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This research aimed to study (1) Organizational Culture and Leadership (2) The 
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Questionnaires were used as the research tool. There are Validity and Reliability in research   tool 

and the statistics used to analyze data were descriptive statistics and inferential statistics.  

The analysis results found that 1) there was perception of constructive styles in 

moderate level and there was perception of passive-defensive styles, aggressive-defensive styles, 

transactional leadership, transformational leadership in low level. 2) The relationship between 

Organizational Culture and leadership had positive relationship. 3) Constructive styles influenced 
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บทท ี  

บทนํา 
 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทังด้านการเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีเป็นผลใหอ้งคก์ารต่างๆ ทงัภาครัฐและภาคเอกชนไดรั้บผลกระทบ          
เป็นความทา้ทายขององค์การทีจะตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัในการปรับเปลียนการบริหารองค์การ 
และแข่งขนัเพือความอยู่รอดขององค์การ ทาํให้องค์การตอ้งพยายามสร้างผูน้าํทีมีความสามารถ  
เพือให้ปรับปรุงคุณภาพการทาํงานและสร้างเทคนิคทีใชใ้นการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   และ
ให้สามารถรองรับกบัแรงกดดนัทีเกิดจากสภาพแวดล้อมทีส่งผลต่อการองค์การ  ปัจจยัสําคญัที
นําไปสู่ความสําเร็จและความก้าวหน้าขององค์การขึนอยู่กับกระบวนการในการปรับเปลียน 
(transformation process) ปัจจยันาํเขา้ของระบบอยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นการสร้างนวตักรรม
ใหม่และการบริการขององคก์าร  องคก์ารควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บ  การพฒันา
ทงัดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และทศันคติทีดีต่อองคก์าร เพราะทรัพยากรมนุษยน์นัเป็นส่วน
ทีสาํคญัต่อประสิทธิภาพและความสาํเร็จขององคก์าร(ทองใบ สุดชารี )   

การบริหารงานของภาวะผูน้าํให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้นนั  
ปัจจยัทีมีทีกลายมาเป็นประเด็นทีมีความสําคญัในการขบัเคลือนองคก์าร  นอกจากภาวะผูน้าํ  สิงที
จาํเป็นอีกประการหนึงคือ วฒันธรรมองค์การ (Organization Culture)  ประกอบด้วย พฤติกรรม 
บรรทัดฐาน ความเชือ ค่านิยม  ซึงเป็นแนวปฏิบัติทีถ่ายทอดเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของ   
องค์การนัน  ซึงเป็นบทบาทสําคญัในการเรียนรู้และเข้าใจถึงสังคมของแต่ละองค์การ สมาชิก
จะต้องตระหนักและยอมรับวฒันธรรมองค์การ  เพือให้สามารถเป็นทียอมรับของบุคคลอืนใน
องคก์ารได ้(สุนทร วงศไ์วศยวรรณ )  วฒันธรรมองคก์ารจะทาํหนา้ทีในการควบคุม     กาํหนด
รูปแบบรวมถึงการกาํหนดบทบาทความสัมพนัธ์  และพฤติกรรมของบุคคลซึงเป็นส่วนสําคญัทีจะ
นาํพาองค์การก้าวสู่การแข่งขนัในการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้  โดยการทาํความเขา้ใจเกียวกบั
ปัจจยัดา้นใดบา้งทีมีความสัมพนัธ์ต่อวฒันธรรมองคก์าร  เพือใหอ้งคก์ารสามารถปรับตวัเพือรองรับ 
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การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยู่ตลอดเวลา  องค์การใดทีมีวฒันธรรมองค์การทีเขม้แข็งจะไดรั้บการ
ยอมรับอยา่งกวา้งขวางจากสมาชิกในองคก์ารนนั โดยสมาชิกจะยึดถือเป็นค่านิยมหลกัขององคก์าร      
อยา่งเคร่งครัด ซึงเป็นวฒันธรรมทีมีลกัษณะชดัเจน ทาํให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความสาํเร็จขององคก์ารไดม้ากกวา่องคก์ารอืนๆ 

