชอบต่อสังคม และมีการ

ดาํเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ (พพิฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553: 210) โดย

ความหมายของความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร มหีลายความหมาย ไดแ้ก่ World Business 

Council for Sustainable Development กล่าวถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารธุรกจิว่า

เป็นความมุ่งมัน่หรือพันธสญัญาที่ธุรกิจมอียู่อย่างต่อเน่ืองในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างมี

จรยิธรรม และมสี่วนรว่มในการพฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยการปรบัปรงุคุณภาพชวีติของผูใ้ชแ้รงงาน

ตลอดจนครอบครวัของเขาเหล่านัน้ ตลอดจนมสี่วนรว่มในการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่และสงัคมในวง

กวา้ง ส่วน ISO 26000 ไดใ้หค้วามหมายของความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจิ คอืการดาํเนิน

กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทัง้ในระดับใกล้ (ผู้มีส่วน

เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า ครอบครวั พนักงาน ชุมชนท้องถิน่ที่องค์กรตัง้อยู่) 

และระดบัไกล (ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัองคก์รทางออ้ม เช่น คู่แขง่ขนัทางธุรกจิ ประชาชนโดยทัว่ไป) 

ด้วยการใช้ทรพัยากรที่มอียู่ในองค์กรหรอืทรพัยากรจากภายนอกองค์กร ในอนัที่จะทําให้อยู่
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รว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกตสิุข (พพิฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553: 61) รวมทัง้สถาบนัไทยพฒัน์ 

(2555) ใหค้วามหมายของความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจิ หมายถงึ การดาํเนินกจิกรรมภายใน

และภายนอกองคก์ร ทีค่าํนึงถงึผลกระทบต่อสงัคมทัง้ในองคก์รและในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการ

ใช้ทรพัยากรที่มอียู่ในองค์กรหรอืทรพัยากรจากภายนอกองค์กร ในอนัที่จะทําให้อยู่ร่วมกนัใน

สงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกตสิขุ 

การที่องค์การประสงค์ที่จะมคีวามชอบธรรมทางสงัคม (Social legitimacy) ถอืเป็น

ภาระหน้าทีส่าํคญัทางการจดัการทรพัยากรมนุษยท์ีจ่ะตอ้งมเีป้าหมายมุง่เน้นการสรา้งความรูส้กึ

ให้องค์การมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรบัผดิชอบต่อบุคลากรภายใน

องค์การ และผลกระทบจากการบริหารทรพัยากรบุคคลขององค์การที่จะไปมีผลต่อสังคม 

สิง่แวดลอ้ม ลูกคา้และผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งต่างๆ โดยกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากร

บุคคลขององค์การ เช่น การพฒันาค่านิยมและวฒันธรรมองค์การ การพฒันาคุณภาพชวีติใน

การทํางาน การพฒันาจติสํานึกที่รบัผดิชอบต่อการทํางานของตนเอง การพฒันาจติสํานึกและ

การมกีจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อลูกค้า ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

(สมบตั ิกุสมุาวล,ี 2553)    

ดังนัน้จากแนวคิดเกี่ยวกับความรบัผิดชอบต่อสังคม ทางผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า 

วฒันธรรมองค์การแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นวฒันธรรมที่พนักงานปฏบิตังิานใน

บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มการทํางานที่ด ีมคีวามปลอดภยั พนักงานได้รบัค่าตอบแทนที่

เป็นธรรม และมสีวสัดกิารที่เหมาะสม พนักงานไดร้บัความรูแ้ละการสื่อสารเกี่ยวกบัหลกัการ

ทาํงานทีป่ลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ องคก์ารส่งเสรมิการรกัษาสุขภาพของพนักงาน เช่น การ

ออกกําลงักาย การตรวจสุขภาพประจําปี ฯลฯ และให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้พนักงานเขา้ร่วม

กจิกรรมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานโดยคํานึงถงึ

ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และปฏบิตัิงานโดยยดึมัน่ในความถูกต้องทางศีลธรรม 

จรรยาบรรณ และหลกัธรรมาภบิาล 

 ในการศกึษาวฒันธรรมองคก์ารสําหรบัการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนดกรอบการศกึษา

วฒันธรรมองคก์าร โดยประยุกต์มาจากแนวคดิของนักวชิาการ 5 ท่าน คอื Denison (1990); 

Cameron and Quinn (1999); Daft (2008); Slocum and Hellriegel (2011); Ivancevich และคณะ 

(2011) ซึง่ประกอบดว้ยวฒันธรรมองคก์าร 5 รปูแบบ ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารเน้นการปรบัตวั 

วฒันธรรมองคก์ารเน้นการมสี่วนรว่ม วฒันธรรมองคก์ารเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ วฒันธรรม

องคก์ารเน้นพนัธกจิ และวฒันธรรมองคก์ารเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

การวดัวฒันธรรมองคก์ารสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดนํ้าแบบวดัทีส่รา้งขึน้โดยเกรยีง

ไกรยศ พนัธุไ์ทย (2552: 223-224) มาปรบัใหเ้หมาะสมกบัการวจิยัในครัง้น้ี โดยแบบสอบถาม

ของเกรยีงไกรยศ พนัธุไ์ทย (2552: 223-224) แบ่งวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปรบัตวั วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนร่วม วฒันธรรม
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องคก์ารแบบเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ และวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิ และผูว้จิยั

ได้เพิม่ขอ้คําถามเพื่อวดัวฒันธรรมองค์การเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอกี  1 ด้าน รวมเป็น

วัฒนธรรมองค์การ 5 ด้าน โดยมีข้อคําถามในแบบวัดฉบับปรับปรุงมีทัง้หมด 27 ข้อ ดัง

รายละเอยีดหวัขอ้เครือ่งมอืวดัในบทที ่3    

 

2.8.3  ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ และพฤติกรรมการทํางานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การศึกษาครัง้น้ีให้ความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับ

พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง แต่เน่ืองจากไม่พบว่ามงีานวจิยั

เกีย่วกบัพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในทีน้ี่จงึประมวลงานวจิยั

เกี่ยวกับพฤติกรรมทํางานโดยทัว่ไปและผลการปฏิบัติงาน โดยงานวิจัยของสุวรรณ ี         

วฒันาวณิชศาสตร ์(2547) พบว่า ปจัจยัองคก์ารดา้นวฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก

กับพฤติกรรมการทํางาน ส่วนธีรพร สุทธิโส (2550) พบว่า การรบัรู้ว ัฒนธรรมองค์การมี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการทาํงานของบุคลากร นอกจากน้ีผลการวจิยัของวไิลวรรณ 

พุกทอง (2551) และอรณุรตัน์ คนัธา (2550) ยงัพบว่า การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรมี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการปฏบิตังิานดว้ยเช่นกนั  

ผลการประมวลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่วพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ

บวกกบัพฤตกิรรมการทาํงานโดยทัว่ไปและมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการปฏบิตังิาน ในการ

วจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานสอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัที่ผ่านมาว่า วฒันธรรมองค์การมี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกกับพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ผูบ้รหิารในองคก์ารเอกชนของไทย (สมมตฐิานที ่1)  

 

2.8.4  อาํนาจการทาํนายพฤติกรรมการทาํงาน โดยวฒันธรรมองคก์าร  

ผูว้จิยัทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัอํานาจการทํานายพฤตกิรรมการทํางานโดยวฒันธรรม

องค์การ โดยงานวิจยัของธีรพร สุทธิโส (2550) พบว่า การรบัรู้วฒันธรรมองค์การด้านการ

ตดัสนิใจและดา้นความรบัผดิชอบ สามารถร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานได้

รอ้ยละ 22.3 ส่วน Ojo (2012) ไดศ้กึษาถงึอทิธพิลของวฒันธรรมองคก์ารทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการ

ทํางานของพนักงาน ผลการศกึษาพบว่าวฒันธรรมองค์การมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการทํางาน 

และวัฒนธรรมองค์การเป็นปจัจยักําหนดระดับผลการปฏิบัติงานขององค์การ อีกทัง้การ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การจะเป็นสาเหตุให้พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน 

นอกจากน้ียงัมผีลการศกึษาของ Peters and Waterman (1982) ทีพ่บว่าวฒันธรรมองคก์ารมี

อทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิานดว้ยเช่นกนั โดยรปูแบบของวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนักส็่งผลต่อผล
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การปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั นอกจากน้ีผลการศกึษาของ Xenikou and Simosi (2006) พบผล

เพิม่เติมว่า วฒันธรรมเน้นผลสําเรจ็ และวฒันธรรมเน้นการปรบัตวั มอีิทธพิลทางตรงต่อผลการ

ปฏบิตังิาน และวฒันธรรมเน้นความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังาน มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลการปฏบิตังิาน 

โดยส่งผ่านวฒันธรรมเน้นผลสําเรจ็ ส่วนวฒันธรรมเน้นความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานมอีทิธพิล

ทางออ้มต่อผลการปฏบิตังิาน โดยผ่านวฒันธรรมเน้นผลสาํเรจ็ ส่วนพณิญาดา อําภยัฤทธิ ์(2554) 

พบว่า วฒันธรรมองคก์าร ซึง่ประกอบดว้ย วฒันธรรมการมสี่วนรว่ม วฒันธรรมความมเีอกภาพ 

วฒันธรรมการปรบัตวั และวฒันธรรมเน้นพนัธกจิ ร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธผิลขององค์การไดใ้น

ระดบัสงูมาก รอ้ยละ 74.8 

จะเหน็ไดว้่าจากการประมวลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่า วฒันธรรมองคก์ารมอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการทาํงานทัว่ไปและอทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงาน ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิาน

ตามที่ผ่านมาว่า วฒันธรรมองค์การสามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงได ้(สมมตฐิานที ่4)  

 

2.9  แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํ้าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง 

 

 ในทีน้ี่จะไดก้ล่าวถงึความหมายของภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง แนวคดิและ

ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะ

ผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

2.9.1  ความหมายของภาวะผูนํ้าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง 

การศกึษาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงนัน้ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย 

เช่น Bass (1985: 30-31) ใหค้วามหมายไวว้า่ ผูนํ้าการเปลีย่นแปลง เป็นผูท้ีส่รา้งความคาดหวงั 

ความต้องการ และจติสํานึกของผู้ตาม อกีทัง้กระตุ้นให้ผู้ตามมองเหน็สิง่ต่างๆ อย่างรอบด้าน 

และเชือ่มโยงกนั เพือ่ทาํใหผู้ต้ามเหน็ถงึประโยชน์สว่นรวมมากกว่าส่วนตน นอกจากน้ีผูนํ้ายงัให้

ความสําคญัในความสามารถและความเป็นอยู่ของผูต้ามดว้ย ส่วน Mushinsky (2006: 13) ให้

ความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการที่มอีิทธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงทศันคตแิละสมมุติฐานของ

สมาชิกในองค์การและสร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ

องคก์าร โดยภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเกีย่วขอ้งกบัอทิธพิลของผูนํ้าทีม่ต่ีอผูต้าม แต่ผลกระทบ

ของอทิธพิลนัน้เป็นการใหอ้าํนาจแก่ผูต้ามใหก้ลายมาเป็นผูนํ้าในการพฒันาองคก์าร  

 ความหมายของภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัสามารถ

สรปุความหมายของภาวะผูนํ้าภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงไดว้่า หมายถงึ พฤตกิรรม
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ที่ผู้นํามีการแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือและเป็นที่เคารพนับถือของผู้ตาม ส่งผลให้ผู้ตาม

ประพฤตปิฏบิตัติามผู้นํา อกีทัง้ผู้นําจะดลใจและจูงใจให้ผู้ตามมคีวามหวงั และมุง่มัน่พยายาม

ทาํงานใหบ้รรลเุป้าหมายอยา่งเตม็ความสามารถ และผูนํ้ายงัคอยกระตุน้ใหผู้ต้ามพยายามแกไ้ข

ปญัหาและเรยีนรู้พฒันาตนเองอยู่เสมอ รวมทัง้ผู้นํามคีวามใส่ใจต่อความต้องการและความ

เป็นอยูข่องผูต้าม    

 

2.9.2  แนวคิดภาวะผูนํ้าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง  

ภาวะผู้นํานัน้ถอืว่าเป็นแนวคดิที่มนีักวชิาการใหก้ารศกึษาและวจิยักนัมาอย่างต่อเน่ือง 

จงึทําให้เกิดแนวคดิที่เกี่ยวภาวะผู้นําเป็นจํานวนมากโดยสามารถจําแนกออกเป็นแนวทางใน

การศกึษาหลกัได ้3 แนวทาง คอื 1) แนวทางคณุลกัษณะ แนวทางน้ีเน้นการหาคุณลกัษณะทัว่ไปของผูนํ้า 

เพื่อเปรยีบเทยีบกบับุคคลทีไ่ม่ใช่ผูน้ํา 2) แนวทางพฤตกิรรมนิยม แนวทางน้ีจาํแนกประเภทผูน้ําจาก

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมา และ 3) แนวทางสถานการณ์ ซึง่อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของ

ภาวะผูนํ้ากบัลกัษณะของสถานการณ์ นอกจากแนวทางการศกึษาเรื่องภาวะผูนํ้าทัง้ 3 แนวทาง

หลกัแลว้ ในการศกึษาภาวะผูนํ้าในยคุปจัจบุนัไดข้ยายออกไปสู่การศกึษาทีเ่น้นภาวะผูนํ้าแบบสรา้ง

ความเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ซึ่งเป็นการใช้ภาวะผู้นําเพื่อเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ในการปฏบิตังิานขององคก์ารใหเ้อือ้อํานวยต่อการบรรลุประสทิธผิลยิง่ขึน้ (พชิาย รตัน

ดลิก ณ ภเูกต็, 2552: 172-173) ซึง่ Burns (1978: 4) เป็นบุคคลแรกทีไ่ดนํ้าเสนอแนวคดิเกีย่วกบั

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง (Achua and Lussier, 2010: 303) โดย Burns (1978: 4) ได้

อธบิายเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงว่า “เป็นกระบวนการทีท่ ัง้ผูนํ้าและผูต้ามต่าง

ช่วยกนัยกระดบัของคุณธรรม และแรงจงูใจของกนัและกนัใหสู้งขึน้” (สุเทพ พงศ์ศรวีฒัน์, 2550: 

259) ส่วน Bass (1985: 35-191) เป็นนกัวชิาการอกีท่านหน่ึงทีไ่ดเ้สนอแนวคดิภาวะผูนํ้าแบบสรา้ง

ความเปลีย่นแปลง (Transformational leadership) โดยอาศยัพืน้ฐานจากแนวคดิของ Burns (1978: 

4) ซึง่ Bass (1985: 35-191) ไดแ้บ่งพฤตกิรรมผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงออก 4 องคป์ระกอบ

ดงัน้ี  

          1)  การมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ (Idealized influence) หมายถงึ พฤตกิรรม

ของผูนํ้าทีแ่สดงบทบาทในการเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัผูต้าม เมื่อผูต้ามรบัรูพ้ฤตกิรรมดงักล่าว

ของผูนํ้า กจ็ะทาํใหผู้ต้ามเกดิการลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่เีหล่านัน้ ซึง่โดย

ปกตพิฤตกิรรมของผูนํ้าจะเป็นพฤตกิรรมทีม่มีาตรฐานทางศลีธรรมและจรยิธรรมสูง จนเกดิการ

ยอมรบัว่าพฤตกิรรมเหล่านัน้ว่าเป็นสิง่ที่ถูดต้องดงีาม ดงันัน้จงึได้รบัการยอมรบันับถือจากผู้

ตาม รวมทัง้ได้รบัความไว้วางใจอย่างสูงดว้ยเช่นกนั ทําให้ผู้นําสามารถทําใหผู้้ตามปฏบิตังิาน

ตามวสิยัทศัน์และเป้าหมายพนัธกจิขององคก์ารได ้(Bass and Avolio, 1994: 3) 

          2)  การสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) หมายถงึ พฤตกิรรมที่

ผูนํ้ามกีารแสดงออกดว้ยการสือ่สารใหผู้ต้ามรบัรูถ้งึวสิยัทศัน์พนัธกจิ และความคาดหวงัทีสู่งของ
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ผู้นําที่มีต่อผู้ตาม ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้ผู้ตามยึดมัน่และร่วมสานฝนัต่อ

วสิยัทศัน์ขององคก์าร ซึ่งในทางปฏบิตัผิู้นําจะใช้สญัลกัษณ์และการกระตุ้นทางอารมณ์ให้กลุ่ม

ทาํงานรว่มกนัเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของกลุ่มมากกว่าทาํเพื่อประโยชน์เฉพาะตน พฤตกิรรมของ

ผูนํ้าถอืไดว้่าเป็นผูส้่งเสรมิน้ําใจแห่งการทํางานเป็นทมี ผู้นําจะจูงใจและสรา้งจติสํานึกใหผู้้ตาม

ทาํงานบรรลเุกนิเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ 

          3)  การกระตุ้นทางปญัญา (Intellectual stimulation) หมายถงึ พฤตกิรรมที่

ผู้นํากระตุ้นให้ผู้ตามรเิริม่ในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ โดยผู้นําใช้วธิกีารฝึกคดิทบทวน

กระแสความเชื่อและคา่นิยมแบบเดมิของผูต้าม ผูนํ้าจะสรา้งความรูส้กึทีท่า้ทายใหก้บัผูต้าม และ

ให้การสนับสนุนส่งเสรมิแก่ผู้ตามในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผู้ตามสามารถ

แกป้ญัหาไดส้าํเรจ็ดว้ยตนเอง 

4)  การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล (Individualized consideration) หมายถงึ

พฤตกิรรมของผูนํ้าทีเ่ขา้ใจความแตกต่างของผูต้ามทัง้ในเรื่องความต้องการและความสามารถที่

แตกต่างกนัของแต่ละคน โดยผู้นําจะมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นห่วงกงัวลต่อสวสัดภิาพและการพฒันา

ของลูกน้อง ส่งเสรมิบรรยากาศการทํางานที่ด ีรบัฟงัอย่างเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ตาม

และพยายามตอบสนองต่อความต้องการของผู้ตามแต่ละคน โดยผู้นําจะแสดงบทบาทเป็นพี่

เลีย้งและทีป่รกึษาทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื  

นอกจากแนวคดิของ Bass (1985: 35-191) แลว้ ยงัมนีกัวชิาการหลายท่านไดศ้กึษาและ

พฒันาแนวคดิดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง เช่น Bennis and Nanus (1985) Tichy and Devanna 

(1986) Conger and Kanungo (1987) Kouzes and Posner (1987) Kantabutra (2009) และ  

รตัตกิรณ์ จงวศิาล (2551: 201-208) โดย Bennis and Nanus (1985) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมผูนํ้าและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้ในองคก์ารภาครฐัและภาคเอกชนทีม่คีุณลกัษณะชอบการรเิริ่มสรา้งสรรคแ์ละมี

พลวตัอยู่เสมอ โดยผลสรุปเกี่ยวกบัพฤติกรรมร่วมของภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การพฒันาวสิยัทศัน์ (Developing a Vision) การพฒันาความ

ผูกพนัและความไวว้างใจ (Developing Conmitment and Trust) และการส่งเสรมิการเรยีนรูภ้ายใน

องคก์าร (Facilitating Organization Learning) ส่วนงานวจิยัของ Tichy and Devanna (1986) ได้

ศกึษาผูนํ้าของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา แลว้มาทาํการวเิคราะหเ์พื่อ

หารปูแบบกระบวนการทีเ่กดิขึน้ระหว่างทีผู่นํ้าดาํเนินการเปลีย่นแปลงและสรา้งสรรคบ์รษิทัขึน้มา

ใหม่ มกีารหาพฤตกิรรมต่างๆ ทีผู่นํ้าใชใ้นการสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการดงักล่าว พรอ้มทัง้หา

คุณลักษณะ และคุณสมบัติที่เป็นทักษะของผู้นําเหล่าน้ีในฐานะที่เป็นผู้นําแบบสร้างความ

เปลีย่นแปลง โดยรปูแบบกระบวนการทีค่น้พบประกอบดว้ย 3 ระยะตามลาํดบั ไดแ้ก่ การยอมรบั

ในความจาํเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง (Recognizing the need for revitalization) การสรา้งวสิยัทศัน์

ใหม ่(Creating a new vision) และการดาํเนินการเปลีย่นแปลงในองคก์าร (Institutionalizing change) 

นอกจากน้ีในการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวจิยัของนักวิชาการต่างๆ ของ Podsakoff และคณะ  
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(1990 อา้งถงึใน สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์, 2550: 278-280) ไดส้รปุว่า ผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง

มพีฤตกิรรมหลกัทีส่าํคญัอยา่งน้อยทีส่ดุ 6 ประการดงัน้ี 

        1)  การกําหนดและใหค้วามชดัเจนดา้นวสิยัทศัน์ ไดแ้ก่ พฤตกิรรมของผูนํ้าทีมุ่่ง

หมายในการระบุโอกาสใหม่ๆ ขององคก์าร พรอ้มกบัพฒันาสรา้งความชดัเจน และสรา้งบนัดาล

ใจใหผู้ต้ามเกดิความผกูพนัต่อวสิยัทศัน์ในอนาคตของผูนํ้า  

        2)  การแสดงแบบอยา่งของพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัผูต้าม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมของ

ผูนํ้าในการแสดงแบบอย่างของการประพฤตปิฏบิตั ิเพื่อให้ผู้ตามเอาเป็นต้นแบบในการปฏบิตัิ

ตาม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมและหลกัการของผูนํ้า 

        3)  การกระตุ้นให้เกดิการยอมรบัเป้าหมายรวมของกลุ่ม ได้แก่ พฤตกิรรมของ

ผูนํ้าทีม่เีป้าหมายในการสง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืกนัของสมาชกิในกลุ่ม เพื่อรว่มกนัทาํงานจน

บรรลเุป้าหมายรว่มกนั  

        4)  กําหนดความคาดหวงัต่อผลงานสูง ไดแ้ก่ พฤตกิรรมของผูนํ้าทีแ่สดงออกใน

การคาดหวงัความเป็นเลศิของผลงาน ในแงท่ีผู่ต้ามมผีลงานทีม่คีณุภาพหรอืผลงานสงู 

        5)  ใหก้ารสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล ได้แก่ พฤตกิรรมทีผู่้นําแสดงใหเ้หน็ว่า

ได้ให้การส่งเสรมิสนับสนุน ใหก้ารนับถอืต่อผู้ตาม โดยมคีวามเออาทรต่อความรูส้กึ และของผู้

ตามแต่ละคน  

        6)  มกีารกระตุน้ทางปญัญา ไดแ้ก่ พฤตกิรรมทีผู่นํ้าสรา้งความทา้ทายและกระตุน้ผู้

ตามให้มองปญัหาและงานเดิม ด้วยมุมมอง และวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยใช้

ความคดิพจิารณาเชงิวเิคราะหใ์หผู้ต้ามเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหมท่ีเ่หมาะสม  

นอกจากงานวจิยัในต่างประเทศดงักลา่วขา้งตน้แลว้ ในประเทศไทยยงันกัวชิาการหลาย

ท่านไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง เช่น งานวจิยัของ

รตัตกิรณ์ จงวศิาล (2551: 201 - 208) ไดศ้กึษาวจิยัภาวะผูนํ้าจากกลุม่ผูบ้รหิารทีเ่ป็นคนไทย 

ในกลุ่มธุรกจิ SME จากทุกภูมภิาคของประเทศ ผลการศกึษาสามารถนํามาเสนอเป็นแนวคดิ

ภาวะผูนํ้า 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

        1)  การส่งเสรมิแรงบนัดาลใจผู้ใต้บงัคบับญัชา หมายถึง พฤติกรรมของผู้นําที่

ส่งเสรมิใหผู้ต้ามเกดิความจกรกัภกัดต่ีอองคก์าร พฒันาตนเอง และมสี่วนร่วมในการทํางาน อกี

ทัง้ผู้นําทําหน้าทีเ่ป็นผู้จุดประกายความคดิใหผู้้ตาม เปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้สดงความสามารถ

ของตน สรา้งแรงบนัดาลใจใหท้มีงาน และมุง่เน้นใหค้วามสาํคญักบับุคคล   

         2)  การใหค้วามใส่ใจและปรารถนาดต่ีอผูอ้ื่น หมายถงึ พฤตกิรรมของผูนํ้าทีแ่สดงออก

ในการรกัษาน้ําใจผูต้ามและพยายามทําให้ผูต้ามมคีวามสุข มคีวามเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มี

ความเป็นกนัเองกบัผูต้าม และใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่นทาํผดิพลาด  
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        3)  การมศีลีธรรมจรรยาบรรณในการประกอบการ หมายถงึ พฤตกิรรมของผูนํ้า

ทีม่คีวามพถิพีถินัเอาใจใส่กบังาน หรอืคุณภาพสนิคา้และบรกิาร รกัษาคําพูด ยดึมัน่ในศลีธรรม

จรรยาบรรณ ดาํเนินธรุกจิอยา่งโปรง่ใสตรวจสอบได ้และมคีวามซือ่สตัยส์จุรติต่อผูอ้ื่น  

        4)  ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ ์หมายถงึ พฤตกิรรมของผูนํ้าทีแ่สดงออก

ถงึการมวีสิยัทศัน์ รอบรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง มองการณ์ไกล และมคีวามคดิเชงิกลยทุธ ์

        5)  การเสรมิสรา้งจติสํานึกต่อสงัคม หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้นําทีย่ดึหลกัธรร

มาภิบาล ปลูกฝงัและสนับสนุนสมชิกในองค์การให้มคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 

ดําเนินธุรกจิโดยมุ่งคนืประโยชน์ให้สงัคม ปลูกฝงัจรยิธรรมใหก้บัผู้ตาม และส่งเสรมิวฒันธรรม

ประเพณทีีด่งีาม  

 ในการวิจ ัยครัง้น้ีผู้ว ิจ ัยมีความสนใจศึกษาภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง 

(Transformational leadership) ตามแนวคดิของ Bass (1985: 35-191) โดยจาํแนกภาวะผูนํ้า

แบบสรา้งความเปลีย่นแปลงออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ การ

สรา้งแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปญัญา และการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 

ทัง้น้ีการวดัภาวะผู้นําในการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัได้นําแบบวดัภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลีย่นแปลง (Transformational leadership) ของรตัตกิรณ์ จงวศิาล (2543: 138-141) มาปรบั

ใช้ให้เหมาะสมกับการวจิยัในครัง้น้ี โดยแบบสอบถามวดัภาวะผู้นํา 4 รูปแบบ ได้แก่ การมี

อทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาลใจ การกระตุ้นทางปญัญา และการคํานึงถงึความ

เป็นปจัเจกบุคคล ดรูายละเอยีดในบทที ่3 

 

2.9.3  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําแบบสร้างความเปลี ่ยนแปลง และ

พฤติกรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาไม่พบงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยตรง จงึทบทวนความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความ

เปลีย่นแปลงกบัพฤตกิรรมการทํางานแบบทัว่ไป โดยงานวจิยัของธวชัชยั คําแหงพล (2544)    

ปรมิปราง พรหมมาณพ (2549) ชนันดา โชติแดง (2550) และพศิมยั ทพิยส์มบูรณ์ (2552) พบ

ผลการวจิยัทีส่อดคลอ้งกนั กลา่วคอื ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก

กบัพฤตกิรรมการทํางาน ส่วนงานวจิยัของกนกวรรณ กอบกุลธนชยั, 2546; เกยีรตคิุณ วรกุล, 

2545;  โครงการ เสอืดาํ, 2545; จติราภรณ์ อกัษรเลข, 2545; ชาครยีา ศรทีอง, 2547; พรพรรณ 

น้ิวจนัทกึ, 2545 พบผลเพิม่เตมิว่าภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก

กบัผลการปฏบิตังิานของพนกังานดว้ยเช่นกนั 

ผลการประมวลงานวิจยัที่ผ่านมาพบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการทํางานโดยทัว่ไป รวมทัง้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผล

การปฏบิตังิาน ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานสอดคลอ้งกบัการศกึษาวจิยัทีผ่่านมาว่า 
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ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของผูบ้รหิารในองคก์ารเอกชนของไทย (สมมตฐิานที ่2) 

 

2.9.4  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงกบัวฒันธรรม 

องคก์าร 

การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงและ

วฒันธรรมองคก์าร จากผลงานวจิยัของ Li (2004) พบว่าภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ (Bureaucratic culture) แบบ

เน้นนวตักรรม (Innovation culture) และแบบเน้นความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังาน (Supportive culture) 

ส่วนงานวจิยัของ Casida and Pinto-Zipp (2008) พบเพิม่เตมิว่า ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความ

เปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรมองคก์ารทัง้วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่ม (Involvement 

culture) วฒันธรรมแบบเน้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั (Consistency culture) วฒันธรรมแบบเน้นการ

ปรบัตวั (Adaptability culture) และวฒันธรรมแบบเน้นพนัธกจิ (Mission culture) และงานวจิยัของ

เกรยีงไกรยศ พนัธุไ์ทย (2552) พบสอดคลอ้งกนัว่า ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลต่อ

วฒันธรรมแบบเน้นการปรบัตวั (Adaptability culture) วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วม (Involvement 

culture) และวฒันธรรมแบบเน้นพนัธกจิ (Mission culture) ส่วนเบญจวรรณ กลัน่กําเนิด (2544) พบว่า 

ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัวฒันธรรมองค์การ และณัฐวุฒ ิ   

แก้วบางพูด (2554) พบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธ์กับวฒันธรรม

องคก์ารในระดบัคอ่นขา้งสงู  

การประมวลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว พบว่าภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัวฒันธรรมองคก์าร ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานสอดคลอ้ง

กบัการศกึษาวจิยัทีผ่า่นมาวา่ ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั

วฒันธรรมองคก์าร (สมมตฐิานที ่3) 

 

2.9.5  อาํนาจการทํานายพฤติกรรมการทํางาน โดยภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปล่ียนแปลง  

การทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัอํานาจการทํานายพฤตกิรรมการทํางาน โดยภาวะผู้นํา 

พบงานวจิยัของปรมิปราง พรหมมาณพ (2549) และชนันดา โชตแิดง (2550) ที่ทําการศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นํากบัพฤติกรรมการทํางานของผู้บงัคบับญัชา ผลการวจิยัของ  

ปรมิปราง พรหมมาณพ (2549) พบว่า ภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นํา

แบบแลกเปลี่ยนร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานของหวัหน้างานได้ร้อยละ 23.2 ส่วน

ผลการวจิยัของชนนัดา โชตแิดง (2550) พบวา่ ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง กบัความ
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ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความรูส้กึ และดา้นความต่อเน่ือง ร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานได้

รอ้ยละ 38.2 นอกจากน้ีงานวจิยัของพณิญาดา อาํ ภยัฤทธิ ์(2554) ยงัพบว่า ภาวะผูนํ้าแบบสรา้ง

ความเปลีย่นแปลง และภาวะผู้นําแบบแลกเปลีย่น ร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธผิลขององคก์ารได้

ในระดบัสูง รอ้ยละ 43.6 โดยทีภ่าวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงสามารถทํานายไดด้กีว่า

ภาวะผูนํ้าแบบแลกเปลีย่น 

การประมวลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งพบว่าภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงสามารถ

ทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานทัว่ไปและสามารถทํานายประสทิธผิลขององคก์าร การศกึษาครัง้น้ี

จงึตัง้สมมติฐานเทยีบเคยีงกบัผลการวจิยัที่ผ่านมาว่า ภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง

สามารถทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได ้(สมมตฐิานที ่5)   

 

2.9.6  อาํนาจทาํนายพฤติกรรมการทํางานร่วมกนัของวฒันธรรมองค์การ และ

ภาวะผูนํ้าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง  

การทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัอํานาจการทํานายร่วมกนัของวฒันธรรมองคก์ารและ

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการทาํงาน พบว่า Xenikou and Simosi 

(2006) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง วฒันธรรมองคก์าร 

และผลการปฏบิตังิาน พบว่าภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง วฒันธรรมเน้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งพนกังาน มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลการปฏบิตังิาน โดยส่งผ่านวฒันธรรมเน้นผลสาํเรจ็ ส่วน

เกรยีงไกรยศ พนัธุไ์ทย (2552) ไดศ้กึษาในลกัษณะเดยีวกนั ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งความเปลีย่นแปลง และวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปรบัตวัมอีทิธพิลทางตรงต่อผลการ

ปฏบิตังิานของพนกังานรฐัวสิาหกจิ โดยที่ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลต่อผล

การปฏบิตังิานมากทีสุ่ด (ดงัภาพที ่2.5) นอกจากน้ีพณิญาดา อําภยัฤทธิ ์(2554) พบว่า ตวัแปรที่

ทาํนายประสทิธผิลองคก์ารไดใ้นระดบัสงูสุด ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร คอื ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความ

เปลีย่นแปลง ภาวะผูนํ้าแบบแลกเปลีย่น วฒันธรรมเน้นการมสี่วนร่วม วฒันธรรมเน้นความมี

เอกภาพ วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั และวฒันธรรมเน้นพนัธกจิ ซึง่ตวัแบบน้ีสามารถพยากรณ์

ประสทิธผิลองคก์ารได ้ รอ้ยละ 75.4 โดยวฒันธรรมแบบเน้นพนัธกจิสามารถทาํนายประสทิธผิล

ขององคก์ารไดด้กีวา่ตวัแปรในดา้นอื่น  

 ผลการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า วฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูน้ํา

แบบสรา้งความเปลีย่นแปลงรว่มกนัทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานแบบทัว่ไปได ้อกีทัง้รว่มกนัทาํนาย

ประสทิธผิลขององคก์ารไดเ้ช่นกนั  ดงันัน้ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานสอดคลอ้งกบัการ

ศกึษาวจิยัทีผ่่านมาว่า วฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงรว่มกนัทาํนาย

พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้มากกว่าวฒันธรรมองค์การหรอื

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงเพยีงตวัเดยีว (สมมตฐิานที ่6)   
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2.10  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การประมวลเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทาํใหส้ามารถกาํหนดกรอบแนวคดิการวจิยัเรือ่ง 

การศกึษาวฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการทํางาน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของผูบ้รหิารในองคก์ารเอกชน ไดด้งัภาพที ่2.4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

วฒันธรรมองคก์าร 

     - เน้นการปรบัตวั 

     - เน้นการมสีว่นรว่ม 

     - เน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ 

     - เน้นพนัธกจิ 

     - เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปล่ียนแปลง 

     - การมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์  

     - การสรา้งแรงบนัดาลใจ  

     - การกระตุน้ทางปญัญา  

     - การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล    
 

พฤติกรรมการทาํงานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    - บุคลกิภาพ (การแสดงออก)  

    - การสือ่สาร  

    - การทาํงานเป็นทมี  

    - การตดัสนิใจ  

    - ภาวะผูนํ้า (การปกครอง) 

      

ข้อมลูส่วนบคุคล 

     - เพศ 

     - อาย ุ    

     - อายงุานในองคก์ารปจัจบุนั 

     - ระดบัการศกึษา 
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2.11  สมมติฐานการวิจยั  

 

 การประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์าร

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานการวจิยัดงัน้ี  

สมมตฐิานที ่1  วฒันธรรมองค์การมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับพฤติกรรมการทํางาน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สมมตฐิานที ่2  ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สมมตฐิานที ่3  ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

วฒันธรรมองคก์าร 

สมมตฐิานที ่4  วัฒนธรรมองค์การสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได ้

สมมตฐิานที ่5  ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถทํานายพฤตกิรรมการ

ทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได ้

สมมตฐิานที ่6 วฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง รว่มกนั

ทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มากกว่าวฒันธรรม

องคก์ารหรอืภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงเพยีงตวัเดยีว 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจยั 
 

การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูนํ้าแบบ

สร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอพียง 

รวมทัง้ศึกษาอํานาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอพยีง 

โดยตวัแปรดงักล่าว ซึ่งวธิกีารวจิยัประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรที่ศึกษา 

นิยามปฏบิตักิารของตวัแปร เครือ่งมอืวดัตวัแปร การสรา้งและการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

3.1.1  ประชากรท่ีศึกษา 

ประชากรในการวิจยัครัง้น้ีเป็นพนักงานประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับต้นและ

ระดบักลางในองคก์ารเอกชนของไทยทีน้่อมนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นการดาํเนินงาน 

โดยเลอืกศกึษาองคก์ารเอกชนขนาดใหญ่จาํนวน 1 องค์การ ที่ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการประกวด

ผลงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงครัง้ที ่2 ประจาํปี 2553 โดยมผีูบ้รหิารระดบัตน้และ

ระดบักลางรวมทัง้สิน้ 579 คน (มกราคม 2556)  

 

3.1.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 

ในการวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณดา้นการหาความสมัพนัธแ์ละการพยากรณ์  โดย

วธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รหิารระดบัตน้และระดบักลางของบรษิทัทีศ่กึษา มทีัง้หมด 579 คน และใน

การกาํหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเปิดตารางสาํเรจ็รปูของ Krejcie & Morgan (1970: 

607-609) ทีค่วามคลาดเคลื่อน 5% และระดบัความเชื่อมัน่ 95% จากประชากร 579 คน ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งไมน้่อยกว่า 230 คน แต่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้จาํนวน 275 คน โดย

กําหนดสดัส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทัง้หมด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample 

random sampling) ตามรายละเอยีดดงัตารางที ่3.1 
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ตารางท่ี 3.1  จาํนวนประชากร และขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

หน่วยงานในบริษทัท่ีศึกษา 
ประชากร 

(คน) 

ขนาดตวัอย่าง 

(คน) 

สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

1. สาขาแก่งคอย 170   85 31 

2. สาขาลาํปาง 92  42 15 

3. สาขาท่าหลวง 187 100 36 

4. สาขาทุ่งสง 130 48 18 

รวม 579 275  100 

        

3.2  ตวัแปรท่ีศึกษาและนิยามปฏิบติัการของตวัแปร 

  

3.2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ม ี2 ตวัแปร ไดแ้ก่  

          3.2.1.1  วฒันธรรมองคก์าร หมายถงึ กรอบแบบแผน ค่านิยมหลกั ซึง่ทาํใหพ้นกังาน

ในองคก์ารยดึถอืใช้ปฏบิตัริ่วมกนั เป็นทีย่อมรบัของกลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในองคก์าร ซึ่ง

พนกังานจะแสดงออกมาในรปูแบบของพฤตกิรรม และวธิปีฏบิตักิารทาํงาน ในทีน้ี่วดัองคป์ระกอบของ

วฒันธรรมองคก์าร 5 ดา้น (เกรยีงไกรยศ พนัธุไ์ทย, 2552: 122) ไดแ้ก่  

                     1)  วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปรบัตวั หมายถงึ พนกังานในองคก์ารมี

วธิกีารทาํงานทีส่ามารถปรบัตวัตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ มคีวามกลา้เสีย่งในการเปลีย่นแปลงสิง่ต่างๆในเชงิสรา้งสรรค ์

                     2)  วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสีว่นรว่ม หมายถงึ พนกังานในองคก์าร

มวีธิกีารทาํงานทีมุ่่งเน้นทาํงานเป็นทมี จดักลุ่มตัง้คณะทาํงานโดยใหพ้นกังานทุกระดบัมสี่วนรว่มใน

การปฏบิตังิานขององคก์าร มกีารสือ่สารทีเ่ปิดกวา้งใหพ้นกังานเขา้ถงึขอ้มลูทุกคน 

                  3)  วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ หมายถงึ พนกังาน

ในองคก์ารมวีธิกีารทาํงานทีอ่ยู่ภายใตร้ะเบยีบกฎเกณฑน์โยบายขององคก์าร ซึง่พนกังานจะรว่มมอื

กนัทาํงาน ภายใตน้โยบาย ระเบยีบกฎเกณฑต่์างๆ ยดึหลกัความมรีะเบยีบวนิยัของการทาํงาน 

                  4)  วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิ หมายถงึ พนักงานในองคก์ารมี

วิธีการทํางานที่มุง่เน้นการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์เป้าหมายที่ชัดเจนขององค์การ

ก่อใหเ้กดิประสทิธผิลตามทีต่อ้งการ โดยทีพ่นกังานทุกคนในองคก์ารจะรบัรูถ้งึพนัธกจิทีม่รี่วมกนั 

และเขา้ใจในทศิทางและเป้าหมายขององคก์าร 
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                  5)  วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นความรบัผิดชอบต่อสังคม หมายถึง 

องค์การต้องมคีวามรบัผดิชอบทัง้ภายในและภายนอกองค์การ นัน่คอื พนักงานปฏบิตังิานใน

บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มการทํางานที่ด ีมคีวามปลอดภยั พนักงานได้รบัค่าตอบแทนที่

เป็นธรรม และมสีวสัดกิารที่เหมาะสม พนักงานไดร้บัความรูแ้ละการสื่อสารเกี่ยวกบัหลกัการ

ทํางานทีป่ลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ องค์การส่งเสรมิการรกัษาสุขภาพของพนักงาน เช่นการ

ออกกําลงักาย การตรวจสุขภาพประจําปี ฯลฯ และให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้พนักงานเขา้ร่วม

กจิกรรมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานโดยคํานึงถงึ

ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และปฏบิตัิงานโดยยดึมัน่ในความถูกต้องทางศีลธรรม 

จรรยาบรรณ และหลกัธรรมาภบิาล 

         3.2.1.2  ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิาร

ทีส่ามารถสรา้งแรงบนัดาลใจ เป็นตวัอย่างทีด่ใีหก้บัพนักงานได ้ทําใหพ้นักงานปฏบิตัติาม และ

เป็นผูบ้รหิารทีส่ามารถนําวสิยัทศัน์ของตนเองใหพ้นักงานเกดิการยอมรบั และปฏบิตังิานอย่าง

เตม็ทีต่ามเป้าหมายขององค์การ ซึง่สามารถวดัพฤตกิรรมผูนํ้าสรา้งความเปลีย่นแปลงได้จาก

คุณสมบตั ิ4 คุณสมบตั ิ(รตัตกิรณ์ จงวศิาล, 2543: 5) คอื  

                  1)  การมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ (Idealized influence) หมายถงึ 

ระดบัพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นในการจดัการ หรอืการทํางานที่เป็นกระบวนการ ทําให้

ผูร้ว่มงานมกีารยอมรบั เชื่อมัน่ศรทัธา ภาคภูมใิจและไวว้างใจในความสามารถของผูนํ้า มคีวาม

ยนิดทีีจ่ะทุ่มเทการปฏบิตังิานตามภารกจิ โดยผู้นําจะมกีารประพฤตตินเพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่

ผู้อื่น เสียสละเพื่อประโยชน์ของกลุ ่ม เน้นความสําคญัในเรื่องค่านิยม ความเชื่อและการมี

เป้าหมายที่ชดัเจน มคีวามมัน่ใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผู้นําจะมคีุณลกัษณะสําคญัในด้านการมี

วสิยัทศัน์และการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ไปยงัผูร้ ่วมงาน มคีวามมุ่งมัน่และทุ่มเทในการปฏบิตังิาน

ตามภารกิจ มีความสามารถในการจดัการหรือ มีการเห็นคุณค่าในตนเอง และมีศีลธรรม

จรยิธรรม 

                  2)  การสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) หมายถงึ ระดบั

พฤตกิรรมผู้นําแสดงให้เหน็ในการจดัการ หรอืการทํางานที่เป็นกระบวนการทําให้ผู้ร่วมงานมี

แรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อกลุ่ม มกีารตัง้มาตรฐานในการ

ทํางานสูง และเชื่อมัน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย มคีวามแน่วแน่ในการทํางาน มกีารให้

กําลงัใจผู้ร่วมงาน มกีารกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงสิง่ที่สําคญั โดยผู้นําจะมคีุณลกัษณะ

สาํคญัในดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ หรอืแรงจงูใจใหก้บัผูร้ว่มงาน  

                  3)  การกระตุน้ทางปญัญา (Intellectual stimulation) หมายถงึ ระดบั

พฤตกิรรมทีผู่นํ้าแสดงใหเ้หน็ในการจดัการ หรอืการทํางานทีเ่ป็นกระบวนการกระตุ้นผูร้่วมงาน

ให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ไขปญัหา มีการพิจารณาปรบัปรุงวิธีการทํางาน 
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ส่งเสรมิใหผู้้ร่วมงานแสดงความคดิเหน็ มองปญัหาในแง่มุมต่างๆ มกีารวเิคราะห์ปญัหาโดยใช้

เหตุผลและขอ้มลูหลกัฐาน มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

                  4)  การคํานึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล (Individualized consideration) 

หมายถงึ ระดบัพฤตกิรรมที่ผู้นําแสดงให้เหน็ในการจดัการ หรอืการทํางานโดยคํานึงถงึความ

แตกต่างระหว่างบุคคล มกีารเอาใจเขามาใส่ใจเรา มกีารติดต่อสื่อสารแบบสองทางและเป็น

รายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความต้องการและ

ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพีเ่ลีย้งสอนและใหค้ําแนะนําและส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงานให้

พฒันาตนเอง มกีารกระจายอํานาจโดยการมอบหมายให้ผู้ร่วมงาน โดยผู้นําจะมคีุณลกัษณะ

สาํคญัในดา้นความเขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละคน และเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความสามารถ

ในการตดิต่อสือ่สารระหวา่งบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงาน  

 

3.2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  

        3.2.2.1  พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ 

พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารปฏบิตัตินและแสดงพฤตกิรรมในการทํางาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลกิภาพ 

(การแสดงออก) ด้านการสื่อสาร ด้านการตดัสนิใจ ด้านการทํางานเป็นทมี และด้านภาวะผู้นํา 

(การปกครอง) โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ 3 หลกัการ คอื 

ความพอประมาณ การมเีหตุผล และการมภีมูคิุม้กนั (วชิยั อุตสาหจติ, 2550: 26) ไดแ้ก่  

                      1)  บุคลกิภาพ (การแสดงออก) ของผูบ้รหิารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

คือ มพีฤติกรรมในการการวางตนและแสดงออกอย่างเหมาะสม ไม่สุดโต่ง มคีวามเกรงใจต่อผู้อื่น ไม่

เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น ไมก่่อความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ส่วนรวม ยอมรบัและเขา้ใจในความแตกต่างของผูอ้ื่น 

ใหค้วามเคารพในความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย คดิทบทวนอย่างถีถ่ว้นก่อนการแสดงออกทัง้กาย วาจา และใจ

อยูเ่สมอ มคีวามตระหนกัรูใ้นตนเอง คอยทบทวนปรบัปรงุความคดิและพฤตกิรรมของตนเองใหด้ขีึน้อยูเ่สมอ 

มคีวามขยนัหมัน่เพยีร ปรบัเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะความสามารถอยูเ่สมอ 

                  2)  พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บรหิารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง คอื ใหค้วามสําคญักบัวจันภาษา และอวจันภาษา สื่อสารไดถู้กต้องเหมาะสมกบักาละ

เทสะ  ไม่โกหกและใส่รา้ยผูอ้ื่น พนิิจพเิคราะหอ์ย่างละเอยีดถี่ถ้วนก่อนสื่อสาร พจิารณาขอ้มลู

รอบดา้น ยดึถอืหลกัของเหตุผล ไมใ่ชอ้ารมณ์ในการสือ่สารกบัผูอ้ื่น เปิดตา เปิดห ูและเปิดใจ ใน

การรบัรูข้อ้มลูต่าง ๆ วางตวัเป็นกลาง มคีวามหนกัแน่น และไมห่เูบา 

                  3)  พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผู้บรหิารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง คอื ตดัสนิใจโดยใชห้ลกัการประสานความร่วมมอื ถนอมน้ําใจซึง่กนัและกนั คํานึงถงึ

ประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ทําใหผู้้อื่นเดอืดรอ้น พจิารณาขอ้มูลรอบด้านประกอบการตดัสนิใจ 

คํานึงถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ยดึหลกัการของความถูกต้อง ยุตธิรรม และมมีาตรฐานเดยีว มี
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การวางแผน และคาดการณ์สิง่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมกีารเตรยีมความพร้อมรบัการ

เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

                  4)  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารตามหลักปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง คอื เขา้ใจเป้าหมายของทมี แสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลอืกนั 

ทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ เขา้ใจความแตกต่างของสมาชกิในทมี มกีารประเมนิจุดแขง็ของ

แต่ละคน และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์  มีการวางแผน จดัสรรงาน คอยติดตาม ให้ข้อมูล

ป้อนกลบั และอํานวยการให้กบัการทํางาน มกีารแลกเปลี่ยนขอ้มลู และเรยีนรูร้่วมกนักบัทมี 

พฒันาความสมัพนัธท์ีด่ภีายในทมี และเสรมิสรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