จากการที บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์ารทีมีการเปลียนแปลง
และมีผลสําเร็จของการดาํเนินธุรกิจเป็นอบัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย  จึงทาํให้ผูศึ้กษาสนใจทีจะ
ศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะผูน้าํภายใน บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
วา่มีปัจจยัดา้นใดบา้งทีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะผูน้าํ ซึงจะมีผลต่อการสร้าง และกาํหนดภาวะผูน้าํให้
เหมาะสมกับองค์การ  และเพือ เ ป็นการรอง รับการเปลียนแปลงที มี ขึนอยู่ตลอดเวลา                       
จากความสําคญัดังกล่าวทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจทีจะศึกษาปัจจยัทีมีผลกระทบต่อภาวะผูน้ํา   
เนืองจากเป็นตวับ่งชีว่าองค์การจะมีภาวะผูน้าํองค์การอย่างไร โดยเลือกศึกษาที บริษทั ธนาคาร
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซึงผลจากการศึกษาครังนีจะเป็นขอ้มูลทีจะทาํให้ทราบถึงปัจจยัทีมีผล
ต่อภาวะผูน้ําเพือเป็นแนวทางนําไปพฒันาเสริมสร้าง สนับสนุนและเป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงใหบุ้คลากรไดมี้ทกัษะความเป็นผูน้าํ โดยจะส่งผลต่อการพฒันาองคก์ารต่อไปในอนาคต 

 
.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1  เพือศึกษาวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํ ของพนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทั
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต  

2.2  เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการของ บริษทัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต  

2.3  เพือศึกษาปัจจยัวฒันธรรมองค์การทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการของ บริษทัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต  
 

. สมมติฐานการวจัิย 
จากการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยันาํมา

กาํหนดเป็นสมมติฐานดงันี 
.   คุณสมบติัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏิบติัการทีแตกต่างกันจะมีการรับรู้

วฒันธรรมองคก์าร กบัภาวะผูน้าํทีแตกต่างกนั 
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.   วฒันธรรมองคก์ารกบัภาวะผูน้าํของพนกังานระดบัปฏิบติัการมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกระหวา่งกนั 

3.3  วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําของพนักงานระดับปฏิบัติการของ 
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต  
 

.  ขอบเขตการวจัิย 
การวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขต

ทางการวจิยัดงันี 
.   ขอบเขตดา้นประชากร  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีเป็นพนกังานของบริษทั 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  ในเขต  ทีปฏิบติังานในจงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดัราชบุรี  
รวมจาํนวนประชากรทงัสิน  คน (ขอ้มูลกุมภาพนัธ์ปี ) 

.   ขอบเขตดา้นตวัแปร  ตวัแปรทีในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย  ตวัแปร โดยมี
รายละเอียดดงันี 

. .  ตัวแปรอิสระ  (Independent variables) คือ วฒันธรรมองค์การ 
ประกอบดว้ย วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ (Constructive Styles) วฒันธรรมองค์การ
ลักษณะตงัรับ – เฉือยชา (Passive-Defensive Styles) และวฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ – 

กา้วร้าว (Aggressive-Defensive Styles) 

. .  ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ภาวะผูน้าํ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ
เปลียนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูน้ําแบบแลกเปลียน (Transactional 

Leadership)   
.   ขอบเขตด้านระยะเวลา  การวิจยัครังนีใช้เวลาในการศึกษาเอกสาร งานวิจยัที

เกียวข้อง และวิเคราะห์ผลการวิจยั ตงัแต่เดือนพฤศจิกายน  – ถึงเดือนเมษายน  รวม
ระยะเวลา  เดือน 
 

.  กรอบแนวคิดการวจัิย 
การศึกษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํ ของพนักงาน

ระดบัปฏิบติัการของ บริษทัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต   ซึงผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัภาพ 
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ภาพที   กรอบแนวคิดทีใชใ้นการวจิยั 