                  5)  พฤติกรรมผู้นํา (การปกครอง) ของผู้บรหิารตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง คอื คอยดูแล เอาใส่ใจ และใหค้วามสําคญัอย่างทัว่ถงึ ปฏบิตัต่ิอลูกน้องดว้ย

ความเมตตา คอยประสานความแตกต่างของแต่ละคน ทุ่มเททําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ส่วนตน กาํหนดเป้าหมาย สรา้งวสิยัทศัน์ร่วม ส่งเสรมิใหเ้กดิการมสี่วนร่วม เป็นคนมเีหตุผล ให้

ความยตุธิรรม เปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น มกีารพฒันาตนเอง และสรา้งองคค์วามรูห้รอื

ภมูปิญัญาใหม่ๆ  เปิดโลกทศัน์ และมองการณ์ไกลอยูเ่สมอ   

 

3.2.3  ตวัแปรสมทบ (Moderating Variables) ไดแ้ก่  

        3.2.3.1  ปจัจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบตัปิระจําตวัของผู้บรหิารระดบัต้น

และระดับกลาง ณ เวลาปจัจุบัน ได้แก่ อายุ อายุการทํางาน และระดับการศึกษา โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี  

                   1)  อาย ุหมายถงึ อายุของผูบ้รหิารระดบัต้นและระดบักลาง แบ่งเป็น 4 

ระดบั ไดแ้ก่ (1) อายตุํ่ากวา่ 30 ปี (2) อาย ุ30 - 40 ปี (3) อาย ุ41 – 50 ปี และอายุมากกว่า 50 

ปี        

                   2)  อายุการทํางาน หมายถึง อายุการทํางานในบริษัทที่ศึกษาของ

ผูบ้รหิารระดบัต้นและระดบักลาง แบ่งออกเป็น 4 ระดบัไดแ้ก่ (1) ไม่เกนิ 10 ปี (2) 11 – 20 ปี 

(3) 21- 30 ปี และ (4) มากกวา่ 30 ปี  

                   3)  ระดบัการศกึษา หมายถงึ ระดบัการศกึษาของผูบ้รหิารระดบัต้นและ

ระดบักลาง แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ (1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี(2) ปรญิญาตรแีละสูงกว่า

ปรญิญาตร ี 
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้น้ีมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวดัตวัแปรแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

และเตมิขอ้ความสัน้ ๆ เพือ่สอบถามลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามระบุ 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และอายงุานในองคก์ารปจัจบุนั  

ตอนที ่2  แบบสอบถามการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร ผูว้จิยันําแบบสอบถามของเกรยีงไกรยศ 

พนัธุไ์ทย (2552: 223-224) ทีส่รา้งขึน้ตามแนวคดิของนกัวชิาการ 6 ท่าน คอื Harrison (1972); 

Charles (1979); Handy (1981); Cameron and Quinn (1999); Denison (2000) และ Daft (2008) 

โดยผู้วจิยันํามาปรบัเรยีบเรยีงขอ้คําถามใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัต้นและ

ระดบักลางทีศ่กึษาวจิยัในครัง้น้ี มขีอ้คาํถามทางบวกทัง้หมด 27 ขอ้ (ตามภาคผนวกแนบ) ไดแ้ก่   

ขอ้ 1 – 5  วดัวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปรบัตวั จาํนวน 5 ขอ้ 

ขอ้ 6 – 10  วดัวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสีว่นรว่ม จาํนวน 5 ขอ้ 

ขอ้ 11 – 15  วดัวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ จาํนวน 5 ขอ้ 

ขอ้ 16 – 20  วดัวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิ จาํนวน 5 ขอ้ 

ขอ้ 21 – 25  วดัวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม จาํนวน 7 ขอ้  

แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นมาตราสว่นแบบวดัประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาก

จรงิทีสุ่ด คอ่นขา้งจรงิ ไมแ่น่ใจ ค่อนขา้งไม่จรงิ และไม่จรงิเลย โดยการตรวจใหค้ะแนนขอ้ความ

ทางบวกให ้4 ถงึ 0 ขอ้ความทางลบใหเ้ป็น 0 ถงึ 4  

 

ตวัอยา่งแบบสอบถามการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร 

 

 

 

 

ข้อคาํถาม 
จรงิที ่

สุด 

คอ่นขา้ง

จรงิ 

ไมแ่น่ 

ใจ 

 คอ่นขา้ง 

  ไมจ่รงิ 

ไมจ่รงิ

เลย 

1. ขา้พเจา้สามารถปรบัเปลีย่นแผนการ

ทาํงานไดอ้ยา่งอสิระ ถา้เป็นสิ่งทีด่แีละ

ถกูตอ้ง 
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ตอนที ่ 3  แบบสอบถามภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง ผูว้จิยันําแบบสอบถาม

ของรตัตกิรณ์ จงวศิาล (2543: 138-141) ทีไ่ดพ้ฒันามาจากแบบวดัภาวะผูนํ้าของประเสรฐิ 

สมพงษ์ธรรม (2538 อ้างถงึใน รตัตกิรณ์ จงวศิาล, 2543: 71) ซึง่แปลมาจากแบบวดัภาวะผูนํ้า

พหุองคป์ระกอบฉบบั 5X สําหรบัผูป้ระเมนิ (Multifactor Leadership Questionnaire Form – 

Rater: MLQ) ของ Base and Avolio (1991 อา้งถงึใน รตัตกิรณ์ จงวศิาล, 2543: 71) มาปรบัใช้

กบัการวจิยัในครัง้น้ี โดยแบบสอบถามของรตัตกิรณ์ จงวศิาล (2543: 138-141) มขีอ้คําถาม

ทัง้หมด 47 ข้อ ประกอบด้วย การมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ จํานวน 18 ขอ้ การสรา้งแรง

บนัดาลใจ จาํนวน 10 ขอ้ การกระตุน้ทางปญัญา จาํนวน 10 ขอ้ และการคํานึงถงึความเป็น

ปจัเจกบุคคล จาํนวน 9 ขอ้ แต่การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามของรตัตกิรณ์ จงวศิาล 

(2543: 138-141) มาทดลองใช ้(Pilot test) และตดัขอ้คําถามบางขอ้ทีม่คี่าความสมัพนัธร์ายขอ้

ทีต่ํ่าออก ไดข้อ้คาํถามในแบบสอบถามภาวะผูนํ้าสรา้งความเปลีย่นแปลงทัง้สิน้ 35 ขอ้ โดยเป็น

ขอ้คาํถามเชงิบวก (Positive) ทัง้ 35 ขอ้ (ตามภาคผนวกแนบ) ไดแ้ก่   

ขอ้ 1-14  เป็นการวดัการมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ จาํนวน 14 ขอ้  

ขอ้ 15-22  เป็นการวดัการสรา้งแรงบนัดาลใจ จาํนวน 8 ขอ้  

ขอ้ 23-30  เป็นการวดัการกระตุน้ทางปญัญา จาํนวน 8 ขอ้  

ขอ้ 31-35  เป็นการวดัการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล จาํนวน 5 ขอ้  

แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนแบบวดัประเมนิค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั จากบ่อยมาก บ่อย บางครัง้ นานๆ ครัง้ และไม่เคย โดยการตรวจใหค้ะแนน

ขอ้ความทางบวกให ้4 ถงึ 0 ขอ้ความทางลบใหเ้ป็น 0 ถงึ 4  

 

ตวัอยา่งแบบสอบถามภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม 

บ่อย

มาก 

บ่อย บาง 

ครัง้ 

นานๆ 

ครัง้ 

ไมเ่คย 

1. ขา้พเจา้ประพฤตตินเพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์แก่ผูอ้ื่นในการทาํงาน 

     

 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผูว้จิยัสรา้งขึน้เองตามแนวคดิของวชิยั อุตสาหจติ (2550: 26) เป็นการวดัพฤตกิรรมการทํางาน

ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ บุคลกิภาพ (การแสดงออก) การสื่อสาร การทํางานเป็นทมี การตดัสนิใจ และ

ภาวะผูนํ้า (การปกครอง) มขีอ้คาํถามทัง้หมด 44 ขอ้ (ตามภาคผนวกแนบ) ไดแ้ก่ 
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ขอ้ 1 – 7 วดัดา้นบุคลกิภาพ (การแสดงออก) จาํนวน 7 ขอ้ เป็นขอ้คาํถามเชงิบวก (Positive) 

จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 4, 7 และขอ้คาํถามเชงิลบ (Negative) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 3, 5, 6   

ขอ้ 8 – 14 วดัดา้นการสื่อสาร จาํนวน 7 ขอ้ เป็นขอ้คาํถามเชงิบวก (Positive) จาํนวน 3 

ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 11, 13, 14 และขอ้คาํถามเชงิลบ (Negative) จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 8, 9, 10, 12 

ขอ้ 15 - 23 วดัดา้นการทํางานเป็นทมี จาํนวน 9 ขอ้ เป็นขอ้คําถามเชงิบวก (Positive) 

จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 15, 19, 22, 23 และขอ้คําถามเชงิลบ (Negative) จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ขอ้ 16, 17, 18, 20, 21 

ขอ้ 24 – 32 วดัดา้นการตดัสนิใจ จาํนวน 9 ขอ้ เป็นขอ้คําถามเชงิบวก (Positive) 

จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 24, 25, 27, 28, 30, 31 และขอ้คําถามเชงิลบ (Negative) จาํนวน 3 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้ 26, 29, 32   

ขอ้ 33 – 44 วดัดา้นภาวะผูนํ้า (การปกครอง) จาํนวน 12 ขอ้ เป็นขอ้คําถามเชงิบวก 

(Positive) จาํนวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 และขอ้คําถามเชงิลบ 

(Negative) จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 34, 35, 38, 40  

แบบสอบถามมลีกัษณะแบบมาตราส่วนแบบวดัประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาก

บ่อยมาก/จรงิทีส่ดุ บ่อย/คอ่นขา้งจรงิ บางครัง้/ไมแ่น่ใจ นานๆ ครัง้/ค่อนขา้งไมจ่รงิ และไม่เคย/ไม่

จรงิเลย โดยการตรวจใหค้ะแนนขอ้ความทางบวกให ้4 ถงึ 0 ขอ้ความทางลบใหเ้ป็น 0 ถงึ 4  

 

ตวัอยา่งแบบสอบถามพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม 

บอ่ยมาก/

จรงิทีส่ดุ 

บอ่ย/

คอ่นขา้งจรงิ 

บางครัง้/   

ไม่แน่ใจ 

นานๆ ครัง้ 

/คอ่นขา้ง 

ไม่จรงิ 

ไม่เคย/ 

ไม่จรงิ 

เลย 

1. ขา้พเจา้พดูคุยหรอืทกัทายเพื่อน

รว่มงานหรอืลกูน้องอยา่งเป็นกนัเอง 

     

 

3.4  การสร้างและการหาคณุภาพของแบบสอบถาม 

 

ในการศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู ซึง่ผูศ้กึษาไดส้รา้ง พฒันา และหาคณุภาพของแบบสอบถามดงัน้ี 
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 3.4.1  ศกึษาขอ้มลูจากเอกสารตาํรา และบทความงานวจิยัต่าง  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหาองคป์ระกอบ

ทีช่ดัเจนของตวัแปร และเพื่อคน้หาแบบสอบถามที่ใชว้ดัตวัแปรดงักล่าวที่มมีาก่อน เพื่อนํามาใชเ้ป็น

แนวทางในการสรา้งหรอืปรบัพฒันาขอ้คาํถามใหเ้หมาะสมกบัการศกึษาครัง้น้ี 

3.4.2  ผูว้จิยันําแบบสอบถามฉบบัรา่งเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา และคณะกรรมการวทิยานิพนธ ์

เพือ่ตรวจสอบวา่แบบสอบถามครอบคลุมและเหมาะสมตรงตามขอบเขตงานวจิยัหรอืไม่ เพื่อทีผู่ว้จิยัจะได้

ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข 

3.4.3  นําแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปทดสอบความตรงเชงิเน้ือหาโดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 

4 ท่าน ตรวจสอบ และนํามาปรบัปรงุแกไ้ขอกีครัง้ก่อนนําไปทดลองใช ้(Pilot test) 

3.4.4  นําแบบสอบถามทีผ่า่นการปรบัปรงุแกไ้ขไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่งทีใ่กลเ้คยีง

กบักลุม่ตวัอยา่งทีเ่ลอืกศกึษาในครัง้น้ี จาํนวน 134 คน   

3.4.5  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองใชม้าหาคณุภาพของแบบสอบถามโดย 

           1)  วเิคราะหห์าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Discrimination) ดว้ยการทดสอบคา่ t-test รายขอ้ 

         2)  วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์รายขอ้กบัแบบวดัทัง้ฉบบั (Item-total correlation) 

เพือ่ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม 

           3)  หลงัจากทาํการคดัเลอืกขอ้คาํถามทีผ่่านเกณฑใ์นขอ้ 5.1 และ 5.2 แลว้ จงึหาค่าความ

เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั 

(Cronbach’ Alpha Coefficient)  

    

3.5  การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

 

 แบบสอบถามที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามตาม

รายละเอยีดดงัน้ี  

 

3.5.1  แบบสอบถามการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามของเกรยีงไกรยศ 

พนัธุไ์ทย (2552: 223-224) (หรอืในชื่อแบบสอบถามรปูแบบและแนวทางการทาํงานในองคก์ารของ

ท่าน ตามภาคผนวก ข.) มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการวจิยัในครัง้น้ี โดยเพิม่วฒันธรรมองคก์ารแบบ

เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เขา้ไปในแบบสอบถามอกีหน่ึงดา้น และผูว้จิยัไดห้าค่าความเชื่อมัน่

ของวฒันธรรมองคก์ารใหมโ่ดยใชค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั พบว่าแบบสอบถามวฒันธรรม

องค์การทัง้ฉบบัมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .92 ส่วนผลการหาค่าความเชื่อมัน่ในแต่ละรูปแบบของ

วฒันธรรมองคก์าร พบว่าแบบสอบถามวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปรบัตวั แบบเน้นการมสี่วน

รว่ม แบบเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ แบบเน้นพนัธกจิ และแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีา่
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ความเชื่อมัน่เท่ากบั .79 .79 .83 .85 และ .87 ตามลําดบั ผลการทดสอบหาความเชื่อมัน่ของ

แบบสอบถามการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร ดงัตารางที ่3.2   
 

ตารางท่ี 3.2  ผลการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบคัของแบบสอบถามการรบัรูว้ฒันธรรม  

       องคก์าร  

 

ตวัแปร Cronbach’s coefficient alpha 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปรบัตวั .79 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสีว่นรว่ม .79 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นโครงสรา้งและกฏระเบยีบ .83 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิ .85 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม .87 

วฒันธรรมองคก์ารทัง้ฉบบั .92 

 

3.5.2  แบบสอบถามภาวะผูน้ําแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี 

ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามของรตัตกิรณ์ จงวศิาล (2543: 72) (หรอืในชื่อแบบสอบถามบุคลกิลกัษณะหรอื

พฤตกิรรมของท่านทีแ่สดงออกต่อผูอ้ื่น ตามภาคผนวก ข.) มาปรบัใชก้บัการวจิยัในครัง้น้ี โดยรตัตกิรณ์ 

จงวศิาล (2543: 72) ไดท้ดสอบหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัมคี่าเท่ากบั .94 ค่าความ

เชือ่มัน่ในแต่ละองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง ไดแ้ก่ ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมี

อุดมการณ์ เท่ากบั .90 ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ เท่ากบั .88 ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา เท่ากบั .84 

และดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล เท่ากบั .68 ดงัตารางที ่3.3  

 

ตารางท่ี 3.3  ผลการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบคัของแบบสอบถามภาวะผูนํ้าแบบสรา้ง 

             ความเปลีย่นแปลง 

 

ตวัแปร Cronbach’s coefficient alpha 

การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ .90 

การสรา้งแรงบนัดาลใจ .88 

การกระตุน้ทางปญัญา .84 

การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล .68 

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงทัง้ฉบบั .94 
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3.5.3  แบบสอบถามพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของ

กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัขึน้ใหมด่ว้ยตนเอง (หรอืในชื่อแบบสอบถาม

พฤตกิรรมการทํางาน ตามภาคผนวก ข.) โดยผู้วจิยัได้นําแบบสอบถามฉบบัน้ีไปหาค่าความ

เชื่อมัน่ของพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใชค้่าสมัประสทิธิ ์

แอลฟาครอนบคั พบว่าองค์ประกอบด้านบุคลกิภาพ (การแสดงออก) มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 

.48 ด้านการสื่อสารมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากับ .63  ด้านการทํางานเป็นทีมมคี่าความเชื่อมัน่

เท่ากบั .55 ดา้นการตดัสนิใจมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .66  ดา้นภาวะผูนํ้า (การปกครอง) มคี่า

ความเชื่อมัน่เท่ากับ .74 และแบบวดัพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงทัง้ฉบบัมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .88 ตามรายละเอยีดดงัตารางที ่3.4 

 

ตารางท่ี 3.4  ผลการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบคัของแบบสอบถามพฤตกิรรมการทาํงาน 

       ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ตวัแปร Cronbach’s coefficient alpha 

บุคลกิภาพ (การแสดงออก) .48 

การสือ่สาร .63 

การทาํงานเป็นทมี .55 

การตดัสนิใจ .66 

ภาวะผูนํ้า (การปกครอง) .74 

พฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงทัง้ฉบบั 

.88 

 

3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

ผูว้จิยัทาํหนงัสอืขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามจากคณะพฒันาทรพัยากร

มนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ส่งไปยงัผูอ้ํานวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร

เอกชนที่เลือกเข้าไปทําการวิจ ัยครัง้น้ี โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการตอบ

แบบสอบถาม แลว้ขอความร่วมมอืเจา้หน้าทีฝ่่ายทรพัยากรมนุษยเ์ป็นผูแ้จกแบบสอบถาม และ

เป็นผู้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างที่ได้กําหนดไว้ โดยแจกแบบสอบถามทัง้สิ้นจํานวน 

410 ชุด และไดร้บัแบบสอบถามคนืมาทัง้สิน้ 275 ชุด หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 67 ซึง่ใชเ้วลาในการ

แจกแบบสอบถามและเกบ็แบบสอบถามคนืจากกลุม่ตวัอยา่งเป็นระยะเวลาประมาณ 8 สปัดาห ์ 
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3.7  การวิเคราะหข้์อมลู 

 

ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปูในการคาํนวณคา่สถติต่ิางๆ ดงัน้ี 

 

3.7.1  วเิคราะหแ์ละทาํการแจกแจงรายละเอยีดของตวัแปรทีศ่กึษาโดยใชส้ถติพิรรณนา 

(Descriptive Statistics) คอืค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.7.2  วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่วฒันธรรมองคก์าร รปูแบบภาวะผูนํ้า 

และพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยใชส้ถติเิชงิ

อนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรดว้ยการทดสอบค่าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Person’s Product Moment Correlation Coefficient: r)  

3.7.3  วเิคราะหห์าอํานาจการทํานาย (R²) พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงของตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารและตวัแปรภาวะผูนํ้า โดยใชก้ารวเิคราะหค์วาม

ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยวธิ ีStepwise  

3.7.4  วเิคราะหค์วามแตกต่างของตวัแปรทีศ่กึษาเมื่อจาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล โดย

ใช ้ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่สองกลุม่ และใช ้F-test ในการทดสอบความ

แตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่สามกลุม่ขึน้ไป    

 
 



บทท่ี 4  
 

ผลการวิจยั 
 

การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และ

พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของผู้บรหิารในองค์การเอกชน” 

เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณดา้นการหาความสมัพนัธแ์ละการพยากรณ์  โดยใชแ้บบสอบถามในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจิยัแจกแบบสอบถามทัง้สิน้ 410 ชุด ไดแ้บบสอบถามกลบัคนื จาํนวน 

275 ชุด หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 67 ซึง่ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหข์อ้มลูและไดผ้ลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  ข้อมลูส่วนบคุคล  

 

ผลการวเิคราะหส์ถติพิรรณนาเพื่อแจกแจงขอ้มลูส่วนบุคคล พบว่า กลุม่ตวัอย่างในการ

วจิยัในครัง้น้ีประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัต้นและระดบักลางของบรษิทัทีศ่กึษา จํานวน 4 สาขา 

คอื สาขาแก่งคอย จาํนวน 85 คน สาขาลําปาง จาํนวน 42 คน สาขาท่าหลวง จาํนวน 100 คน 

และสาขาทุ่งสง จาํนวน 48 คน รวมจํานวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 275 คน ซึง่มขีอ้มลู ปจัจยัส่วน

บุคคล (ดงัตารางที ่4.1) ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี    

 

 4.1.1  เพศ  

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มจีํานวน 261 คน คดิเป็นร้อยละ 94.9 เพศหญิง

จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.1 โดยสาขาแก่งคอย มเีพศชาย จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

92.9 เพศหญงิ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.1 สาขาลาํปาง มเีพศชาย จาํนวน 38 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 90.5 เพศหญงิ จํานวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 สาขาท่าหลวง มเีพศชาย จํานวน 96 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.0 เพศหญงิ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 และสาขาทุง่สง มเีพศชาย 

จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 ไมม่เีพศหญงิ  

 

 4.1.2  อาย ุ 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุในช่วง 41 - 50 ปี มจีํานวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.8 

รองลงมาคอืช่วงอายมุากกวา่ 50 ปี มจีาํนวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.6 อายใุนช่วง 30 - 40 ปี  
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มจีํานวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 และอายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวนน้อยที่สุดอยู่ที่ 23 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 8.4 โดยอายุของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของสาขาแก่งคอย มอีายุในช่วง 41 – 50 ปี 

จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.5 สาขาลาํปางสว่นใหญ่มอีายอุยูใ่นช่วง  41 - 50 ปี จํานวน 

21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0  สาขาท่าหลวงส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี จาํนวน 52 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 52.0 และสาขาทุ่งสงส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 30 - 40 ปี จาํนวน 20 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 41.7  

   

         4.1.3  ระดบัการศึกษา  

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 152 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 55.3 และระดบัปรญิญาตรแีละสงูกวา่ จาํนวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.8 โดยกลุม่

ตวัอยา่งสว่นใหญ่ของสาขาแก่งคอย มรีะดบัการศกึษาในระดบัตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน 45 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 52.9 สาขาลําปางส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจํานวน 

23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.8 สาขาท่าหลวงส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

จาํนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.0 และสาขาทุง่สงส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญา

ตรแีละสงูกว่า จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.2    

 

 4.1.4  อายกุารทาํงาน  

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายกุารทาํงาน 21 - 30 ปี จาํนวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.6 

รองลงมาคอือายกุารทาํงานระหวา่ง 11 - 20 ปี จาํนวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.8 อายกุารทาํงาน

มากกว่า 30 ปี จาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.6 และอายุการทํางานไม่เกนิ 10 ปี จํานวน 30 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.9 โดยกลุ่มตวัอยา่งของสาขาแก่งคอยส่วนใหญ่มอีายงุาน 21 - 30 ปี จาํนวน 

45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.9 สาขาลําปาง ส่วนใหญ่มอีายุงาน 21 - 30 ปี จาํนวน 15 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 35.7 สาขาท่าหลวง ส่วนใหญ่มอีายุงาน 21 - 30 ปี จํานวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.0 

และสาขาทุ่งสง สว่นใหญ่มอีายงุาน 11 - 20 ปี จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.8        

 

4.2  ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัพฤติกรรมการทํางานตาม 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ผลการวเิคราะห์สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัพฤติกรรมการ

ทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า วฒันธรรม

องค์การทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ แบบเน้นการปรบัตวั เน้นการมสี่วนร่วม แบบเน้นโครงสรา้งและกฏ

ระเบยีบ แบบเน้นพนัธกิจ แบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมี



ตารางท่ี 4.1  ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 

หน่วยงานของบริษทัท่ีศึกษา (สาขา) 
รวม 

แก่งคอย ลาํปาง ท่าหลวง ทุ่งสง 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ                     ชาย 

                          หญงิ 

                             รวม 

79 

6 

85 

92.9 

7.1 

100.0 

38 

4 

42 

90.5 

9.5 

100.0 

96 

4 

100 

96.0 

4.0 

100.0 

48 

0 

48 

100.0 

0 

100.0 

261 

14 

275 

94.9 

5.1 

100.0 

อายุปัจจบุนั          ตํ่ากวา่ 30 ปี 

                          30 – 40 ปี   

                          41 – 50 ปี  

                          มากกวา่ 50 ปี  

                             รวม 

8 

12 

48 

17 

85 

9.4 

14.1 

56.5 

20.0 

100.0 

4 

4 

21 

13 

42 

9.5 

9.5 

50.0 

31.0 

100.0 

8 

14 

52 

26 

100 

8.0 

14.0 

52.0 

26.0 

100.0 

3 

20 

16 

9 

48 

6.3 

41.7 

33.3 

18.7 

100.0 

23 

50 

137 

65 

275 

8.4 

18.2 

49.8 

23.6 

100.0 

ระดบัการศึกษา      ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

                          ปรญิญาตรแีละสงูกว่า 

                            รวม 

45 

40 

85 

52.9 

47.1 

100.0 

23 

19 

42 

54.8 

45.2 

100.0 

62 

38 

100 

62.0 

38.0 

100.0 

22 

26 

48 

45.8 

54.2 

100.0 

152 

123 

275 

55.3 

44.7 

100.0 

อายุการทาํงาน      ไมเ่กนิ 10 ปี  

                           11 - 20 ปี  

                           21 - 30 ปี 

                           มากกวา่ 30 ปี  

                             รวม 

10 

15 

45 

15 

85 

11.7 

17.7 

52.9 

17.7 

100.0 

5 

12 

15 

10 

42 

11.9 

28.6 

35.7 

23.8 

100.0 

8 

22 

48 

22 

100 

8.0 

22.0 

48.0 

22.0 

100.0 

7 

22 

12 

7 

48 

14.6 

45.8 

25.0 

14.6 

100.0 

30 

71 

120 

54 

275 

10.9 

25.8 

43.6 

19.7 

100.0 
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นัยสําคญัทางสถิติกับพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม   

(r= .332, .577, .432, .579, .494, p< .01) และยงัพบว่าวฒันธรรมองคก์ารในรายดา้นทุกดา้นมี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติกิบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น (ดงัตารางที ่4.2)   

ผลที่พบทัง้หมดดงักล่าวจงึสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 กล่าวคอื วฒันธรรมองค์การมี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ตารางท่ี 4.2  คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัพฤตกิรรมการทํางานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

วฒันธรรมองคก์าร 
 พฤติกรรมการทาํงาน   

บคุลิกภาพ ส่ือสาร ทีม ตดัสินใจ ผูนํ้า รวม 

การปรบัตวั .264** .270** .189** .316** .303** .332** 

การมีส่วนรว่ม .445** .375** .384** .565** .565** .577** 

โครงสรา้ง/กฎ .283** .297** .282** .463** .413** .432** 

พนัธกิจ .451** .403** .356** .559** .576** .579** 

รบัผิดชอบสงัคม .312** .313** .406** .496** .459** .494** 

รวม .444** .420** .407** .608** .585**  

 
หมายเหต:ุ ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 

4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําแบบสร้างความเปลี ่ยนแปลงกับ 

พฤติกรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการวเิคราะห์สมัประสทิธส์หสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง

กบัพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 

พบว่า ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติกิบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวม (r= .635,   

p< .01) นอกจากน้ีไดว้เิคราะหค์วามสมัพนัธร์ายดา้นเพิม่เตมิ พบว่า ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความ

เปลีย่นแปลงทัง้ 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์  ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา และดา้นการคํานึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยรวม (r= .588, .630, .588, .513, p< .01) รวมทัง้พบว่าภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความ
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เปลี่ยนแปลงในรายดา้นทุกด้านมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติกิบัพฤตกิรรม

การทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในรายดา้นทุกดา้น (ดงัตารางที ่4.3) 

ผลที่พบทัง้หมดขา้งต้นจงึสนับสนุนสมมติฐานที ่2 นัน่คอื ภาวะผู้นําแบบสรา้งความ

เปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง  

 

ตารางท่ี 4.3   ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงกับ

พฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

 

   ภาวะผูนํ้า 
 พฤติกรรมการทาํงาน  

บคุลิกภาพ ส่ือสาร ทีม ตดัสินใจ ผูนํ้า รวม 

อดุมการณ์ .475** .292** .387** .564** .669** .588** 

แรงบนัดาลใจ .512** .338** .428** .602** .679** .630** 

กระตุ้นปัญญา .487** .335** .380** .599** .584** .588** 

ปัจเจกบคุคล .453** .255** .334** .510** .538** .513** 

รวม .529** .334** .419** .624** .676** .635** 

 

หมายเหต:ุ ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

 

4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําแบบสร้างความเปลี ่ยนแปลงกับ

วฒันธรรมองคก์าร 

 

ผลการวเิคราะห์สมัประสทิธส์หสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง

กบัวฒันธรรมองค์การเพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 3 (ดงัตารางที่ 4.4) พบว่าภาวะผู้นําแบบสรา้ง

ความเปลีย่นแปลงดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติกิบัวฒันธรรมองค์การในรายด้านทุกด้าน ได้แก่ แบบเน้นการปรบัตวั แบบเน้นการมี

ส่วนรว่ม แบบเน้นโครงสรา้งและกฏระเบยีบ แบบเน้นพนัธกจิ และแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม (r= .426, .557, .487, .559, .390 ตามลําดบั, p< .01) ส่วนภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความ

เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบนัดาลใจมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตกิบั

วฒันธรรมองคก์ารในรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ แบบเน้นการปรบัตวั แบบเน้นการมสี่วนร่วม แบบ

เน้นโครงสร้างและกฏระเบียบ แบบเน้นพันธกิจ และแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม         

(r= .376, .565, .466, .611, .441 ตามลําดบั, p< .01) ส่วนภาวะผู้นําแบบสรา้งความ

เปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปญัญามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติกบั
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วัฒนธรรมองค์การในรายด้านทุกด้าน ได้แก่ แบบเน้นการปรับตัว แบบเน้นการมีส่วนร่วม แบบ

เน้นโครงสร้างและกฏระเบียบ แบบเน้นพันธกิจ และแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม         
(r=  .425, .555, .468, .594, .409 ตามลําดับ, p< .01) และภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลี่ยนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับวัฒนธรรมองค์การในรายด้านทุกด้าน ได้แก่ แบบเน้นการปรับตัว แบบเน้นการมี

ส่วนร่วม แบบเน้นโครงสร้างและกฏระเบียบ แบบเน้นพันธกิจ และแบบเน้นความรับผิดชอบต่อ

สังคม (r= .367, .509, .440, .549, .388 ตามลําดับ, p< .01)    
ผลที่พบทั้งหมดน้ีจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ที่ตั้งไว้ว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวัฒนธรรมองค์การ  

 

ตารางท่ี 4.4   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงกับ

วัฒนธรรมองค์การ 

 

ภาวะผู้นํา   
 วัฒนธรรมองค์การ  

การ

ปรับตัว 

การมีส่วน

ร่วม 

โครงสร้าง/

กฎ 

พันธกิจ รับผิดชอบ

สังคม 

รวม 

อุดมการณ์ .426** .557** .487** .559** .390** .616** 

สร้างแรงบันดาลใจ .376** .565** .466** .611** .441** .624** 

กระตุ้นปัญญา .425** .555** .468** .594** .409** .623** 

ปัจเจกบุคคล .367** .509** .440** .549** .388** .573** 

รวม .436** .599** .510** .635** .447**  

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  

 

4.5  การทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการวิเคราะห์อํานาจการทํานาย (R²) พฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยใช้การ

วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise มีรายละเอียดดังน้ี 
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4.5.1  อาํนาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของวฒันธรรมองคก์าร 

ผลการศกึษาในตวัแบบที ่1 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิ สามารถทํานาย

พฤติกรรมการทํางานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มากที่สุด คือร้อยละ 33.5             

(F= 137.801, p< .01) และมคี่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากบั .395 แสดงให้

เห็นว่า วฒันธรรมองค์การแบบเน้นพนัธกจิสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดด้กีว่าวฒันธรรมอื่นๆ กล่าวคอื เมื่อควบคุมปจัจยัวฒันธรรม

องคก์ารอื่นๆ ใหค้งที ่เมือ่คะแนนวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิเพิม่ขึน้ 1 หน่วยมาตรฐาน 

พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะเพิม่ขึน้ 0.395 หน่วยมาตรฐาน 

และเมือ่วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนร่วมเขา้รว่มทํานายในตวัแบบที ่2 พบว่า สามารถ

ทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 33.5 

เป็นรอ้ยละ 38.8 (F= 86.342, p< .01) และเมือ่วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมเขา้ร่วมการทํานายในตวัแบบที ่3 พบว่า สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 38.8 เป็นร้อยละ 40.5 (F= 61.552,         

p< .01) (ดงัตารางที ่4.5) 

ผลที่พบดงักล่าวจงึสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 ที่ตัง้ไว้ว่า วฒันธรรมองค์การสามารถ

ทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้ โดยมคี่าอํานาจการ

ทาํนายรวมรอ้ยละ 40.5   

 

ตารางท่ี 4.5 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหคุณูของพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญา    

            ของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยวฒันธรรมองคก์ารทีเ่ป็นตวัทาํนาย 

 
ตวัแบบท่ี ตวัทาํนาย    β  R²   R² Change F Sig. 

1. พนัธกจิ .395 .335 .335 137.801 .000 

2. 
พนัธกจิ     

การมสีว่นรว่ม 

.232 

.220 
.388 .053 86.342 .000 

3. 

พนัธกจิ     

การมสีว่นรว่ม    

รบัผดิชอบสงัคม 

.192 

.184 

.120 

.405 .017 61.552 .000 
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4.5.2  ผลการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของภาวะผูนํ้าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง  

เมื่อวเิคราะห์อํานาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงของภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงในรายดา้น พบว่า ในตวัแบบที ่1 ภาวะผูนํ้า

แบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจสามารถทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดม้ากทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 39.7 (F= 180.005, p< .01) และมคี่า

สมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากบั .418 แสดงใหเ้หน็ว่า ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความ

เปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ สามารถทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงไดด้กีว่าภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงในดา้นอื่น กล่าวคอื เมื่อ

ควบคุมปจัจยัภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ให้คงที่ เมื่อคะแนนปจัจยัภาวะผู้นํา

แบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจเพิม่ขึน้ 1 หน่วยมาตรฐาน พฤตกิรรม

การทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะเพิม่ขึน้ 0.418 หน่วยมาตรฐาน เมือ่ภาวะ

ผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการกระตุน้ทางปญัญาเขา้รว่มทาํนายในตวัแบบที ่2 พบว่า 

สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 

39.7 เป็นรอ้ยละ 41.8 (F= 97.868, p< .01) (ดงัตารางที ่4.6)  

ผลทีพ่บจงึสนับสนุนสมมตฐิานที่ 5 กล่าวคอื ภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง

สามารถทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได ้โดยมคี่าอํานาจ

การทาํนายรวมรอ้ยละ 41.8 

 

ตารางท่ี 4.6   ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหคุณูของพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญา       

     ของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นตวัทาํนาย 

 

ตวัแบบท่ี ตวัทาํนาย    β  R² R² Change       F   Sig. 

1. สรา้งแรงบนัดาลใจ .418 .397 .397 180.005 .000 

2. 
สรา้งแรงบนัดาลใจ

กระตุน้ปญัญา 

.294 

.163 
.418 .021 97.868 .000 
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4.5.3  อาํนาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงร่วมกนัของวฒันธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปล่ียนแปลง  

ผลการศกึษาในตวัแบบที ่1 พบวา่ ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้ง

แรงบนัดาลใจ สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได้

มากทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 39.7 (F= 180.005, p< .01) และมคี่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐาน 

(β) เท่ากบั .418 แสดงให้เหน็ว่า ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรง

บนัดาลใจ สามารถทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดด้กีว่า

ปจัจยัภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงและปจัจยัวฒันธรรมองค์การอื่นๆ กล่าวคอื เมื่อ

ควบคุมปจัจยัภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงและปจัจยัวฒันธรรมองคก์ารอื่นๆ ใหค้งที ่

เมื่อคะแนนภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจเพิม่ขึน้ 1 หน่วย

มาตรฐาน พฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะเพิม่ขึน้ 0.539 หน่วย

มาตรฐาน เมือ่วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนร่วมเขา้รว่มทํานายในตวัแบบที ่2 พบว่า 

สามารถทาํนายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 

39.7 เป็นรอ้ยละ 46.9 (F= 120.045, p< .01) เมือ่วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมเขา้ร่วมการทํานายในตวัแบบที ่3 พบว่า สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 46.9 เป็นรอ้ยละ 48.7 (F= 85.780,  

p< .01) และเมือ่ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการกระตุน้ทางปญัญามาร่วมทาํนาย

ในตวัแบบที ่4 พบวา่ สามารถทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 48.7 เป็นรอ้ยละ 49.5 (F= 66.125, p< .01) (ดงัตารางที ่4.7) 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการทํานายแบบแยกกนัทํานายและร่วมกนัทํานายพฤติกรรมการ

ทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ของวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้ง

ความเปลีย่นแปลง พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิ แบบเน้นการมสี่วนร่วม และแบบ

เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม สามารถรว่มกนัทาํนายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 40.5 (F= 61.552 p< .01) (ดงัตารางที ่4.5) ส่วนภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งความเปลี่ยนแปลงด้านการสรา้งแรงบนัดาลใจและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง

ดา้นการกระตุ้นทางปญัญาร่วมกนั สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 41.8 (F= 97.868 p< .01) (ดงัตารางที ่4.6) เมื่อพจิารณาอํานาจ

การทาํนายร่วมกนัระหว่างวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง พบว่า 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสีว่นรว่ม วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ และภาวะผู้นําแบบสร้าง

ความเปลีย่นแปลงดา้นการกระตุน้ทางปญัญา สามารถร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานตาม
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หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 49.5 (F= 66.125 p< .01) ซึง่สามารถทํานายได้

มากกว่าวฒันธรรมองคก์ารหรอืภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงเพยีงตวัใดตวัหน่ึง  

ผลทีพ่บน้ีโดยรวมจงึสนบัสนุนสมมตฐิานที ่6 นัน่คอื วฒันธรรมองค์การและภาวะผูนํ้า

แบบสรา้งความเปลีย่นแปลง รว่มกนัทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงไดม้ากกว่าวฒันธรรมองคก์ารหรอืภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงเพยีงตวัเดยีว 

โดยมคีา่อาํนาจการทาํนายรว่มรอ้ยละ 49.5 

 

ตารางท่ี 4.7  ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณูของวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบ 

สรา้งความเปลีย่นแปลง ในการทาํนายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงรว่มกนั   

 

ตวัแบบท่ี ตวัทาํนาย β R² R²Change F Sig. 

1. สรา้งแรงบนัดาลใจ     .418 .397 .397 180.005 .000 

2. 
สรา้งแรงบนัดาลใจ     

การมสีว่นรว่ม 

.297 

.215 
.469 .071 120.045 .000 

3. 

 

สรา้งแรงบนัดาลใจ     

การมสีว่นรว่ม 

รบัผดิชอบสงัคม 

.278 

.161 

.120 

.487 .018 85.780 .000 

4. 

 

สรา้งแรงบนัดาลใจ     

การมสีว่นรว่ม     

รบัผดิชอบสงัคม 

กระตุน้ปญัญา 

.210 

.146 

.119 

.101 

.495 .008 66.125 .000 

 

4.6  การวิเคราะหน์อกเหนือสมมติฐาน 

  

 นอกจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้จิยัไดท้าํการ

วเิคราะหผ์ลนอกเหนือสมมตฐิานตามรายละเอยีดดงัน้ี  
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4.6.1 ความแตกต่างของการรบัรู้วฒันธรรมองค์การภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปล่ียนแปลง และพฤติกรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจาํแนกตามหน่วยงานสาขา 

 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่าง (ดงัตารางที่ 4.8) พบว่า ผู้บรหิารที่อยู่ในหน่วยงานที่

แตกต่างกนัมกีารรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(F= 4.643,  p< .05) 

เมือ่ทดสอบความแตกต่างรายคูแ่บบ Scheffe ของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร (ดงัแสดงในตาราง

ที ่4.9) พบวา่ผูบ้รหิารทีป่ระจาํอยูใ่นสาขาท่าหลวงมกีารรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารมากกว่าผูบ้รหิาร

ทีป่ระจาํอยู่ในสาขาแก่งคอยอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(3.3245>3.1025, d= .22194 ที ่p< .05) 

นอกจากน้ียงัพบว่า ผู้บรหิารที่อยู่ในหน่วยงานที่แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(F= 7.885, p< .05) เมื่อ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่แบบ Scheffe ของพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง (ดงัตารางที ่4.10) พบว่า ผูบ้รหิารทีป่ระจาํอยู่ในสาขาท่าหลวงมพีฤตกิรรมการทํางาน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมากกว่าผู้บรหิารที่ประจําอยู่ในสาขาแก่งคอยอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ(3.0337>2.7977, d= .23600 ที ่p< .05) แต่ผลการศกึษาไมพ่บความแตกต่างดา้นภาวะ

ผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงระหวา่งหน่วยงานสาขา 

 

ตารางท่ี 4.8   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูนํ้าแบบ 

สรา้งความเปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงจาํแนกตามหน่วยงานสาขา 

 

หน่วยงาน 
วฒันธรรมองคก์าร ถาวะผูนํ้า พฤติกรรมการทาํงาน 

Mean S.D. F Mean S.D. F Mean S.D. F 

แก่งคอย 3.1025 .37292 4.643* 3.0009 .45937 2.279 2.7977 .34786 7.885* 

ท่าหลวง 3.3245 .42809  3.1658 .49529  3.0337 .34509  

ทุ่งสง 3.1900 .39537  3.0329 .40967  2.9012 .27775  

ลาํปาง 3.2161 .43164  3.0156 .49690  2.8865 .32970  

 

หมายเหต:ุ * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 4.9   ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารระหวา่งหน่วยงานสาขา 

 

หน่วยงาน Mean 
หน่วยงาน 

แก่งคอย ท่าหลวง ทุ่งสง ลาํปาง 

แก่งคอย 3.1025 - -.22194* -.08748 -.11353 

ท่าหลวง 3.3245 .22194* - .13446 .10840 

ทุ่งสง 3.1900 .08748 -.13446 - -.02605 

ลาํปาง 3.2161 .11353 -.10840 .02605 - 

 

หมายเหต:ุ * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

ตารางท่ี 4.10   ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงระหว่างหน่วยงานสาขา 

 

หน่วยงาน Mean 
หน่วยงาน 

แก่งคอย ท่าหลวง ทุ่งสง ลาํปาง 

แก่งคอย 2.7977 - -.23600* -.10347 -.08874 

ท่าหลวง 3.0337 .23600* - .13253 .14726 

ทุ่งสง 2.9012 .10347 -.13253 - .01473 

ลาํปาง 2.8865 .08874 -.14726 -.01473 - 

 

หมายเหต:ุ * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

4.6.2  อาํนาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงร่วมกนัระหว่างวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปล่ียนแปลงเม่ือจาํแนกตามอาย ุ   

ผลการวเิคราะหอ์ํานาจการทํานาย (ดงัตารางที่ 4.11) พบว่า กลุ่มผู้บรหิารที่มอีายุตํ่า

กวา่ 30 ปี มเีฉพาะภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ทีส่ามารถ

ทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 59.1            

(F= 30.358, p< .01) ส่วนผูบ้รหิารทีม่อีายุ 30 – 40 ปี พบว่า ในตวัแบบที ่1 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งความเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปญัญา สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 61.3 (F= 76.112, p< .01) เมือ่วฒันธรรมองคก์าร

แบบเน้นการมสี่วนร่วมเขา้ร่วมทํานายในตวัแบบที ่2 พบว่า สามารถทํานายพฤตกิรรมการ
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ทํางานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 61.3 เป็นร้อยละ 73.2      

(F= 64.131, p< .01) ส่วนผูบ้รหิารทีม่อีายุ 41 – 50 ปี พบว่า ในตวัแบบที ่1 ภาวะผูนํ้าแบบ

สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ สามารถทํานายพฤติกรรมการ

ทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 29.8 (F= 57.411, p< .01) เมื่อ

วฒันธรรมองค์การแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมเขา้รว่มการทํานายในตวัแบบที่ 2 พบว่า 

สามารถทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 

29.8 เป็นรอ้ยละ 38.8 (F= 42.398, p< .01) และผูบ้รหิารทีม่อีายุมากกว่า 50 ปี พบว่า ในตวั

แบบที ่1 วฒันธรรมองค์การแบบเน้นการมสี่วนร่วม สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 49.7 (F= 62.182, p< .01) เมือ่วฒันธรรมองคก์าร

แบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมเขา้ร่วมการทํานายในตวัแบบที่ 2 พบว่า สามารถทํานาย

พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 49.7 เป็นรอ้ย

ละ 54.7 (F= 37.432, p< .01) และเมือ่ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการกระตุน้

ทางปญัญาเขา้ร่วมทํานายในตวัแบบที่ 3 พบว่า สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 54.7 เป็นรอ้ยละ 58.6 (F= 28.823, p< .01)  

 

4.6.3  อาํนาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงร่วมกนัระหว่างวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปล่ียนแปลงเม่ือจาํแนกตามอายงุาน 

ผลการวเิคราะห์อํานาจการทํานาย (ดงัตารางที่ 4.12) พบว่า กลุ่มผูบ้รหิารทีม่อีายุงาน

ไม่เกิน 10 ปี มเีฉพาะวฒันธรรมองค์การแบบเน้นพนัธกิจ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการ

ทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 56.6 (F= 36.552, p< .01) ส่วน

ผูบ้รหิารที่มอีายุงาน 11 – 20 ปี พบว่า ในตวัแบบที่ 1 ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง

ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา สามารถทาํนายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงไดร้อ้ยละ 47.1 (F= 61.557, p< .01) เมือ่วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนร่วมเขา้

ร่วมทํานายในตวัแบบที ่2 พบว่า สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 47.1 เป็นรอ้ยละ 61.7 (F= 54.721, p< .01) ส่วนผูบ้รหิาร

ทีม่อีายุงาน 21 – 30 ปี พบว่า ในตวัแบบที ่1 ภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจ สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงไดร้อ้ยละ 35.6 (F= 65.124, p< .01) และเมื่อวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมเขา้ร่วมการทํานายในตวัแบบที่ 2 พบว่า สามารถทํานายพฤตกิรรมการ

ทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได้เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 35.6 เป็นร้อยละ 41.4    

(F= 41.408, p< .01) นอกจากน้ีผู้บรหิารที่มอีายุงานมากกว่า 30 ปี ในตวัแบบที ่1 พบว่า 
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วฒันธรรมองค์การแบบเน้นการมสี่วนร่วม สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 47.9 (F= 47.825, p< .01) เมือ่ภาวะผูนํ้าแบบสรา้ง

ความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบนัดาลใจเข้าร่วมทํานายในตวัแบบที่ 2 พบว่า สามารถ

ทาํนายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 47.9 

เป็นรอ้ยละ 54.7 (F= 30.733, p< .01)  

 

4.6.4  อาํนาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงร่วมกนัระหว่างวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปล่ียนแปลงเม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา    

ผลการวเิคราะห์อํานาจการทํานาย (ดงัตารางที่ 4.13) พบว่า ในตวัแบบที่ 1 ของกลุ่ม

ผูบ้รหิารทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมภีาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการ

สร้างแรงบนัดาลใจ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงไดร้อ้ยละ 37.6 (F= 90.498, p< .01) เมือ่วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนร่วมเขา้

ร่วมทํานายในตวัแบบที ่2 พบว่า สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 37.6 เป็นรอ้ยละ 49.4 (F= 72.692, p< .01) และเมื่อ

วฒันธรรมองค์การแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมเขา้รว่มการทํานายในตวัแบบที่ 3 พบว่า 

สามารถทาํนายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดเ้พิม่ขึน้จากรอ้ย

ละ 49.4 เป็นรอ้ยละ 52.2 (F= 53.833, p< .01) ส่วนกลุม่ผูบ้รหิารทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญา

ตรแีละสูงกว่าปรญิญาตร ีพบว่า ในตวัแบบที ่1 ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการ

สร้างแรงบนัดาลใจ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงไดร้อ้ยละ 43.0 (F= 91.229, p< .01) และเมือ่วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิเขา้

ร่วมทํานายในตวัแบบที ่2 พบว่า สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 43.0 เป็นรอ้ยละ 46.5 (F= 52.159, p< .01)  

 

 



ตารางท่ี 4.11  ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหคุณูของวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง ในการร่วมกนัทาํนายพฤตกิรรมการทาํงาน  

         ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเมือ่จาํแนกตามอายุ  
   

 

หมายเหต:ุ * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

ตารางท่ี 4.12  ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหคุณูของวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงในการร่วมกนัทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานตาม  

 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเมือ่จาํแนกตามอายงุาน    
 

 

หมายเหต:ุ * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   ตวั 

แบบท่ี 

อายุตํา่กวา่ 30 ปี อายุ 30 - 40 ปี อายุ 41 - 50 ปี อายมุากกว่า 50 ปี 

ตวัทาํนาย R² F ตวัทาํนาย R² F ตวัทาํนาย R² F ตวัทาํนาย R² F 

1. แรงบนัดาลใจ .591 30.358* กระตุน้ปญัญา .613 76.112* มอุีดมการณ์ .298 57.411* มสีว่นร่วม .497 62.182* 

2. - - - กระตุน้ปญัญา 

มสีว่นร่วม 

.732 64.131* มอุีดมการณ์ 

รบัผดิชอบสงัคม 

.388 42.398* มสีว่นร่วม 

รบัผดิชอบสงัคม 

.547 37.432* 

3. - - - - - - - - - มสีว่นร่วม 

รบัผดิชอบสงัคม 

กระตุน้ปญัญา 

.586 28.823* 

  ตวั 

แบบท่ี 

อายุงานไม่เกิน 10 ปี อายุงาน 11 - 20 ปี อายุงาน 21 - 30 ปี อายุงานมากกวา่ 30 ปี 

ตวัทาํนาย R² F ตวัทาํนาย R² F ตวัทาํนาย R² F ตวัทาํนาย R² F 

1. พนัธกจิ .566 36.552* กระตุน้ปญัญา .471 61.557* สรา้งแรงบนัดาลใจ .356 65.124* มสีว่นร่วม .479 47.825* 

2. - - - กระตุน้ปญัญา 

มสีว่นร่วม 

.617 54.721* สรา้งแรงบนัดาลใจ

รบัผดิชอบสงัคม 

.414 41.408* มสีว่นร่วม 

สรา้งแรงบนัดาลใจ 

.547 30.733* 
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ตารางท่ี 4.13   ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณของวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งความเปลี่ยนแปลง ในการร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเมือ่จาํแนกตามระดบัการศกึษา   

 

ตวัแบบท่ี ตํา่กว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีและสูงกว่า 

ตวัทาํนาย R² F  ตวัทาํนาย R² F 

1. สรา้งแรงบนัดาลใจ     .376 90.498*  สรา้งแรงบนัดาลใจ     .430 91.229* 

2. 
สรา้งแรงบนัดาลใจ     

มสีว่นร่วม 

.494 72.692*  สรา้งแรงบนัดาลใจ     

พนัธกจิ 

.465 52.159* 

3. 