 

.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
ภาวะผูน้าํ (Leadership Styles) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมการบงัคบับญัชาหรือวิธีการ

บงัคบับญัชาของผูบ้ริหารทีใช้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานให้บรรลุผล 
ตามความตอ้งการขององคก์าร แบ่งภาวะผูน้าํออกเป็น  รูปแบบ คือ 

- ภาวะผูน้ําเปลียนแปล (Transformational Leadership) หมายถึง การใช้
ความสามารถก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทีสําคญัขึน ผูน้ําแบบนีมีความสามารถในการนําการ
เปลียนแปลงวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และวฒันธรรมขององค์การพร้อมไปกับการส่งเสริมการริเริม
สร้างสรรค์ด้านผลงาน ผลิตภณัฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกดว้ย ผูน้าํแบบเปลียนแปลงจะไม่ใช้
แรงจูงใจทางวตัถุให้มีอิทธิพลเหนือผูต้ามแต่จะเน้นคุณลกัษณะทีเป็นนามธรรมมากกว่า เช่น ใช้
วสิัยทศัน์ ค่านิยมร่วมและความคิดสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั 

-  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน (Transactional Leadership)  หมายถึง  การใช้
กระบวนการทีผูน้ํามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงขึนกว่าพยายามทีคาดหวงั พฒันา
ความสามารถของผูร่้วมงาน และผูต้ามไปสู่ระดับทีสูงขึน และศกัยภาพมากขึน ทาํให้เกิดการ
ตระหนกัรู้ในภารกิจและวสิัยทศัน์ของทีม และองคก์าร จูงใจใหผู้ร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกิน
กวา่ความสนใจของพวกเขา ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองคก์ารหรือสังคม 

วฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture) หมายถึง ค่านิยมพืนฐานขององค์การ
เกียวกบัวธีิการประพฤติปฏิบติัทีถูกตอ้ง รวมถึงสิงต่าง ๆ ทีควรยดึถือปฏิบติัโดยจะมีการสืบทอดไป
ยงัสมาชิกใหม่ขององคก์ารและกาํหนดเป็นบรรทดัฐานของพฤติกรรมแบ่งออกเป็น  รูปแบบ คือ 

- วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive Styles) หมายถึง 
วฒันธรรมองค์การทีให้ความสําคญักบัค่านิยมในการทาํงาน มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมี
ปฏิสัมพนัธ์และสนบัสนุนช่วยเหลือซึงกนัและกนั การทาํงานมีลกัษณะทีส่งผลให้สมาชิกภายใน
องคก์ารประสบความสาํเร็จในการทาํงาน   

ภาวะผูน้าํ 
-  ภาวะผูน้าํเปลียนแปลง 

-  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 

วฒันธรรมองคก์าร 

-  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์

-  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา 
-  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - กา้วร้าว 
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- วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ – เฉือยชา (Passive-Defensive Styles) 
หมายถึง องค์การทีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกทีมุ่งเนน้ความตอ้งการความมนัคงของ
พนกังานและผูน้าํทีมุ่งเน้นบุคคล เน้นการคล้อยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ยึดถือกฎระเบียบ
แบบแผนพึงพาผูบ้ริหาร และพยายามหลีกเลียงการกระทาํทีตอ้งรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมาย
งานจากผูบ้ริหาร 

-  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ – กา้วร้าว (Aggressive-Defensive Styles) 

หมายถึง องคก์ารทีมีค่านิยมพฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะมุ่งเนน้งาน และเนน้ความตอ้งการดา้น
ความมนัคงของพนักงาน ลกัษณะการทาํงานมุ่งเน้นอาํนาจ เห็นตรงกนัขา้ม แข่งขนัชิงดีชิงเด่น
ต่อตา้นและมุ่งเจา้ระเบียบ 