 

สรา้งแรงบนัดาลใจ     

มสีว่นร่วม 

รบัผดิชอบสงัคม 

.522 53.833*     

 

หมายเหต:ุ * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 



บทท่ี 5  
 

สรปุ อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และ

พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของผูบ้รหิารในองคก์ารเอกชน” มี

วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร และอาํนาจในการทาํนายของตวัแปร ในบท

น้ี ผูว้จิยัไดส้รปุ และอภปิรายผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานแต่ละขอ้ และผลการวเิคราะห์

ทีน่อกเหนือสมมตฐิาน รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะสําหรบัการทําวจิยั และการนําไปใช้ต่อไป ตาม

รายละเอยีดดงัน้ี  

  

5.1  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 

 

การวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และ

พฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของผู้บรหิารในองค์การเอกชน

สามารถสรปุและอภปิรายผลไดด้งัน้ี  

ผลการศกึษากลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผู้บรหิารระดบัต้นและระดบักลางส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มจีาํนวน 261 คน (รอ้ยละ 94.9) สว่นใหญ่มอีายใุนช่วง 41 - 50 ปี มจีาํนวน 137 คน (รอ้ย

ละ 49.8)  ผู้บรหิารระดบัต้นและระดบักลางส่วนใหญ่มกีารศึกษาในระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

จาํนวน 152 คน (รอ้ยละ 55.3) และสว่นใหญ่มอีายกุารทาํงานอยูใ่นช่วง 21 - 30 ปี จาํนวน 120 

คน (รอ้ยละ 43.6) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่สนับสนุนสมมตฐิาน และยงัพบ

ผลเพิม่เติมว่า วฒันธรรมองค์การรายด้านทุกด้านมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤติกรรมการ

ทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ผลการวจิยัขา้งต้น

สอดคล้องกบังานวจิยัของสุวรรณี วฒันาวณิชศาสตร์ (2547) ทีพ่บว่าปจัจยัองค์การด้าน

วฒันธรรมองค์การมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการทํางาน และสอดคล้องกับธรีพร 

สุทธโิส (2550) ทีพ่บว่า การรบัรูว้ฒันธรรมองค์การมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤตกิรรมการ

ทํางานด้วยเช่นกัน โดยผลที่พบบ่งชี้ชดัว่า ผู้บรหิารระดบัต้นและระดบักลางที่มกีารรบัรู้

วฒันธรรมองคก์ารในระดบัสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
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พอเพยีงในระดบัสูง ส่วนผูบ้รหิารระดบัต้นและระดบักลางที่มกีารรบัรูว้ฒันธรรมองค์การน้อย 

เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้อยเช่นเดยีวกนั 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ยังพบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และยงั

พบผลเพิ่มเติมว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านทุกด้านมี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัง้

โดยรวมและรายด้านทุกดา้น ผลการวจิยัดงักล่าวสนับสนุนสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ และผลการวจิยั

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธวชัชยั คําแหงพล (2544) ปรมิปราง พรหมมาณพ (2549) ชนันดา 

โชติแดง (2550) และพศิมยั ทพิยส์มบูรณ์ (2552) ที่พบเช่นเดยีวกนัว่า ภาวะผู้นําแบบสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤตกิรรมการทํางาน ผลที่พบแสดงให้เหน็ว่า 

ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางที่มีภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับสูง มี

พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัสูง ส่วนผูบ้รหิารทีม่ภีาวะ

ผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงน้อย มพีฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงน้อยดว้ย 

นอกจากน้ียงัพบว่า ภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั

วฒันธรรมองคก์าร ผลการศกึษาดงักล่าวสนับสนุนสมมตฐิาน และผลการวเิคราะหเ์พิม่เตมิใน

รายด้านพบเพิม่เติมว่า ภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านทุกด้านมี

ความสมัพันธ์เชิงบวกกับวัฒนธรรมองค์การในรายด้านทุกด้านเช่นกัน ผลที่พบบ่งชี้ชดัว่า 

ผูบ้รหิารระดบัตน้และระดบักลางทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงในระดบัสูง มกีารรบัรู้

วฒันธรรมองค์การในระดบัสูงเช่นเดยีวกนั ผลการศกึษาข้างต้นสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ   

Li (2004) ทีพ่บว่าภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรมองคก์าร

แบบเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ (Bureaucratic culture) และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

Casida and Pinto-Zipp (2008) และเกรยีงไกรยศ พนัธุไ์ทย (2552) ทีพ่บว่า ภาวะผูนํ้าแบบ

สร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม 

(Involvement culture) วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปรบัตวั (Adaptability culture) และ

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิ (Mission culture) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุธาสนีิ 

แมน้ญาต ิ(2554) ทีพ่บว่าวฒันธรรมองค์การทีเ่น้นจรยิธรรมเป็นปจัจยัทีส่ ่งผลต่อภาวะผูนํ้าเชงิ

จรยิธรรม      

ส่วนผลการหาอํานาจการทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงโดยวฒันธรรมองค์การ พบว่า วฒันธรรมองค์การ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบเน้น

พนัธกจิ แบบเน้นการมสี่วนร่วม และแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ร่วมกนัทํานาย

พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได้รอ้ยละ 40.5 ส่วนผลการหา

อํานาจการทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยภาวะผูน้ํา
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แบบสรา้งความเปลีย่นแปลง พบว่า ภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง 2 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้น

การสรา้งแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปญัญา ร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได้รอ้ยละ 41.8 นอกจากน้ีผลการศกึษาอํานาจการทํานาย

พฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงรว่มกนัของวฒันธรรมองคก์ารและ

ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง พบว่า วฒันธรรมองค์การแบบเน้นการมสี่วนร่วมและ

แบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม กบัภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงด้านการสรา้งแรง

บนัดาลใจ และแบบการกระตุ้นทางปญัญา สามารถร่วมกนัทํานายพฤติกรรมการทํางานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้ร้อยละ 49.5 (ดงัภาพที่ 5.1) จะเห็นได้ว่าวฒันธรรม

องค์การและภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง ร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดม้ากกว่าวฒันธรรมองคก์ารหรอืภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความ

เปลีย่นแปลงเพยีงตวัแปรเดยีว ผลการศกึษาดงักล่าวสนบัสนุนสมมตฐิาน และผลทีพ่บบ่งชีช้ดั

ว่า ผูบ้รหิารระดบัต้นและระดบักลางทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัวฒันธรรมองค์การแบบเน้น

การมสี่วนร่วม และแบบเน้นความรบัผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้มีภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลี่ยนแปลงแบบสรา้งแรงบนัดาลใจ และแบบกระตุ้นทางปญัญาในระดบัสูง มพีฤตกิรรมการ

ทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัสูงส่วนผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจใน

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสีว่นรว่ม และแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้มภีาวะ

ผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงแบบสรา้งแรงบนัดาลใจ และแบบกระตุน้ทางปญัญาในระดบัตํ่า 

มพีฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัตํ่าดว้ยเช่นกนั 

ทัง้น้ีผลการศึกษาข้างต้น อาจเน่ืองมาจากบริษัทที่ศึกษาเป็นองค์การหน่ึงที่มีการ

ประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการดําเนินธุรกจิ โดยมกีารกําหนดนโยบายที่

ชดัเจน มกีารกํากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม และพนักงานมวีนิัยในการร่วมแรง

ร่วมใจกนัน้อมนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาปฏบิตัิอย่างต่อเน่ือง ผ่านการปฏบิตัิ

อย่างจรงิจงัตามอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนมกีารใช้ระบบการกํากบักิจการที่ด ี

(Good corporate governance) ในการควบคุบการดําเนินงาน นอกจากน้ีบรษิัทยงัมกีาร

ประยุกต์ใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารทรพัยากรบุคคลดว้ยเช่นกนั โดยมี

การบรหิารทรพัยากรบุคคลตามหลกัอุดมการณ์ขององค์การที่เน้นค่านิยมในเรื่องของ “ความ

เป็นธรรม ความเป็นเลศิ คณุคา่ของบุคลากร และความรบัผดิชอบต่อสงัคม” โดยมหีลกัเกณฑใ์น

การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีส่ําคญัประการหน่ึง คอื “ความเป็นคนด ีคนเก่ง มคีุณภาพสูง

และซื่อสตัย์” เพื่อให้เกิดการสอดรบักับวฒันธรรมองค์การที่เน้นเรื่องของ “คุณภาพและ

คุณธรรม” (Quality and Fairness) อีกทัง้เน้นสรา้งบุคลากรมอือาชพี ที่ม ี“สมัมาอาชวีะ” 

(Professionalism) มรีะเบยีบวนิัยในการทํางาน มคีวามตรงต่อเวลา มคีวามมธัยสัถ์เรยีบง่าย มี

ความซื่อสตัยส์ุจรติ และการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม (Business ethics) และเน้นค่านิยม 

“คุณภาพและความเป็นธรรม” (Quality and fairness) ในทุกมติขิองการทํางาน เมื่อไดบุ้คลากร
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ที่มีล ักษณะที่เหมาะสมกับองค์การมาแล้ว บริษัทจะทําการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้

วฒันธรรมการทํางานและระบบโครงสรา้งการบรหิารทรพัยากรมนุษยต์ามแบบฉบบัของบรษิทั 

ทีส่ามารถหล่อหลอมบุคลกิภาพของคนในบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการบรรจุ

ตําแหน่งผู้บริหาร ซึ่งบรษิัทไม่มีนโยบายการรบัหรือแสวงหาบุคลากรหรอืผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอกเขา้มา แต่จะคดัเลอืกจากบุคคลภายในที่เป็นบุคลากรที่ไดร้บัการสรา้งขึน้มาเพื่อเป็น

ผู้บรหิารโดยเฉพาะ เน่ืองจากผู้บรหิารเหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มคนที่ซมึซบั สบืทอด และปฏบิตัติาม

แนวทางแบบฉบับของบริษัทมาโดยตลอด ซึ่งนโยบายดังกล่าวเ ป็นวิธีการผลิตซํ้ า 

(Reproduction) ทางวฒันธรรมองค์การ ที่สามารถทําให้วฒันธรรมองค์การเกิดขึ้นได้อย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากน้ีผู้บรหิารทุกคนจะต้องยดึถอืระบบความสามารถและอุดมการณ์ของบรษิัท

เป็นหลกั และผู้บรหิารจะต้องแสดงบทบาทเพื่อเป็นแม่แบบในการปฏบิตัติามหลกัการทีว่างไว ้

(Role model of Leadership) ทําให้กลายเป็นเบา้หลอมแม่แบบให้กบัพนักงานทีอ่ยู่ใต้บงัคบั

บญัชายึดถือปฏิบตัิตามด้วยเช่นกัน นอกจากน้ีผู้บรหิารในทุกระดบัของบรษิัทจะได้รบัการ

พฒันาทกัษะภาวะผูนํ้าอยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งการพฒันาภาวะผูนํ้าออกเป็น 3 ระดบั รวมทัง้ยงัมี

การพฒันาภาวะผูนํ้าโดยผ่านโครงการ Coaching ดว้ยเช่นกนั โดยการพฒันาผูนํ้านัน้ บรษิทัที่

ศกึษามนีโยบายการพฒันาผูนํ้าทีม่คีุณภาพควบคู่คุณธรรม ด้วยการปลูกฝงัวฒันธรรมองค์การ

และแนวคดิธรรมาภบิาลใหแ้ก่ผูบ้รหิาร เพือ่ใหผู้บ้รหิารมกีารคดิตดัสนิใจ และการกระทาํทีไ่มข่ดั

ต่ออุดมการณ์หรอืธรรมาภบิาลขององค์การ จะเหน็ไดว้่าการทีบ่รษิทัทีศ่กึษามกีารน้อมนําหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการบรหิารจดัการ ผ่านการปลูกฝงัและสร้าง

ความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมองค์การ และการพฒันาภาวะผู้นําให้กบัผู้บรหิารนัน้ ประกอบ

กบัผูบ้รหิารมกีารนับถอืศาสนา ซึง่มหีลกัปฏบิตัทิีค่ลา้ยคลงึกนั มผีลทําใหผู้้บรหิารมพีฤตกิรรม

การทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได ้  

ผลการศกึษาดงักล่าวนัน้ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Ojo (2012) ทีพ่บว่าวฒันธรรม

องคก์ารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการทาํงานของพนกังาน และการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์าร

จะเป็นสาเหตุที่ทําให้พนักงานมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการทํางาน อกีทัง้สอดคลอ้งกบัการ

สรุปผลการวจิยัของ Hellriegel และคณะ (2001) กล่าวคอื อทิธพิลของวฒันธรรมองคก์ารมผีล

ต่อพฤตกิรรมของพนักงานและผลการปฏบิตังิาน เน่ืองจากวฒันธรรมองคก์ารเป็นสิง่ทีฝ่งัลงไป

กบัการควบคุมกิจกรรมสงัคมของพนักงานที่จะมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการทํางาน โดยการ

ตดัสนิใจของพนักงานทีท่ําใหพ้นักงานในองคก์ารยดึถอืใชเ้ป็นปฏบิตัริ่วมกนั เป็นทีย่อมรบัของ

กลุม่พนกังานสว่นใหญ่ทีอ่ยูใ่นองคก์าร ซึง่พนกังานจะแสดงออกมาในรปูแบบของพฤตกิรรมและ

วธิปีฏบิตัใินการทาํงาน (เกรยีงไกรยศ พนัธุไ์ทย, 2552) นอกจากน้ีการรบัรูว้ฒันธรรมของ

องค์การทําใหพ้นักงานเขา้ใจประวตัแิละความเป็นปจัจุบนัขององค์การ ซึง่จะเป็นประโยชน์ใน

การกําหนดวธิกีารปฏบิตังิาน และพฤตกิรรมของพนักงานในอนาคต จะเหน็ไดว้่า วฒันธรรม

ขององค์การเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยสรา้งความผูกพนัระหว่างบุคลากรในองคก์ารใหเ้กดิความรูส้กึทีจ่ะ
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ทํางานร่วมกนั มเีป้าหมายเดยีวกนั (พณิญาดา อําภยัฤทธิ,์ 2554) และที่สําคญัรูปแบบ

วฒันธรรมองค์การต้องมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน อันส่งผลให้

องคก์ารนัน้มผีลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิและสามารถอยูร่อดได ้ 
นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผลการศึกษาของปริมปราง พรหมมาณพ (2549) และ     

ชนันดา โชติแดง (2550) ที่พบว่าภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง ร่วมกันทํานาย

พฤติกรรมการทํางานของผู้บรหิารได้ ทัง้น้ีเน่ืองจากผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงจะใช้

พฤตกิรรมทีห่ลากหลายในการก่อใหเ้กดิอทิธพิลต่อผูต้าม เพื่อใชใ้นกระบวนการเปลีย่นแปลงที่

สําคญัในองค์การ ผู้นําจะให้ความช่วยเหลอืผู้ตามในการตีความเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น ช่วยให้ผู้

ตามมองเหน็สิง่ทีเ่ป็นโอกาส และสิง่ทีจ่ะเป็นอุปสรรคหรอืภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้ได ้และช่วยให้

ผูต้ามเขา้ใจและตระหนักถงึความจําเป็นที่ต้องมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ อกีทัง้ผูนํ้ายงัมคีวาม

กระตอืรอืรน้ในการเขา้มสีว่นรว่มกบัสมาชกิในองคก์ารและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งต่างๆ ในการพฒันา

วสิยัทศัน์ให้มคีวามชดัเจนและน่าดงึดูดใจ รวมทัง้หากลยุทธ์ที่ดใีนการบรรลุวสิยัทศัน์นัน้ ด้วย

การใช้การสื่อสารความหมายให้เหน็วสิยัทศัน์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ีผู้นําแบบสรา้งความ

เปลี่ยนแปลง ยงัมพีฤติกรรมสนับสนุนต่อกลยุทธ์หรอืวธิกีารทํางานใหม่ๆ และให้อํานาจการ

ตดัสนิใจใหแ้ก่ทมีงาน รวมทัง้ยงัมคีวามเอาใจใส่และให้ความสําคญัต่อสวสัดภิาพและสวสัดกิาร

ของสมากชกิในองคก์ารดว้ย (สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์, 2550: 280-281)   
ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าภาวะผูนํ้าและวฒันธรรมองค์การเป็นตวัขบัเคลื่อนองคก์ารใหนํ้าไปสู่

ความสําเรจ็หรอืล้มเหลว โดยการที่ผู้นําขององค์การมภีาวะผู้นําซึ่งเป็นความสามารถที่จะมี

อทิธพิลและจงูใจผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหป้ระพฤตปิฏบิตัแิละทํางานตามแนวทางทีพ่งึประสงค ์ เพื่อ

ช่วยให้บรรลุเป้าหมายองคก์าร ดงันัน้ผูนํ้าจงึเป็นปจัจยัที่สําคญัของการบรหิารองคก์าร โดย

องคก์ารทีม่ผีลการดําเนินงานทีจ่ะประสบความสําเรจ็ หรอืลม้เหลวในการดําเนินงานนัน้ ปจัจยั

สาํคญัทีส่ดุปจัจยัหน่ึงกค็อืภาวะของผูนํ้า ถา้องคก์ารมผีูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพกจ็ะสามารถสัง่การที่

เกดิอทิธพิลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหส้ามารถปฏบิตังิานตลอดจนทํากจิกรรมต่างๆ ในองคก์ารให้

สาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีและปจัจยัวฒันธรรมองคก์ารกเ็ช่นกนั เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นปรชัญาและ

ความเชื่อร่วมกนัขององคก์ารทีส่ะท้อนค่านิยมและเจตคตริ่วมกนั ทีส่มาชกิให้การยอมรบัและ

แสดงออกมาในวถิขีองบรรทดัฐานแหง่การคดิและการปฏบิตั ิมกีารถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอกี

รุ่นหน่ึงในหลากหลายรปูแบบ โดยวฒันธรรมจะทําหน้าทีเ่ป็นกลไกในการสรา้งแนวทางเพื่อให้

องคก์ารสามารถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและสรา้งการบรูณาการระหว่าง

องคป์ระกอบภายในองคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารมเีสถยีรภาพสามารถอยู่รอดและเตบิโตได ้(Lussier 

and Achua, 2004 อา้งถงึใน พณิญาดา อาํภยัฤทธิ,์ 2554: 136)  
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ภาพท่ี 5.1   รูปแบบอํานาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง  
 

ผลของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอํานาจการทํานายของตัวแปร
ในการวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการ

ทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชน” สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางที่ 5.1  

 

ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐานท่ี ผลการทดสอบ 

1. วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนสมมติฐาน 

2. ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนสมมติฐาน 

3. ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวัฒนธรรม
องค์การ 

สนับสนุนสมมติฐาน 

4. วัฒนธรรมองค์การสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สนับสนุนสมมติฐาน 

5. ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สนับสนุนสมมติฐาน 

6. วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง ร่วมกันทํานาย
พฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มากกว่า
วัฒนธรรมองค์การหรือภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงเพียงตัวเดียว 

สนับสนุนสมมติฐาน 

      เน้นการปรับตัว 
      เน้นโครงสร้างและกฏระเบียบ 

เน้นพันธกิจ 
เน้นการมีส่วนร่วม 
เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

  

  พฤติกรรม

การทํางาน

ตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

      
การสร้างแรงบันดาลใจ  
การกระตุ้นทางปัญญา  

      การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
      การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

R² = 49.5% 

R² = 41.8% 

R² = 40.5% 

วัฒนธรรม

การทํางาน 

      

ภาวะผู้นํา

แบบสร้าง

ความ

เปล่ียนแปลง 
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5.2  การสรปุและอภิปรายผลนอกเหนือสมมติฐาน 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลนอกเหนือสมมติฐานพบว่า ผู้บรหิารระดบัต้นและระดบักลางที่

ประจําอยู่ในสาขาท่าหลวงมกีารรบัรู้วฒันธรรมองค์การและพฤติกรรมการทํางานตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมมากกว่าผูบ้รหิารทีป่ระจาํอยู่ในสาขาแก่งคอย แต่ไม่พบ

ความแตกต่างด้านภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง รวมทัง้ไม่พบความแตกต่างในสาขา

ทุ่งสงและลําปาง นอกจากน้ีเมื่อศกึษาอํานาจการทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจ พอเพียงร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลี่ยนแปลงจําแนกตามอายุของผู้บรหิาร (ดงัภาพที่ 5.2) พบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ สามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงของผูบ้รหิารทีม่อีายุต่ํากว่า 30 ปี ไดร้อ้ยละ 59.1 ส่วนผู้บรหิารที่มอีาย ุ

30 – 40 ปี พบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปญัญา และ

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสีว่นรว่ม รว่มกนัทาํนายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงได้รอ้ยละ 73.2 ส่วนผู้บรหิารที่มอีายุ 41 – 50 ปี พบว่า ภาวะผูนํ้าแบบ

สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการมอีิทธพิลอย่างมอุีดมการณ์ และวฒันธรรมองค์การแบบเน้น

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงไดร้อ้ยละ 38.8 และผูบ้รหิารทีม่อีายุมากกว่า 50 ปี พบว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้น

การมสี่วนรว่ม และแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม กบัภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง

ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา ร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงไดร้อ้ยละ 58.6 ผลทีพ่บบ่งชีช้ดัว่า ผูบ้รหิารระดบัต้นและระดบักลางในแต่ละช่วงอายุที่

มกีารรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงในแต่ละดา้นดงักล่าวสูง 

มพีฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในระดบัสูงด้วยเช่นกนั ผล

การศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอารยี ์เพช็รรตัน์ (2540) ทีพ่บว่า พนักงานทีม่อีายุ

แตกต่างกนัมกีารรบัรู้ลกัษณะวฒันธรรมองค์การแตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุ

พจน์ นิ ่มบ้านควน (2546) ที่พบว่า ผู้จ ัดการที่มีอายุต่างกันมีภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลีย่นแปลงแตกต่างกนั และงานวจิยัอมัพร อสิรารกัษ์ (2547) พบเช่นเดยีวกนัว่า ผู้บรหิาร

โรงเรยีนทีม่อีายแุตกต่างกนั มภีาวะผูนํ้าทีแ่ตกต่างกนั  
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ภาพท่ี 5.2  รูปแบบอํานาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงเมื่อ

จําแนกตามอายุ    
 

ส่วนผลการวิเคราะห์อํานาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียงร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง
เมื่อจําแนกตามอายุงาน (ดังภาพที่ 5.3) พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นพันธกิจ สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารที่มีอายุงานไม่
เกิน 10 ปี ได้ร้อยละ 56.6 ส่วนผู้บริหารที่มีอายุงาน 11 – 20 ปี พบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา และวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม 

ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 61.7 ส่วน
ผู้บริหารที่มีอายุงาน 21 – 30 ปี พบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ และวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันทํานายพฤติกรรม
การทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 41.4 และผู้บริหารที่มีอายุงาน

มากกว่า 30 ปี พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม และภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญา

 ภาวะผู้นําแบบกระตุ้นทางปัญญา 

 วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วม 

 

 ภาวะผู้นําแบบสร้างแรงบันดาลใจ  
 

 

พฤติกรรมการทํางานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      

 วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วม 

 วัฒนธรรมเน้นรับผิดชอบสังคม 

 ภาวะผู้นําแบบกระตุ้นทางปัญญา  
 

R²= 38.8% 

R² = 58.6% 

R² = 73.2% 

อายุตํ่ากว่า 30 ปี 

อายุ 30 – 40 ปี 

 ภาวะผู้นําแบบมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ 

 วัฒนธรรมเน้นรับผิดชอบสังคม 

 

อายุ 41 - 50 ปี 

อายุมากกว่า 50 ปี 

R² = 59.1% 
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ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 54.7 ผลที่พบแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง

ในแต่ละช่วงอายุการทํางานที่มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านดังกล่าวสูง มีพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับสูง ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์ เพ็ชรรัตน์ (2540) ที่
พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีการรับรู้ลักษณะวัฒนธรรมองค์การใน

องค์การแตกต่างกัน และงานวิจัยของสุพจน์ นิ่มบ้านควน (2546) พบว่า ผู้จัดการที่มีระยะเวลา

ปฏิบัติงานต่างกันมีภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3   รูปแบบอํานาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงเมื่อ
จําแนกตามอายุงาน    

 

นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์อํานาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา  (ดังภาพที่ 5.4) พบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ กับวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม และแบบเน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของผู้บริหารที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีได้ร้อยละ 52.2 ส่วนผู้บริหารที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีพบว่า ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการ

 ภาวะผู้นําแบบกระตุ้นทางปัญญา 

 วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วม 

 

   วัฒนธรรมแบบเน้นพันธกิจ 
 

 

พฤติกรรมการทํางานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      

 วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วม 

 ภาวะผู้นําแบบสร้างแรงบันดาลใจ  
 

R²= 41.4% 

R² = 54.7% 

R² = 61.7% 

อายุงานไม่เกิน 10 ปี 

อายุงาน 11 – 20 ปี 

 ภาวะผู้นําแบบสร้างแรงบันดาลใจ 

 วัฒนธรรมเน้นรับผิดชอบสังคม 

 

อายุงาน 21 - 30 ปี 

อายุงานมากกว่า 30 ปี 

R² = 56.6% 



80 
 

สรา้งแรงบนัดาลใจ และวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิเขา้รว่ม ร่วมกนัทํานายพฤตกิรรม

การทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้ร้อยละ 46.5 ผลที่พบชี้ชดัว่า ผู้บรหิาร

ระดบัต้นและระดบักลางในแต่ละระดบัการศกึษา ที่มกีารรบัรูว้ฒันธรรมองค์การและภาวะผู้นํา

แบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านดงักล่าวสูง มพีฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัสูงด้วยเช่นกนั โดยผลการศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยั

ของปจัเจก ทัพพรหม (2550) ที่พบว่า พนักงานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีการรบัรู้

วฒันธรรมองคก์ารแตกต่างกนั และงานวจิยัของ สุพจน์ น่ิมบา้นควน (2546) พบว่า ผูจ้ดัการทีม่ ี

ระดบัการศกึษาสงูสดุต่างกนัมภีาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงทีแ่ตกต่างกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.4   รูปแบบอํานาจการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง โดยวฒันธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงเมื่อ

จาํแนกตามระดบัการศกึษา    

 

5.3  ข้อเสนอแนะ  

 

 ผลการวจิยัในครัง้น้ี ทําให้สามารถเสนอแนะเพื่อการนําไปประยุกต์ใช้ และเพื่อการ

ศกึษาวจิยัต่อเน่ืองดงัน้ี  

 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยกุตใ์ช้ 

ผลการศึกษาตามสมมติฐานพบว่า วฒันธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลี่ยนแปลง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นอกจากน้ีวฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วม และแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม กบัภาวะ

ผูนํ้าแบบสรา้งแรงบนัดาลใจ และแบบกระตุ้นทางปญัญา ร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการทํางาน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได ้ผลการวจิยัทีพ่บแสดงว่า องคก์ารสามารถเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมเน้นการมสีว่นร่วม

วฒันธรรมเน้นรบัผดิชอบสงัคม 

 

 

   

 พฤติกรรม

การทาํงาน

ตามหลกั   

ปรชัญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

      

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งแรงบนัดาลใจ  

 

 
 

R²= 46.5% 

R² = 52.2% 

ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

วฒันธรรมเน้นพนัธกจิ 
 

ปรญิญาตรแีละสงูกว่า 
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ให้เกิดพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงภายในองค์การได้ โดย

ผู้บรหิารระดบัสูงควรให้ความสําคญัในการส่งเสรมิพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงภายในองคก์าร และฝา่ยทรพัยากรมนุษยค์วรมกีารวางแผนดําเนินการพฒันา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัวฒันธรรมการทํางานในองค์การ และพฒันาภาวะผู้นําแบบสร้าง

ความเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมการการทํางานแบบเน้น

การมสี่วนร่วม และแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม กบัการพฒันาภาวะผู้นําแบบสรา้งความ

เปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ และดา้นกระตุน้ทางปญัญา 

          อย่างไรก็ตามในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมและการพฒันาภาวะผูนํ้าของ

ผู้บรหิารในองค์การนัน้ องค์การควรคํานึงถึงความแตกต่างของปจัจยัส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน 

เน่ืองจากผลการวเิคราะหอ์าํนาจการทาํนายของตวัแปร โดยจาํแนกตามอายขุองผูบ้รหิาร พบว่า 

วฒันธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง ร่วมกนัทํานายพฤติกรรมการ

ทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดแ้ตกต่างกนัตามช่วงอายุของผูบ้รหิาร ผลทีพ่บ

บ่งชี้ชดัว่า หากองค์การต้องการส่งเสรมิพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงของผูบ้รหิารระดบัตน้และระดบักลาง องคก์ารควรคาํนึงถงึปจัจยัรายดา้นของวฒันธรรม

องค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุของผู้บรหิารเหล่านัน้ โดย

ผู้บรหิารที่มอีายุตํ่ากว่า 30 ปี ควรพฒันาภาวะผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงด้านการสรา้ง

แรงบันดาลใจ ส่วนผู้บริหารที่มีอายุ 30 – 40 ปี ควรพัฒนาภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลีย่นแปลงดา้นการกระตุน้ทางปญัญา และวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนร่วม ผูบ้รหิาร

ทีม่อีายุ 41 – 50 ปี ควรให้การพฒันาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงด้านการมอีทิธพิล

อย่างมอุีดมการณ์ และวฒันธรรมองค์การแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม และผู้บรหิารที่มี

อายุมากกว่า 50 ปี ควรสรา้งความรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนร่วม และ

แบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม กบัการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการ

กระตุน้ทางปญัญา  

 ส่วนผลการวิเคราะห์อํานาจการทํานายของตัวแปร โดยจําแนกตามอายุงานของ

ผูบ้รหิาร พบว่า วฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง ร่วมกนัทํานาย

พฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้แตกต่างกนัตามอายุงานของ

ผูบ้รหิาร จะเหน็ไดว้่า องค์การควรคํานึงถงึการส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งความเปลีย่นแปลงในรายดา้นทีเ่หมาะสมตามช่วงอายุของผูบ้รหิารเช่นกนั โดยผูบ้รหิารทีม่ ี

อายุงานไม่เกนิ 10 ปี ควรสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมองค์การแบบเน้นพนัธกจิ ส่วน

ผู้บรหิารที่มอีายุงาน 11 – 20 ปี ควรพฒันาภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการ

กระตุ้นทางปญัญา พร้อมทัง้สรา้งความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมองค์การแบบเน้นการมสี่วน

รว่ม สว่นผูบ้รหิารทีม่อีายงุาน 21 – 30 ปี ควรพฒันาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้น

การสรา้งแรงบนัดาลใจ และสรา้งการรบัรูว้ฒันธรรมองค์การแบบเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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และผู้บรหิารทีม่อีายุงานมากกว่า 30 ปี ควรสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมองค์การแบบ

เน้นการมสีว่นรว่ม และพฒันาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ  

เมื่อจําแนกตามระดบัการศกึษาของผู้บรหิาร พบว่า วฒันธรรมองค์การและภาวะผู้นํา

แบบสร้างความเปลี่ยนแปลง ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงได้แตกต่างกนัตามระดบัการศกึษา โดยผู้บรหิารที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ีควรพฒันาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงด้านการสรา้งแรงบนัดาลใจ กบั

สร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม และแบบเน้นความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม ส่วนผู้บรหิารที่มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตรแีละสูงกว่าปรญิญาตร ีควร

พฒันาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ และสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นพนัธกจิ 

 นอกจากน้ีผลการศกึษานอกเหนือสมมตฐิานยงัพบว่า ผู้บรหิารที่ประจําอยู่ในสาขาท่า

หลวงมกีารรบัรู้วฒันธรรมองค์การและพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงโดยรวมมากกว่าผู้บรหิารที่ประจําอยู่ในสาขาแก่งคอย แต่ไม่พบความแตกต่างด้าน

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง และไม่พบความแตกต่างในสาขาทุ่งสงและสาขาลําปาง 

ดงันัน้ผู้บรหิารของสาขาแก่งคอยควรให้ความสําคญัในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

วฒันธรรมองค์การ และส่งเสรมิพฤติกรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

รวมทัง้พัฒนาภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารระดบัต้นและระดบักลาง 

เพื่อใหผู้้บรหิารในสาขาแก่งคอยมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัวฒันธรรมองค์การภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งความเปลีย่นแปลง รวมทัง้พฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงที่

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์าร เพือ่ใหอ้งคก์ารมกีารเตบิโตทีส่มดลุและยัง่ยนืต่อไป   

สาํหรบัการสรา้งและรกัษาวฒันธรรมการทาํงานในองคก์ารนัน้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคลอาจ

ดําเนินการได้หลายแนวทางด้วยกัน เช่น การคดัเลือก การจ้าง และการรกัษาพนักงานที่มี

ค่านิยมตรงกบัค่านิยมขององค์การ จะช่วยสนับสนุนให้วฒันธรรมองค์การคงอยู่ตลอดไป หรอื

อาจใชว้ธิทีใีหผู้้นําหรอืผู้ก่อตัง้องค์การแสดงพฤตกิรรมเป็นแบบบอย่าง (Role model) ในการ

ส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกันกับผู้นํา และใช้การขดัเกลาทางสังคมใน

องค์การ (Socialization) เพื่อให้พนักงานคดิและรูส้กึไปในทศิทางเดยีวกนักบัผู้ก่อตัง้หรอืผู้นํา

องค์การ ซึ่งในการขดัเกลาทางสงัคม เพื่อให้พนักงานเรยีนรู้วฒันธรรมองค์การนัน้ องค์การ

สามารถใชว้ธิกีารไดห้ลากหลาย อาทเิช่น การจดัพธิกีารและงานฉลองต่างๆ ในหน่วยงาน การ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่การฝึกอบรมพฒันา การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแบบอย่าง

จากพนักงานและผูบ้รหิารดเีด่น เรื่องเล่าและตํานานภายในองค์การ เพลงประจาํหน่วยงาน คํา

ขวญั หรอืค่านิยมขององค์การ และการประกวดหรอืการแข่งขนัในองค์การ เป็นต้น ส่วนการ

พฒันาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง ฝ่ายทรพัยากรมนุษยส์ามารถพฒันาดว้ยเทคนิค

วธิกีารต่างๆ เช่น ใช้วธิกีารบรรยายและอภปิราย การแสดงบทบาทสมมติ การเลยีนแบบ
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สถานการณ์ภาวะผู้นําจรงิ การใช้โปรแกรมการเรยีนด้วยตนเอง การแสดงแบบพฤติกรรม 

(Behavioral modeling) และการฝึกอบรมดา้นความรูส้กึ (Sensitivity training) เป็นตน้  

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

        5.3.2.1  เน่ืองจากผลการวจิยัในครัง้น้ี พบว่า มติริายดา้นของวฒันธรรมองคก์าร 

และภาวะผูนํ้าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลงบางตวั รว่มกนัทาํนายพฤตกิรรมการทํางานตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ได้รอ้ยละ 50 จงึน่าจะยงัมตีวัแปรอื่นทีส่ามารถเขา้ร่วมทํานาย

พฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่เตมิได ้

        5.3.2.2  ควรเพิม่การศกึษาตวัแปรด้านกจิกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ และ

ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นําแบบสร้างความ

เปลีย่นแปลง และกจิกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ทาํใหท้ราบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีม่คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

        5.3.2.3  ควรศกึษาวธิกีารเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์าร และวธิกีารพฒันาภาวะ

ผู้นําแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมการ

ทาํงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในองคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        บรรณานุกรม 
 

กนกวรรณ  กอบกุลธนชยั.  2546.  ความสมัพนัธร์ะหว่างเชาวอ์ารมณ์ ภาวะผูนํ้า กบัผล

การปฏิบติังานของหวัหน้างานในโรงงานอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส.์ 

วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

การบริหารทรพัยากรบคุคลตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง.  2552.  กรงุเทพมหานคร: 

สมาคมการจดัการงานบุคคลแหง่ประเทศไทย.   

เกรยีงไกรยศ  พนัธุไ์ทย.  2552.  อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํ้า วฒันธรรมการทาํงานใน 

องคก์าร และกิจกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยท่ี์มีต่อผลการปฏิบติังานของ

พนักงานรฐัวิสาหกิจ.  วทิยานิพนธด์ุษฎบีณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์  

เกยีรตคิุณ  วรกุล.  2545.  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และผล

การปฏิบติังานของหวัหน้างานระดบัต้น ในโรงงานอตุสาหกรรมประกอบ

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส.์  วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

โครงการ  เสอืดาํ.  2545.  ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพ ภาวะผูนํ้า กบัผลการ

ปฏิบติังานของหวัหน้างานระดบัต้น ศึกษาเฉพาะกรณี: บริษทัไทย-เอเชีย พี.

อี.ไพ้พ ์จาํกดั.  วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

จติราภรณ์  อกัษรเลข.  2545.  ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพ ภาวะผูนํ้า กบัผลการ 

ปฏิบติังานของหวัหน้างานระดบักลาง ศึกษาเฉพาะกรณี: บริษทัผลิตอปุกรณ์

ยานยนต์.  วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ชนนัดา  โชตแิดง.  2550.  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้า ความผกูพนัต่อองคก์าร และ 

พฤติกรรมการทาํงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ราชบรุี.  วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

ชาครยีา  ศรทีอง.  2547.  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้า บคุลิกภาพ ทศันคติต่องาน 

บริการ กบัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบักลางของธนาคาร. 

วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ณดา จนัทรส์ม.  2555.  ธรุกิจและปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  กรงุเทพมหานคร:     

ศนูยศ์กึษาเศรษฐกจิพอเพยีง สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์   

 



85 

ณฏัฐพงศ ์ทองภกัด.ี  2550.  ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง: ความเป็นมาและความหมาย.  

วารสารพฒันบริหารศาสตร.์  47 (1): 1-25.  

ณฐัวุฒ ิ แกว้บางพดู.  2554.  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลงกบั 

วฒันธรรมองคก์รกรณีศึกษา: เทศบาลนครภเูกต็.  วทิยานิพนธ ์             

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล.  

ดจุเดอืน  พนัธุมนาวนิ และดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ.  2551.  ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั

การบริหารการพฒันา.  กรงุเทพมหานคร: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์   

ถนดั แกว้เจรญิไพศาล.  2543.  มติใิหมใ่นการพฒันาองคก์ารทศวรรษหน้า.  วารสารการ

จดัการภาครฐัและภาคเอกชน. 9 (พฤษภาคม-สงิหาคม): 67-86.        

ธวชัชยั  คาํแหงพล.  2544.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานด้านการสืบสวน 

จบักมุคดีจาํหน่ายยาบ้าของ เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน

สอบสวนตาํรวจนครบาล 1-9 กองบญัชาการ ตาํรวจนครบาล.  วทิยานิพนธ์

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ธรีพร สทุธโิส.  2550.  การรบัรู้วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร และ

พฤติกรรมการทาํงานของพนักงานในโรงงานผลิตรถยนต.์  วทิยานิพนธ ์ 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

บรษิทัทีศ่กึษา.  2552.  บริษทัท่ีศึกษากบัการดาํเนินธรุกิจตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง.  

กรงุเทพมหานคร: บรษิทัทีศ่กึษา.    

เบญจวรรณ  กลัน่กาํเนิด.  2544.  ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูนํ้าของหวัหน้าหอผูป่้วย 

วฒันธรรมองคก์ารของหอผูป่้วย กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลตาํรวจ.  วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ประเวศ  วะส.ี  2542.  เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสงัคม: แนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ 

สงัคม.  กรงุเทพมหานคร: หมอชาวบา้น. 

ปรมิปราง  พรหมมาณพ.  2549.  ภาวะผูนํ้า ความผกูพนัต่อองคก์ารและพฤติกรรมการ 

ทาํงานของหวัหน้างานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: โครงการ

พฒันาผูป้ระกอบการธรุกิจอตุสาหกรรมขนาดกลาง.  วทิยานิพนธ ์        

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

ปจัเจก ทพัพรหม.  2550.  ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู้วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนั 

ต่อองคก์าร และพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานบริษทั ทีโอที จาํกดั 

(มหาชน).  วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์   

 



86 

ผลนิ ภู่จรญู.  2550.  ความพอเพียงท่ีย่ิงใหญ่และยัง่ยืนกบัการจดัการร่วมสมยั ตวัแบบ 

ธรุกิจ “ล้นเกล้า”.  กรงุเทพมหานคร: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

พรพรรณ  น้ิวจนัทกึ.  2545.  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าของหวัหน้างาน กบัความ 

ผกูพนัต่อองคก์ารและผลการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไอทีวี จาํกดั 

(มหาชน).  วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

พระพานวทิย ์เคา้เงือ่น.  2552.  การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและลกัษณะ 

องคก์รกบัการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ของครรูะดบั

ประถมศึกษาในสถานศึกษา กลุ่มลมุพินี สาํนักการศึกษา กรงุเทพมหานคร. 

ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

พชิาย  รตันดลิก ณ ภเูกต็.  2552.  องคก์ารและการบริหารจดัการ.  กรงุเทพมหานคร: 

บรษิทั ธงิคบ์ยีอนด ์บุ๊คส ์จาํกดั.  

พณิญาดา อาํภยัฤทธิ.์  2554.  ภาวะผูนํ้าและวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลของ 

องคก์าร: กรณีศึกษา กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ.  วทิยานิพนธ ์           

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

พพิฒัน์ นนทนาธรณ์.  2553.  การจดัการความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร: การสร้าง 

ข้อได้เปรียบในการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน: ปฐมบท=CSR.  นนทบุร :ี ธงิค ์ปียอนดบุ๊์คส.์  

พศิมยั  ทพิยส์มบรูณ์.  2552.  ภาวะผูนํ้า สมรรถนะ การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล และ 

พฤติกรรมการทาํงาน.  วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ภรูปิญัญา เกดิศร.ี  2553.  ปัจจยัความสาํเรจ็ในการประยกุตป์รชัญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

เขตปฏิรปูท่ีดิน: ศึกษากรณี ตาํบลนิคมกระเสียว อาํเภอด่านช้าง จงัหวดั

สพุรรณบรุี.  วทิยานิพนธร์ฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบร-ิ

หารศาสตร.์ 

รตัตกิรณ์  จงวศิาล.  2543.  ผลการฝึกอบรมภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลงของผูนํ้านิสิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์  ปรญิญานิพนธว์ทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

รตัตกิรณ์  จงวศิาล.  2551.  มนุษยสมัพนัธ์: พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร. กรงุเทพมหานคร: 

สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

รตัตกิรณ์  จงวศิาล.  2554.  เอกสารประกอบการบรรยาย ทฤษฎีและการจดัการองคก์าร:  

จากแง่มุมทางจิตวิทยา.  ภาควชิาจติวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

 



87 

รตันาภรณ์  อ่อนแกว้.  2552.  ความสมัพนัธร์ะหว่างการดาํเนินชีวิตบนพืน้ฐานแนวคิด 

องคก์รแห่งความพอเพียงกบัพฤติกรรมตามสมรรถนะหลกัข้าราชการ

ราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑ.์  วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง.  

วาสนา  ไทรงาม.  2546.  ความสมัพนัธข์องแบบภาวะผูนํ้าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความ 

พึงพอใจในการปฏิบติังานของคร ูระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา.  วทิยานิพนธค์รศุาสตรมหาบณัฑติ สถาบนัราชภฏัราชนครนิทร.์   

วชิยั  อุตสาหจติ.  2550.  The Annual Symposium of HROD Intelligence 15 ปี HRD 

NIDA เมลด็พนัธุแ์ห่งนักพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ทย.  กรงุเทพมหานคร: 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์   

วไิลวรรณ พุกทอง.  2551.  การใช้อาํนาจ ความเช่ียวชาญของหวัหน้าหอผู้ป่วย 

วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค ์กบัประสิทธิผลของหอผูป่้วยโรงพยาบาล

สงักดักระทรวงกลาโหม.  วทิยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั.  

ศริพิร ศติสิาร.  2551.  การศึกษาปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัการดาํรงชีวิตตามหลกัปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงของครโูรงเรียนเอกชน สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครราชสีมา เขต 1.  ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั         

ศรนีครนิทรวโิรฒ. 

สถาบนัไทยพฒัน์.  2555.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร.  คน้วนัที ่22 มนีาคม 2555.  

จาก http://www.thaipat.blogspot.com.   

สมบตั ิกุสมุาวล.ี  2549.  หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธรุกิจเอกชน กรณีศึกษา  

การบริหารทรพัยากรมนุษย ์เครือซิเมนตไ์ทย.  กรงุเทพมหานคร: บรษิทั     

ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน).   

สมบตั ิกุสมุาวล.ี  2552.  การบริหารทรพัยากรบคุคลตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง.  

กรงุเทพมหานคร: สมาคมการจดัการงานบุคคลแหง่ประเทศไทย.     

สมบตั ิกุสมุาวล.ี  2553.  การบริหารทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารเพ่ือความพอเพียง.  

กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

สรอ้ยตระกลู  อรรถมานะ.  2553.  พฤติกรรมองคก์าร: ทฤษฎีและการประยกุต.์  

กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

สขุสรรค ์กนัตะบุตร.  2552.  การบริหารทรพัยากรบคุคลตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง.  กรงุเทพมหานคร: สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย.     

 

http://www.thaipat.blogspot.com/�


88 

สขุสรรค ์กนัตะบุตร.  2553.  เศรษฐกิจพอเพียงในองคก์รธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน.  

กรงุเทพมหานคร: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์   

สุขสรรค ์กนัตะบุตร และคณะ.  2553.  การพฒันาแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินธรุกิจอย่าง 

ยัง่ยืนตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  กรงุเทพมหานคร: สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั (สกว.).   

สนุทร  กุลวฒันวรพงศ์.  2544.  ตามรอยพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่.  

กรงุเทพมหานคร: ชมรมเดก็.  

สุนทร  วงศไ์วศยวรรณ.  2540.  วฒันธรรมองคก์าร: แนวคิด งานวิจยั และประสบการณ์.  

กรงุเทพมหานคร: โฟรเ์ฟซ.   

สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์.  2550.  ภาวะความเป็นผูนํ้า. กรงุเทพมหานคร: เอก็ซเปอรเ์น็ท.  

สธุาสนีิ แมน้ญาต.ิ  2554.  โมเดลความสมัพนัธโ์ครงสร้างปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูนํ้าเชิง 

จริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน. 

วทิยานิพนธป์รชัญาดษุฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

สพุจน์ น่ิมบา้นควน.  2546.  ความสมัพนัธข์องภาวะผูนํ้าและแบบการตดัสินใจของ

ผูจ้ดัการด้านทรพัยากรมนุษย.์  วทิยานิพนธก์ารจดัการมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยับรูพา.  

สุพาณ ี สฤษฎว์านิช.  2552.  พฤติกรรมองคก์ารสมยัใหม่: แนวคิดและทฤษฎี.  

กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

สเุมธ  ตนัตเิวชกุล.  2544.  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริในใต้เบือ้งพระยคุลบาท.  

กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพม์ตชิน. 

สุรพล  พะยอมแยม้.  2541.  จิตวิทยาอตุสาหกรรม.  กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั

ศลิปากร.  

สวุรรณ ี วฒันาวณชิศาสตร.์  2547.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงานภายหลงัการ 

ควบรวมกิจการ กรณีศึกษา ธนาคารหารไทย จาํกดั (มหาชน).  สารนิพนธ์

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ไสว  บุญมา.  2543.  เศรษฐกิจพอเพียง: ภมิูปัญญาชาติไทย.  กรงุเทพมหานคร: พเีอลฟีวิ่ง. 

อภชิยั  พนัธเสน และคณะ.  2549.  สงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง.  

กรงุเทพมหานคร: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั.  

 

 

 

 



89 

อรณุรตัน์  คนัธา.  2550.  ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู้วฒันธรรมองคก์าร การรบัรู้นิสยั 

ของการเรียนรูสู้่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ การรบัรูค้วามยติุธรรมในองคก์าร 

กบัผลการปฏิบติังานของบคุลากรระดบัปฏิบติัการ ในฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั.  วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

อมัพร อสิรารกัษ์.  2547.  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้ากบัประสิทธิผลของโรงเรียน 

มธัยมศึกษาเขตภาคตะวนัออก.  วทิยานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยับรูพา.  

อาร ีเพชรผุด.  2537.  จิตวิทยาอตุสาหกรรม.  กรงุเทพมหานคร: เนตกุิลการพมิพ.์ 

อารยี ์เพช็รรตัน์.  2540.  การศึกษาเปรียบเทียบการรบัรู้ลกัษณะวฒันธรรมองคก์าร และ 

ความรูสึ้กผกูพนัต่อองคก์าร ในองคก์ารธรุกิจประกนัภยัไทย อเมริกนั และ

ญ่ีปุ่ น.  วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

Achua, F.  C.  and Lussier, N.  R.  2010.  Effective Leadership.  Canada: South-

Western.  

Albanese, R.  and Van Fleet, D.  D.  1983.  Organization Behavior: A Managerial  

Viewpoint.  New York: Dryden. 

Bass, B.  M.  1985.  Leadership and Performance Beyond Expectations.  New York:  

Free Press.  

Bass, B.  M.  and Avolio, B.  J.  1994.  Improving Organizational Effectiveness 

through Transformational Leadership.  Thousand Oaks, C.A.: Sage. 

Bennis, W.  and Nanus, B.  1985.  Leaders: Strategies for Taking Charge.  New York:  

Harper and Row.  

Burns, J.  M.  1978.  Leadership.  New York: Harper & Row. 

Cameron, S.  K.  and Quinn, E.  R.  1999.  Diagnosing and Changing Organizational  

Culture: Based on the Competing Value Framework.  New York: Addison-

Wesley.   

Casida, J.  and Pinto-Zipp, G.  2008.  Leadership - Organizational Culture Relationship in 

Nursing Units of Acute Care Hospitals.  Nursing Economics.  26 (1): 7-15. 

Conger, J.  A.  and Kanungo, R.  N.  1987.  Toward a Behavioral Theory of Charismatic  

Leadership in Organizational Settings.  Academy of Management Review. 

12 (4): 637-647.  



90 

Daft, R.  L.  2008.  The Leadership Experience.  4
th
 ed.  Mason, O.H.: 

Thomson/South-Western.  

Denison, R.  D.  1990.  Corporate Culture and Organizational Effectiveness. 

Canada: John Wiley & Sons. 

Gibson, J.  L.; Ivencevick, J.  M.  and Donnelly, J.  M.   Jr.  2009.  Organizations 

Behavior Structure, Processes.  13
th
 ed.  New York: McGraw-Hill.  

Handy, C.  1993.  Undersranding Organizations.  Harmondsworth: Penguin Books. 

Hellriegel, D.; Slocum, J.  W.  and Woodman, R.  W.  2001.  Organizational Behavior.  

9
th
 ed.  Australia: Thomson/South-Western.  

Ivancevich, M.  J.; Konopaske, R.  and Matteson, M.  T.  2011.  Organizational 

Behavior and Management.  9
th
 ed.  New York: McGraw-Hill. 

John, G.  1996.  Organization Behavior.  New York: Harper Collins.  

Kantabutra, S.  2009.  Vision-based Leadership: Relationships and Consequences in  

Thai and Australian Retail Stores.  Asia-Pacific Journal of Business 

Administration.  1 (2): 165-188.  

Kouzes, J.  M.  and Posner, B.  Z.  1987.  The Leadership Challenge: How to Get  

Extraordinary Things Done in Organizations.  San Francisco.  CA: 

Jossey-Bass. 

Krejcie, R.  V.  and Morgan, W.  1970.  Determining Sample Size for Research  

Activities.  Education and Psychological Measurement.  36, 3 

(Setpember): 607-609. 

Li, Y.  C.  2004.  Examining the Effect of Organizational Culture and Leadership   

Behaviors on Organizational Commitment, Job Satisfaction and Job  

Performance at Small and Middle-Sized Forms of Taiwan.  Journal of 

American Academy of Business.  5 (1/2): 432-438. 

Lopez, F.  M.  1968.  Evaluation of Employ Performance.  New York: Public 

Personality Association. 

Muchinsky, P.  M.  2006.  Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial  

and Organizational Psychology.  8
th
 ed.  California: Thomson/Wadsworth.  

Ojo, Olu.  2012.  Influence of Organizational Culture on Employee Work Behavior. 

International Journal of Contemporary Business Studies.  3 (11): 46-57.  

 



91 

Organ, D.  W.  and Bateman, T.  S.  1991.  Organizational Behavior.  4
th
 ed. 

Homewood, IL: Irwin. 

Peters, T.  and Waterman, R.  1982.  In Search of Excellence.  London: Harper and Row. 

Podsakoff, P.  M.; MacKenzie, S.  B.; Paine, J.  B.  and Bachrach, D.  G.  2000. 

Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical 

and Empirical Literature and Suggestions for Future Research.  Journal of 

Management.  26(3): 513-563. 

Slocum, J.  W.  and Hellriegel, D.  2011.  Principles of Organizational Behavior.  

13
th
 ed.  Mason, OH: South-Western Cengage Learning.  

Steers, R.  M.  1977.  Organizational Effectiveness: A Behavior View.  California:  

Goodyear. 

Tichy, N.  M.  and Devanna, M.  A.  1986.  The Transformational Leader.  Canada: 

John Wiley & Sons.   

White, D.  D.  1989.  Organization Behavior.  New York: John Wiley. 

Xenikou, A.  and Simosi, M.  2006.  Organizational Culture and Transformational  

Leadership as Predictors of Business Unit Performance.  Journal of 

Managerial Psychology.  21 (6): 566-579.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุญาตจากสาํนักงานทรพัยากรบคุคลของบริษทัท่ีศึกษา 

  
 

 

 

บริษทั 



ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 

 

เรือ่ง   ขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 

เรยีน   ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามชุดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการทําวทิยานิพนธ์ในหลกัสูตรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน รวมทัง้รูปแบบและแนวทางการทํางานใน

องคก์ารของท่าน  

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามชุดน้ีจะนํามาวเิคราะหแ์ละเสนอผลในภาพรวมเท่านัน้ ไม่มี

การนําเสนอขอ้มลูเป็นรายบุคคล ผลการศกึษาวจิยัครัง้น้ีจะนําไปใชป้ระโยชน์ในการเพิม่องค์

ความรูท้างดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร  

ผูว้จิยัขอขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสงู ทีท่่านใหค้วามรว่มมอืและกรณุาสละเวลาอนัมคี่า

ในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
 

 

 

 

        ดว้ยความนบัถอื 

     นายสรุนิทร ์ ชุมแกว้ 

นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 

                                       คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
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ตอนท่ี 1 

ข้อมลูเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คาํช้ีแจง ใหท่้านตอบโดยการทําเครือ่งหมาย ลงในช่อง     ทีต่รงกบัสถานภาพสว่นตวัของ

ท่าน 
 

1. เพศ   ชาย   หญงิ 
 

2. อายขุองท่าน         ตํ่ากวา่ 30 ปี   30 - 40 ปี      41 - 50 ปี         มากกวา่ 50 ปี  
 

3. บรษิทัทีท่่านทํางานอยูใ่นปจัจบุนั คอื บรษิทัปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั สาขา  

    แก่งคอย ลาํปาง             ท่าหลวง         ทุ่งสง  
 

4. อายงุานในกลุ่มบรษิทั เอสซจี ีซเิมนต ์จาํกดั  

ไมเ่กนิ 10 ปี   11-20 ปี          21-30 ปี                 มากกวา่ 30 ปี 

5. ตําแหน่งงานปจัจบุนัของท่าน คอื   

ระดบัหวัหน้างานขึน้ไป  ระดบัพนกังาน   อื่นๆ โปรดระบุ…………..... 
 

6. ระดบัการศกึษา 

ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

  สงูกวา่ปรญิญาตร ี
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ตอนท่ี 2 

แบบสอบถามรปูแบบและแนวทางการทาํงานในองคก์ารของท่าน 
  

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีบรรยายเกี่ยวกบัรูปแบบและแนวทางการทํางานในองค์การ

ปจัจุบนั ของท่าน ในการตอบแบบสอบถามแต่ละข้อขอให้ท่านพิจารณาตัดสินว่า ลักษณะ

วฒันธรรมองค์การดงักล่าวตรงกบัความเป็นจรงิมากน้อยแค่ไหน แลว้ทําเครื่องหมาย   ให้

ตรงตามความเป็นจรงิ โดยทาํเครือ่งหมายในแต่ละขอ้เพยีง 1 ช่องเท่านัน้ และกรณุาตอบทุกขอ้ 

จรงิทีส่ดุ หมายถงึท่านคดิว่าพฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ เป็นความจรงิมาก/ 

คอ่นขา้งจรงิ หมายถงึท่านคดิว่าพฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ ค่อนขา้งจรงิ/ 

ไมแ่น่ใจ  หมายถงึท่านไมแ่น่ใจในพฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ ว่าจรงิหรอืไม่/ 

ค่อนขา้งไมจ่รงิ หมายถงึท่านคดิว่าพฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ ค่อนขา้งไม่จรงิ/ 

ไมจ่รงิเลย หมายถงึท่านคดิว่าพฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ ไมเ่ป็นจรงิเลย/ 
   

ข้อคาํถาม 
จรงิที ่

สดุ 

คอ่นขา้ง

จรงิ 

ไมแ่น่ 

ใจ 

 คอ่นขา้ง 

  ไม่จรงิ 

ไม่จรงิ

เลย 

1. ขา้พเจา้สามารถปรบัเปลีย่นแผนการทาํงานไดอ้ยา่งอสิระ 

ถา้เป็นสิง่ทีด่แีละถกูตอ้ง 

     

2. ขา้พเจา้มอีสิระในการตดัสนิใจในการทาํงาน      

3. ขา้พเจา้มสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวธิกีารทาํงาน เมือ่

สถานการณ์ต่างๆ เปลีย่นไป 

     

4. ขา้พเจา้สามารถปรบัเปลีย่นวธิกีารทาํงาน เพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของผูท้ีม่าตดิต่องาน 

     

5. ขา้พเจา้มวีธิกีารทาํงานทีย่ดืหยุน่ ไมย่ดึตดิกบักฎระเบยีบ      

6. ขา้พเจา้มกัทาํงานรว่มกนัเป็นทมีเสมอ      

7. ขา้พเจา้มโีอกาสไดเ้ขา้รว่มในการกาํหนดแผนปฏบิตังิาน

ของหน่วยงาน 

     

8. ขา้พเจา้มโีอกาสเขา้รว่มกจิกรรม เพือ่เชือ่มความสมัพนัธ์

ระหว่างพนกังาน 

     

9. ขา้พเจา้มคีวามรูส้กึว่าเป็นสว่นหนึ่งในความสาํเรจ็ของ

หน่วยงาน 

     

10. ขา้พเจา้ทาํงานใหก้บัหน่วยงาน ดว้ยความรูส้กึทีผ่กูพนั

กบัหน่วยงาน 

     

11. ขา้พเจา้ทาํงานอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบ และกฎเกณฑต่์างๆ 

ทีช่ดัเจน 
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ข้อคาํถาม 
จรงิที ่

สดุ 

คอ่นขา้ง

จรงิ 

ไมแ่น่ 

ใจ 

  คอ่นขา้ง 

   ไมจ่รงิ 

ไม่จรงิ

เลย 

12. ขา้พเจา้ทาํงานอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งสายการบงัคบับญัชา

ทีช่ดัเจน 

     

13. งานทีข่า้พเจา้ทาํมขี ัน้ตอน วธิกีารทาํงานทีก่าํหนดไว้

อยา่งชดัเจน 

     

14. ขา้พเจา้มบีทบาทหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน      

15. ขา้พเจา้ทาํงานอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งหน่วยงานทีก่าํหนด

ขอบเขตหน้าทีอ่ยา่งชดัเจน 

     

16. ขา้พเจา้กาํหนดเป้าหมายในการทาํงานแต่ละอยา่งไว้

อยา่งชดัเจน  

     

17. ขา้พเจา้ไดร้บัความสะดวกในการทาํงาน เพือ่ใหง้านบรรลุ

เป้าหมายอยูเ่สมอ 

     

18. ขา้พเจา้กาํหนดเป้าหมายในการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบั

เป้าหมายของหน่วยงาน 

     

19. ขา้พเจา้ทาํงานโดยตระหนกัถงึเป้าหมายของหน่วยงาน

เสมอ 

     

20. ขา้พเจา้ไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัพนัธกจิ และแผน

ปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

     

21. ขา้พเจา้ปฏบิตังิานในบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานทีด่ ีมคีวามปลอดภยั 

     

22. ขา้พเจา้ไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และสวสัดกิารที่

เหมาะสม  

     

23. ขา้พเจา้ไดร้บัความรูแ้ละการสือ่สารเกีย่วกบัหลกัการ

ทาํงานทีป่ลอดภยั และถกูสขุลกัษณะ  

     

24. องคก์ารของขา้พเจา้ใหก้ารสง่เสรมิการรกัษาสขุภาพ เชน่

การออกกาํลงักาย การตรวจสขุภาพ  

     

25. ขา้พเจา้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกบั

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 

     

26. ขา้พเจา้ปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม  

     

27. ขา้พเจา้ปฏบิตังิานโดยยดึมัน่ในความถกูตอ้งทางศลีธรรม 

จรรยาบรรณ และธรรมาภบิาล 
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ตอนท่ี 3 

แบบสอบถามบคุลิกลกัษณะหรือพฤติกรรมของท่านท่ีแสดงออกต่อผูอ่ื้น 
 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกลกัษณะหรอืพฤติกรรม ลกัษณะการ

ทํางาน และปฏสิมัพนัธ์ที่ท่านมกีบัผู้ร่วมงานของท่าน ที่ท่านทํางานอยู่ในปจัจุบนั ในการตอบ

แบบสอบถามแต่ละข้อขอให้ท่านพจิารณาตดัสนิว่า ตวัท่านมลีกัษณะเป็นไปตามพฤตกิรรมที่

บรรยายไวม้ากน้อยเพยีงใด แลว้ทําเครื่องหมาย   ใหต้รงตามความเป็นจรงิจากบ่อยมาก ถงึ

ไมเ่คย โดยทาํเครือ่งหมายในแต่ละขอ้เพยีง 1 ช่องเท่านัน้ และกรณุาตอบทุกขอ้   

บ่อยมาก หมายถงึ ขา้พเจา้มพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ สมํ่าเสมอ 

บ่อย  หมายถงึ ขา้พเจา้มพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ บ่อยครัง้ 

บางครัง้  หมายถงึ ขา้พเจา้มพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ บางครัง้ 

นานๆ ครัง้ หมายถงึ ขา้พเจา้มพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ นานๆ ครัง้ 

ไมเ่คย  หมายถงึ ขา้พเจา้ไมเ่คยมพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ เลย  
 

 ข้อคาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม 

บ่อย

มาก 

บอ่ย บาง 

ครัง้ 

นานๆ 

ครัง้ 

ไม่

เคย 

1. ขา้พเจา้ประพฤตตินเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แกผู่อ้ ืน่ในการทาํงาน      

2. ขา้พเจา้พดูคยุใหผู้ร้ว่มงานฟงัเรือ่งคา่นิยมและความเชือ่ทีค่ดิว่า

สาํคญัทีส่ดุในการทาํงาน 

     

3. ขา้พเจา้ทาํใหผู้ร้ว่มงานเกดิความภาคภมูใิจ เมือ่ไดร้ว่มงานกบั

ขา้พเจา้ 

     

4. ขา้พเจา้ระบุความสาํคญัของการมเีป้าหมายในการทาํงานที่

ชดัเจน 

     

5. ขา้พเจา้เสยีสละประโยชน์สว่นตนเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม      

6. ขา้พเจา้ใหค้วามมัน่ใจกบัผูร้ว่มงานว่าสามารถเอาชนะอปุสรรค

ต่างๆ ได ้

     

7. ขา้พเจา้แสดงใหเ้หน็ถงึความแน่วแน่ในอดุมคต ิความเชือ่ และ

คา่นิยมของขา้พเจา้เอง 

     

8. ผูร้ว่มงานใหก้ารยอมรบัในความเฉลยีวฉลาดและความสามารถ

ในการทาํงานของขา้พเจา้ 

     

9. ขา้พเจา้แสดงจดุยนืทีช่ดัเจนในการแสดงขอ้คดิเหน็ต่อปญัหา

โตแ้ยง้ทีเ่กดิขึน้ 

     

10. การกระทาํของขา้พเจา้ทาํใหผู้ร้ว่มงานมคีวามนบัถอื      



99 
 

 ข้อคาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม 

บอ่ย

มาก 

 บอ่ย บาง 

ครัง้ 

 นานๆ 

ครัง้ 

ไม่

เคย 

11. ขา้พเจา้ระบุจดุประสงคห์ลกัในการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน      

12. ขา้พเจา้แสดงใหเ้หน็ถงึความเชือ่มัน่ในตนเอง      

13. ขา้พเจา้พดูใหผู้ร้ว่มงานเหน็ว่าความไวว้างใจซึง่กนัและกนั

สามารถชว่ยใหเ้อาชนะอปุสรรคต่างๆ ได ้ 

     

14. ขา้พเจา้เน้นถงึความสาํคญัของความทุม่เทต่อภารกจิรว่มกนั       

15. ขา้พเจา้มองการณ์ไกลถงึความเป็นไปไดใ้หม่ๆ        

16. ขา้พเจา้แสดงความเชือ่มัน่ว่าทมีขา้พเจา้จะบรรลุเป้าหมายการ

ทาํงาน 

     

17. ขา้พเจา้ใหก้าํลงัใจผูร้ว่มงาน      

18. ขา้พเจา้ทาํใหผู้ร้ว่มงานมุง่ความสนใจในการทาํอยา่งไร เพือ่จะ

ทาํใหง้านเกดิผลสาํเรจ็ 

     

19. ขา้พเจา้พดูถงึเป้าหมายในการทาํงานดว้ยความกระตอืรอืรน้      

20. ขา้พเจา้กระตุน้ผูร้ว่มงานใหต้ระหนกัถงึสิง่สาํคญัทีค่วรไดร้บั

การพจิารณา 

     

21. ขา้พเจา้พดูถงึเป้าหมายในอนาคตทีเ่กีย่วกบัการทาํงานอยา่ง

ชดัเจน 

     

22. ขา้พเจา้แสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจอยา่งแน่วแน่ทีจ่ะทาํงานให้

สาํเรจ็ตามทีก่าํหนด  

     

23. ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการตัง้คาํถาม เพือ่นําไปสูก่ารรว่ม

แสดงความคดิเหน็ของผูร้ว่มงาน 

     

24. ขา้พเจา้วเิคราะหส์าเหตุของปญัหาในการทาํงาน โดยใชข้อ้มลู

หลกัฐาน 

     

25. ขา้พเจา้สง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานพดูคยุหรอืพจิารณาในเรือ่งที่

อาจจะเป็นปญัหา 

     

26. ขา้พเจา้หามมุมองต่างๆ ในการแกป้ญัหา      

27. ขา้พเจา้เสนอวธิกีารใหมใ่นการปฏบิตังิานแกท่มี      

28. ขา้พเจา้ชว่ยใหผู้ร้ว่มงานมองปญัหาในหลายแงม่มุ       

29. ขา้พเจา้สนบัสนุนใหม้กีารคดิแกป้ญัหาทีเ่คยเกดิขึน้แลว้ดว้ย

วธิกีารใหม่ๆ  

     

30. ขา้พเจา้สง่เสรมิใหร้ะบุปญัหา โดยการใชเ้หตุผลและหลกัฐาน

มากกว่าการคดิเองว่าเป็นปญัหา 
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 ข้อคาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม 

บ่อย

มาก 

บอ่ย บาง 

ครัง้ 

 นานๆ 

ครัง้ 

ไม่

เคย 

31. ขา้พเจา้ฟงัเรือ่งของผูร้ว่มงานอยา่งตัง้ใจ      

32. ขา้พเจา้ใหค้าํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้าของ

ผูร้ว่มงานเป็นรายบุคคล 

     

33. ขา้พเจา้ทาํใหผู้ร้ว่มงานสนใจในการพฒันาจุดทีด่เีด่นของ

ตนเอง 

     

34. ขา้พเจา้สอนผูร้ว่มงานเกีย่วกบัวธิกีารวเิคราะหค์วามตอ้งการ

และความสามารถของผูอ้ืน่ 

     

35. ขา้พเจา้สง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานมกีารพฒันาตนเอง      

 

ตอนท่ี 4 

แบบสอบถามพฤติกรรมการทาํงาน 

 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีบรรยายเกีย่วกบัพฤตกิรรมการทาํงานของท่านทีท่่านทาํงานอยูใ่น

ปจัจุบนั ในการตอบแบบสอบถามแต่ละขอ้ขอใหท่้านพจิารณาตดัสนิว่า ตวัท่านมลีกัษณะเป็นไป

ตามพฤตกิรรมที่บรรยายไว้มากน้อยเพยีงใด แล้วทําเครื่องหมาย ให้ตรงตามความเป็นจรงิ

จากบ่อยมาก/จรงิทีส่ ุด ถงึไม่เคย/ไม่จรงิเลย โดยทําเครื่องหมายในแต่ละขอ้เพยีง 1 ช่องเท่านัน้ 

และกรณุาตอบทุกขอ้    

 

บ่อยมาก/จรงิทีส่ดุ      หมายถงึท่านมพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ สมํ่าเสมอ/  

     ท่านคดิวา่พฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ เป็นความจรงิมาก/ 

บ่อย/คอ่นขา้งจรงิ      หมายถงึท่านมพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ บ่อยครัง้/ 

     ท่านคดิวา่พฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ คอ่นขา้งจรงิ/ 

บางครัง้/ไมแ่น่ใจ      หมายถงึท่านมพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ บางครัง้/ 

     ท่านไมแ่น่ใจในพฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ วา่จรงิหรอืไม/่ 

นานๆ ครัง้/ค่อนขา้งไม่จรงิ  หมายถงึท่านมพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ นานๆ ครัง้/ 

     ท่านคดิวา่พฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ คอ่นขา้งไมจ่รงิ/ 

ไมเ่คย/ไมจ่รงิเลย      หมายถงึท่านไมเ่คยมพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ๆ เลย/  

     ท่านคดิว่าพฤตกิรรมหรอืเรือ่งนัน้ๆ ไมเ่ป็นจรงิเลย/ 
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ขอ้คาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม 

บอ่ย

มาก/จรงิ

ทีส่ดุ 

บอ่ย/

คอ่นขา้ง

จรงิ 

บางครัง้/   

ไม่แน่ใจ 

นานๆ ครัง้ 

/คอ่นขา้ง 

ไม่จรงิ 

ไม่เคย/ 

ไม่จรงิ 

เลย 

1. ขา้พเจา้พดูคุยหรอืทกัทายเพือ่นร่วมงานหรอืลกูน้อง

อยา่งเป็นกนัเอง 

     

2. ขา้พเจา้คอยควบคุมดแูลไมใ่หล้กูน้องสรา้งปญัหาแก่

องคก์าร 

     

3. ขา้พเจา้เชือ่วา่ ถงึแมล้กูน้องแต่ละคนมพีืน้ฐานแตก 

ต่างกนั แต่ความสามารถในการทาํงานตอ้งเทา่เทยีมกนั 

     

4. ขา้พเจา้รบัฟงัและนําความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างของ

ลกูน้องหรอืเพือ่นร่วมงานมาพจิารณาดว้ย 

     

5. ขา้พเจา้มกัตอบสนองหรอืแสดงออกต่อผูอ้ืน่ในทนัท ี

โดยไมท่นัคดิใหร้อบคอบก่อน 

     

6. ขา้พเจา้มกัไมแ่น่ใจวา่ตนเองตอ้งการอะไรหรอืมี

เป้าหมายอะไรในชวีติการทาํงาน 

     

7. ขา้พเจา้ชอบตดิตามขา่วสารวทิยาการใหม่ๆ  เพือ่

เรยีนรู/้พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

     

8. การใชค้าํพดูและน้ําเสยีงมคีวามสาํคญัในการสนทนา 

แต่ทา่ทางประกอบการสนทนาไมไ่ดเ้ป็นสว่นสาํคญั 

     

9. ขา้พเจา้ตกัเตอืนลกูน้องในทนัททีีท่าํผดิ แมจ้ะอยูต่่อ

หน้าผูอ้ืน่ เพือ่ไมใ่หผ่้านเลยไป 

     

10. ขา้พเจา้ยอมรบัการโกหก หากการโกหกนัน้ทาํให้

ผูอ้ื่นรูส้กึดแีละสบายใจ 

     

11. ก่อนใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ลกูน้อง ขา้พเจา้จะเกบ็

รวบรวมขอ้มลูและพจิารณาอย่างละเอยีดถีถ่ว้น 

     

12. ขา้พเจา้มกัไมไ่ดอ่้านขา่วสารขององคก์าร ทัง้ทีต่ดิ

ประกาศตามบอรด์หรอืสง่มาใหท้าง Internet หรอื 

Intranet 

     

13. เมือ่ลกูน้องเกดิความขดัแยง้ ขา้พเจา้จะเปิดโอกาส

ใหท้ัง้สองฝา่ยชีแ้จงแสดงเหตุผล ก่อนตดัสนิ 

     

14. เพือ่นร่วมงานหรอืลกูน้องสามารถตดิต่อกบัขา้พเจา้

ไดจ้ากหลากหลายชอ่งทาง 

     

15. ขา้พเจา้ใหท้มีงานร่วมตดัสนิใจ แมผ้ลสรุปทีไ่ดจ้ะไม่

ตรงกบัความคดิเหน็ของขา้พเจา้ 

     

16. ขา้พเจา้ตดัสนิใจตามกฎระเบยีบอยา่งเคร่งครดั 

ตรงไปตรงมา  โดยไม่คาํนึงถงึความรูส้กึของใครทัง้สิน้ 
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ขอ้คาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม 

บอ่ย

มาก/จรงิ

ทีส่ดุ 

บอ่ย/

คอ่นขา้ง

จรงิ 

บางครัง้/   

ไม่แน่ใจ 

นานๆ ครัง้ 

/คอ่นขา้ง 

ไม่จรงิ 

ไม่เคย/ 

ไม่จรงิ 

เลย 

17. เพือ่ใหง้านเร่งด่วนหรอืงานยาก สาํเรจ็ลงได ้ขา้พเจา้

จะแบง่งานใหล้กูน้องทีเ่ก่งเป็นคนทาํ ลกูน้องทีท่าํงานเก่ง

ตอ้งเสยีสละทาํงานมากกวา่คนอืน่   

     

18. เมือ่ตอ้งตดัสนิใจ ขา้พเจา้มกัตดัสนิโดยยดึ

ผลประโยชน์ของทมีงานของขา้พเจา้ ก่อนทีจ่ะคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์รวมขององคก์าร 

     

19. ถงึแมเ้ป็นเรือ่งเร่งด่วน ขา้พเจา้ยอมเสยีเวลาเพือ่

พจิารณาขอ้มลูใหล้ะเอยีดก่อนตดัสนิใจ 

     

20. ขา้พเจา้ตดัสนิใจ โดยมุ่งเน้นถงึผลในปจัจุบนั ไมใ่ช่

คาํนึงถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

     

21. ขา้พเจา้มกัเปิดโอกาสใหล้กูน้องทาํงานขา้มขัน้ตอน

หรอืนอกกฎกตกิาบา้ง เพือ่ใหง้านเสรจ็ทนัตาม

กาํหนดเวลา 

     

22. ขา้พเจา้มกัตดิตามขอ้มลูขา่วสารและแนวโน้มของ

สถานการณ์ในอนาคต เพือ่นํามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 

     

23. หากเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉนิหรอืปญัหาอุปสรรคที่

กระทบต่อการทาํงาน ขา้พเจา้มแีผนสาํรองเตรยีมไว้

แกไ้ขปญัหาในทนัท ี  

     

24. ขา้พเจา้อธบิายเป้าหมายของทมีใหล้กูน้องฟงัก่อนลง

มอืปฏบิตัทิกุครัง้ 

     

25. ขา้พเจา้มุง่มัน่นําทมีงานใหป้ระสบความสาํเรจ็ โดย

แสดงบทบาทผูนํ้าและผูต้าม ตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์ 

     

26. ขา้พเจา้สง่เสรมิการทาํงานแบบแขง่ขนัมากกวา่การ

ทาํงานร่วมกนัเป็นทมี เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานดแีละมากทีส่ดุ 

     

27. ขา้พเจา้สง่เสรมิใหท้มีงานใชเ้วลาทกุนาทใีหม้คีา่ 

และทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ  

     

28. ขา้พเจา้รูถ้งึจดุแขง็และจดุอ่อนของลกูน้องแต่ละคน 

 

     

29. ขา้พเจา้มกัมอบหมายงานใหล้กูน้อง โดยไมค่าํนึงถงึ

วา่เขามคีวามสามารถทาํงานนัน้ไดห้รอืไม ่

     

30. ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนการทาํงานที่

เป็นระบบเพื่อใหง้่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบได ้
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ขอ้คาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม 

บอ่ยมาก/

จรงิทีส่ดุ 

บอ่ย/

คอ่นขา้ง

จรงิ 

บางครัง้/   

ไม่แน่ใจ 

นานๆ ครัง้ 

/คอ่นขา้ง 

ไม่จรงิ 

ไม่เคย/ 

ไม่จรงิ 

เลย 

  31.ขา้พเจา้มกัถ่ายทอดความรู ้และนําขอ้มลูขา่วสาร

ใหม่ๆ  มาบอกเล่าหรอืแนะนําใหก้บัลกูทมี 

     

32. ขา้พเจา้คอยเตอืนใหล้กูน้องในทมีทีส่นิทหรอืทีเ่ป็น

คนเก่งบางคน ใหร้ะมดัระวงัอยา่เชือ่หรอืไวใ้จสมาชกิอืน่

ในทมีมากเกนิไป 

     

33. ขา้พเจา้มกัสงัเกต หรอืสอบถามถงึความเป็นอยูข่อง

ลกูน้องทกุคนอยูเ่สมอ 

     

34. ขา้พเจา้เลอืกทีจ่ะพดูคุยหรอืปรกึษาเรือ่งงานกบั

เฉพาะลกูน้องทีส่นิทสนม 

     

35. ลกูน้องหรอืเพือ่นร่วมงานมกัมองวา่ขา้พเจา้เป็นคน

เคร่งครดักฎระเบยีบมากเกนิไป 

      

36. หากจาํเป็นหรอืมงีานด่วน ขา้พเจา้มกัจะสละเวลา

สว่นตวัมาช่วยทาํงาน  

     

37. ขา้พเจา้กาํหนดเป้าหมายการทาํงานในแต่ละงานไว้

อยา่งชดัเจนและสือ่สารกบัทกุคน ก่อนลงมอืปฏบิตั ิ

     

38. ในบางสถานการณ์ขา้พเจา้จาํเป็นตอ้งใชอ้ารมณ์แทน

การใชเ้หตุผล เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของทมี 

     

39. ลกูน้องและเพือ่นร่วมงานมองวา่ขา้พเจา้เป็นคนทีม่ี

ความยตุธิรรม 

     

40. ลกูน้องและเพื่อนร่วมงานมองว่าขา้พเจา้มกัไม่ค่อย

รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 

     

41. ขา้พเจา้มกักระตุน้สง่เสรมิใหล้กูน้องทกุคนเขา้มามี

สว่นร่วมในการทาํงาน 

     

42. ขา้พเจา้ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัลกูน้อง ใน

เรือ่งการพฒันาตนเอง 

     

43. ขา้พเจา้นําความรูท้ีไ่ดร้บัจากแหล่งต่างๆ มาต่อยอด 

เพือ่พฒันาระบบการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

     

44. ขา้พเจา้คอยรบัฟงั ตดิตามขอ้มลูขา่วสารใหม่ๆ  จาก

สือ่ต่างๆ อยูเ่ป็นประจาํ 

     

 

ขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามเป็นอย่างสงูท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าของท่าน  

 
 



ผนวก ค 
 

ผลการทดสอบเคร่ืองมือวิจยั 

 

1. ผลการทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามการรบัรู้วฒันธรรมองคก์าร  
 

ข้อ คาํถาม ทิศทาง t p r 

1. ขา้พเจา้สามารถปรบัเปลีย่นแผนการทาํงานได้

อยา่งอสิระ ถา้เป็นสิง่ทีด่แีละถกูตอ้ง 

+ 6.296 .000 .420 

2. ขา้พเจา้มอีสิระในการตดัสนิใจในการทาํงาน + 5.727 .000 .369 

3. ขา้พเจา้มสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวธิกีารทาํงาน เมือ่

สถานการณ์ต่างๆ เปลีย่นไป 

+ 7.655 .000 .542 

4. ขา้พเจา้สามารถปรบัเปลีย่นวธิกีารทาํงาน เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของผูท้ีม่าตดิต่องาน 

+ 5.831 .000 .551 

5. ขา้พเจา้มวีธิกีารทาํงานทีย่ดืหยุน่ ไมย่ดึตดิกบั

กฎระเบยีบ 

+ 1.006 .317 .104 

6. ขา้พเจา้มกัทาํงานรว่มกนัเป็นทมีเสมอ + 6.323 .000 .606 

7. ขา้พเจา้มโีอกาสไดเ้ขา้รว่มในการกาํหนด

แผนปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

+ 7.075 .000 .534 

8. ขา้พเจา้มโีอกาสเขา้รว่มกจิกรรม เพื่อเชื่อม

ความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังาน 

+ 8.059 .000 .617 

9. ขา้พเจา้มคีวามรูส้กึวา่เป็นส่วนหน่ึงในความสาํเรจ็

ของหน่วยงาน 

+ 6.437 .000 .619 

10. ขา้พเจา้ทาํงานใหก้บัหน่วยงาน ดว้ยความรูส้กึที่

ผกูพนักบัหน่วยงาน 

+ 6.374 .000 .568 

11. ขา้พเจา้ทาํงานอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบ และกฎเกณฑ์

ต่างๆ ทีช่ดัเจน 

+ 3.852 .000 .346 

12. ขา้พเจา้ทาํงานอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งสายการบงัคบั

บญัชาทีช่ดัเจน 

+ 7.409 .000 .574 
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ข้อ คาํถาม ทิศทาง t p r 

13. งานทีข่า้พเจา้ทาํมขี ัน้ตอน วธิกีารทาํงานทีก่ําหนด

ไวอ้ยา่งชดัเจน 

+ 5.546 .000 .438 

14. ขา้พเจา้มบีทบาทหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน + 8.310 .000 .597 

15. ขา้พเจา้ทาํงานอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งหน่วยงานที่

กําหนดขอบเขตหน้าทีอ่ยา่งชดัเจน 

+ 9.234 .000 .662 

16. ขา้พเจา้กาํหนดเป้าหมายในการทาํงานแต่ละอยา่ง

ไวอ้ยา่งชดัเจน  

+ 7.936 .000 .597 

17. ขา้พเจา้ไดร้บัความสะดวกในการทาํงาน เพือ่ให้

งานบรรลเุป้าหมายอยูเ่สมอ 

+ 9.330 .000 .692 

18. ขา้พเจา้กาํหนดเป้าหมายในการทาํงานให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหน่วยงาน 

+ 7.435 .000 .628 

19. ขา้พเจา้ทาํงานโดยตระหนกัถงึเป้าหมายของ

หน่วยงานเสมอ 

+ 7.800 .000 .597 

20. ขา้พเจา้ไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัพนัธกจิ และแผน

ปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

+ 10.26

0 

.000 .670 

21. ขา้พเจา้ปฏบิตังิานในบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีด่ ีมคีวามปลอดภยั 

+ 4.971 .000 .493 

22. ขา้พเจา้ไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และ

สวสัดกิารทีเ่หมาะสม  

+ 6.794 .000 .653 

23. ขา้พเจา้ไดร้บัความรูแ้ละการสือ่สารเกีย่วกบั

หลกัการทํางานทีป่ลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ  

+ 6.768 .000 .644 

24. องคก์ารของขา้พเจา้ใหก้ารส่งเสรมิการรกัษา

สุขภาพ เช่นการออกกาํลงักาย การตรวจสขุภาพ

ประจาํปีฯลฯ  

+ 7.847 .000 .540 

25. ขา้พเจา้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารใหเ้ขา้รว่มกจิกรรม

เกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 

+ 7.818 .000 .560 

26. ขา้พเจา้ปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม  

+ 6.280 .000 .523 

27. ขา้พเจา้ปฏบิตังิานโดยยดึมัน่ในความถกูตอ้งทาง

ศลีธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภบิาล 

+ 8.040 .000 .532 
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2. ผลการทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามพฤติกรรมการทาํงานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อ คาํถาม ทิศทาง t p r 

1. ขา้พเจา้พดูคยุหรอืทกัทายเพือ่นรว่มงานหรอื

ลกูน้องอยา่งเป็นกนัเอง 

+ 3.406 .001 .293 

2. ขา้พเจา้คอยควบคุมดแูลไม่ใหล้กูน้องสรา้งปญัหา

แก่องคก์าร 

+ 3.544 .001 .300 

3. ขา้พเจา้เชื่อว่า ถงึแมล้กูน้องแต่ละคนมพีืน้ฐาน

แตกต่างกนั แต่ความสามารถในการทาํงานตอ้งเท่า

เทยีมกนั 

- 2.010 .048 .162 

4. ขา้พเจา้รบัฟงัและนําความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างของ

ลกูน้องหรอืเพือ่นรว่มงานมาพจิารณาดว้ย 

+ 4.530 .000 .295 

5. ขา้พเจา้มกัตอบสนองหรอืแสดงออกต่อผูอ้ื่นในทนัท ี

โดยไม่ทนัคดิใหร้อบคอบก่อน 

- 5.512 .000 .483 

6. ขา้พเจา้มกัไมแ่น่ใจว่าตนเองตอ้งการอะไรหรอืมี

เป้าหมายอะไรในชวีติการทาํงาน 

- 5.261 .000 .347 

7. ขา้พเจา้ชอบตดิตามขา่วสารวทิยาการใหม่ๆ  เพือ่

เรยีนรู/้พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

+ 4.617 .000 .362 

8. การใชค้าํพดูและน้ําเสยีงมคีวามสาํคญัในการ

สนทนา แต่ท่าทางประกอบการสนทนาไมไ่ดเ้ป็น

สว่นสาํคญั 

- 3.905 .000 .328 

9. ขา้พเจา้ตกัเตอืนลกูน้องในทนัททีีท่าํผดิ แมจ้ะอยู่

ต่อหน้าผูอ้ื่น เพื่อไมใ่หผ้่านเลยไป 

- 4.322 .000 .429 

10. ขา้พเจา้ยอมรบัการโกหก หากการโกหกนัน้ทําให้

ผูอ้ื่นรูส้กึดแีละสบายใจ 

- 3.643 .000 .253 

11. ก่อนใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ลูกน้อง ขา้พเจา้จะเกบ็

รวบรวมขอ้มลูและพจิารณาอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น 

+ 5.099 .000 .443 

12. ขา้พเจา้มกัไมไ่ดอ่้านขา่วสารขององคก์าร ทัง้ทีต่ดิ

ประกาศตามบอรด์หรอืสง่มาใหท้าง Internet หรอื 

Intranet 

- 5.777 .000 .510 

13. เมือ่ลกูน้องเกดิความขดัแยง้ ขา้พเจา้จะเปิดโอกาส

ใหท้ัง้สองฝา่ยชีแ้จงแสดงเหตุผล ก่อนตดัสนิ 

+ 5.676 .000 .562 
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ข้อ คาํถาม ทิศทาง t p r 

14. เพือ่นรว่มงานหรอืลกูน้องสามารถตดิต่อกบัขา้พเจา้

ไดจ้ากหลากหลายช่องทาง 

+ 4.363 .000 .404 

15. ขา้พเจา้ใหท้มีงานรว่มตดัสนิใจ แมผ้ลสรุปทีไ่ดจ้ะ

ไมต่รงกบัความคดิเหน็ของขา้พเจา้ 

+ 2.886 .005 .239 

16. ขา้พเจา้ตดัสนิใจตามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 

ตรงไปตรงมา  โดยไมค่าํนึงถงึความรูส้กึของใคร

ทัง้สิน้ 

- 2.775 .007 .206 

17. เพื่อใหง้านเรง่ด่วนหรอืงานยาก สาํเรจ็ลงได ้

ขา้พเจา้จะแบ่งงานใหล้กูน้องทีเ่ก่งเป็นคนทาํ 

ลกูน้องทีเ่ก่งตอ้งเสยีสละทาํงานมากกว่าคนอื่น   

- 2.678 .009 .228 

18. เมือ่ตอ้งตดัสนิใจ ขา้พเจา้มกัตดัสนิโดยยดึ

ผลประโยชน์ของทมีงานของขา้พเจา้ ก่อนทีจ่ะ

คาํนึงถงึผลประโยชน์รวมขององคก์าร 

- 3.635 .000 .349 

19. ถงึแมเ้ป็นเรือ่งเรง่ด่วน ขา้พเจา้ยอมเสยีเวลาเพื่อ

พจิารณาขอ้มลูใหล้ะเอยีดก่อนตดัสนิใจ 

+ 4.369 .000 .330 

20. ขา้พเจา้ตดัสนิใจ โดยมุง่เน้นถงึผลในปจัจบุนั ไมใ่ช่

คาํนึงถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

- 6.318 .000 .464 

21. ขา้พเจา้มกัเปิดโอกาสใหล้กูน้องทาํงานขา้มขัน้ตอน

หรอืนอกกฎกตกิาบา้ง เพื่อใหง้านเสรจ็ทนัตาม

กําหนดเวลา 

- 4.001 .000 .291 

22. ขา้พเจา้มกัตดิตามขอ้มลูขา่วสารและแนวโน้มของ

สถานการณ์ในอนาคต เพือ่นํามาใชป้ระกอบการ

ตดัสนิใจ 

+ 5.571 .000 .405 

23. หากเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินหรอืปญัหาอุปสรรคที่

กระทบต่อการทาํงาน ขา้พเจา้มแีผนสาํรองเตรยีม

ไวแ้กไ้ขปญัหาในทนัท ี  

+ 4.112 .000 .265 

24. ขา้พเจา้อธบิายเป้าหมายของทมีใหล้กูน้องฟงัก่อน

ลงมอืปฏบิตัทุิกครัง้ 

+ 5.309 .000 .418 

25. ขา้พเจา้มุง่มัน่นําทมีงานใหป้ระสบความสาํเรจ็ โดย

แสดงบทบาทผูนํ้าและผูต้าม ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ 

+ 5.070 .000 .455 
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26. ขา้พเจา้สง่เสรมิการทาํงานแบบแขง่ขนัมากกวา่การ

ทาํงานเป็นทมี เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานดแีละมากทีส่ดุ 

- 4.939 .000 .414 

27. ขา้พเจา้สง่เสรมิใหท้มีงานใชเ้วลาทุกนาทใีหม้คี่า 

และทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ  

+ 3.296 .001 .288 

28. ขา้พเจา้รูถ้งึจดุแขง็และจดุอ่อนของลกูน้องแต่ละคน + 4.839 .000 .452 

29. ขา้พเจา้มกัมอบหมายงานใหล้กูน้อง โดยไม่

คาํนึงถงึวา่เขามคีวามสามารถทาํงานนัน้ไดห้รอืไม่ 

- 3.587 .001 .311 

30. ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบเพือ่ใหง้า่ยต่อการควบคมุ และ

ตรวจสอบได ้

+ 4.465 .000 .447 

 31.  ขา้พเจา้มกัถ่ายทอดความรู ้และนําขอ้มลูขา่วสาร

ใหม่ๆ  มาบอกเล่าหรอืแนะนําใหก้บัลกูทมี 

+ 6.159 .000 .508 

32. ขา้พเจา้คอยเตอืนใหล้กูน้องในทมีทีส่นิทหรอืทีเ่ป็น

คนเก่งบางคน ใหร้ะมดัระวงัอยา่เชือ่หรอืไวใ้จ

สมาชกิอื่นในทมีมากเกนิไป 

- 3.389 .001 .262 

33. ขา้พเจา้มกัสงัเกต หรอืสอบถามถงึความเป็นอยู่

ของลกูน้องทุกคนอยูเ่สมอ 

+ 6.177 .000 .465 

34. ขา้พเจา้เลอืกทีจ่ะพดูคุยหรอืปรกึษาเรือ่งงานกบั

เฉพาะลกูน้องทีส่นิทสนม 

- 6.264 .000 .432 

35. ลกูน้องหรอืเพือ่นรว่มงานมกัมองวา่ขา้พเจา้เป็นคน

เครง่ครดักฎระเบยีบมากเกนิไป 

- 3.584 .001 .253 

36. หากจาํเป็นหรอืมงีานดว่น ขา้พเจา้มกัจะสละเวลา

สว่นตวัมาช่วยทาํงาน  

+ 4.196 .000 .344 

37. ขา้พเจา้กาํหนดเป้าหมายการทาํงานในแต่ละงานไว้

อยา่งชดัเจนและสือ่สารกบัทุกคน ก่อนลงมอืปฏบิตั ิ

+ 5.026 .000 .540 

38. ในบางสถานการณ์ขา้พเจา้จาํเป็นตอ้งใชอ้ารมณ์

แทนการใชเ้หตุผล เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของทมี 

- 4.368 .000 .324 

39. ลกูน้องและเพือ่นรว่มงานมองวา่ขา้พเจา้เป็นคนทีม่ ี

ความยตุธิรรม 

+ 3.271 .002 .263 

40. ลกูน้องและเพื่อนรว่มงานมองว่าขา้พเจา้มกัไมค่่อย

รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 

- 5.494 .000 .459 
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41. ขา้พเจา้มกักระตุ้นส่งเสรมิใหล้กูน้องทุกคนเขา้มามี

สว่นรว่มในการทาํงาน 

+ 5.175 .000 .451 

42. ขา้พเจา้ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัลกูน้อง 

ในเรือ่งการพฒันาตนเอง 

+ 6.176 .000 .493 

43. ขา้พเจา้นําความรูท้ีไ่ดร้บัจากแหลง่ต่างๆ มาต่อ

ยอด เพือ่พฒันาระบบการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ 

+ 5.883 .000 .454 

44. ขา้พเจา้คอยรบัฟงั ตดิตามขอ้มลูขา่วสารใหม่ๆ  

จากสือ่ต่างๆ อยูเ่ป็นประจาํ 

+ 5.006 .000 .408 
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