พนกังานบริษทัธนาคารกสิกรไทย  หมายถึง  บุคคลทีธนาคารจา้งใหท้าํงานกบัธนาคาร 
โดยไดรั้บแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งและปฏิบติัหนา้ทีตามทีเกียวขอ้งกบัธนาคารในทีนี คือพนกังานที
ทาํงานภายในบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขต  จงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดั
ราชบุรี 

คุณสมบติัส่วนบุคคล  หมายถึง ปฏิบติังานในจงัหวดั ปฏิบติังานทีสาขา เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน อตัราเงินเดือน สถานภาพ ประสบการณ์ในการทาํงานทงัหมด 
และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) ในเขต  

 

.  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
.   ทราบถึงวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในเขต  

.   ทราบถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัวฒันธรรมองค์การและภาวะผูน้าํ
ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต  

.   ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูน้าํ 

.   ทราบวฒันธรรมองคก์ารทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ  
7.5 เป็นขอ้มูลพืนฐานเพือนาํไปปรับใช้ในการตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน 

เพือจูงใจใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

.   เป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารการวางแผนกลยุทธ์  ในการจูงใจพนักงานในการ
พฒันาพฤติกรรมการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารต่อไป 
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บทท ี  

แนวคิด  ทฤษฏี  และผลงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งในการศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง วฒันธรรม
องคก์ารกบัภาวะผูน้าํของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ในเขต 70   
ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากหนงัสือ  บทความวิจยั  บทความวิชาการ  และผลการวิจยัจากนกัวิชาการ  
เพือให้ไดก้รอบแนวคิดของการวิจยั โดยผูว้ิจยัทาํการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เพือใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาเพือพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัต่อไปนี 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัภาวะผูน้าํ 
3. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
4. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.  แนวคิดและทฤษฏีเกยีวกบัวฒันธรรมองค์การ 
 

1.1  ความหมายของวฒันธรรมองค์การ  

วฒันธรรมเกิดจากการประพฤติปฏิบติัของบุคคลในกลุ่มหนึงๆ โดยการปฏิบติักนัอยา่ง
สมาํเสมอจนเกิดความเคยชิน อนันาํไปสู่การสืบทอดและเป็นแนวทางปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั  
สามารถกําหนดเป็นแบบแผนกําหนดระเบียบปฏิบัติของบุคคลได้  ซึงสะท้อนออกมาเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาจกล่าวได้ว่า  มีความสําคญัในการแก้ปัญหาความขดัแยง้ และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการพืนฐานขององคก์าร ซึงเป็นบรรทดัฐานของกลุ่มทีสนบัสนุนให้สมาชิก
ปฏิบติัตาม 

วฒันธรรมองค์การ เป็นการสร้างความรู้สึกเกียวกบัอตัลกัษณ์ร่วมขององค์การ  เป็น
การสร้างกรอบในการทาํความเขา้ใจเพือส่งเสริมค่านิยมในองค์การ  เพือเป็นแบบแผนทีสมาชิก
องค์การยอมรับและยึดถือปฏิบติัร่วมกนั โดยวฒันธรรมองคก์ารจะปรุงแต่งให้บุคคลมีพฤติกรรม
ตามแนวทางสร้างบุคลิกภาพของบุคคล  เนืองจากสังคมและวฒันธรรมองคก์ารมีความใกลชิ้ดกนั
มาก  วฒันธรรมองคก์ารเป็นระบบย่อยหนึงของสังคม ตลอดจนมีระบบโครงสร้างทีมีความสําคญั
มาก ซึงมีความซบัซอ้นมากและมีอิทธิพลต่อระบบอืนๆดว้ย 
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มีนักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์การไวห้ลายทศันะ สามารถสรุปได ้
ดงันี 

วนัทนา  กอวฒันสกุล ( ) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การ เป็นเรืองของความเชือ 
ทศันคติ ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนทีอยูร่่วมกนั และส่งผลออกมาเป็นรูปแบบของพฤติกรรมของ
คนในองคก์าร 

สุนทร  วงศ์ไวยวรรณ ( 40) ได้ให้นิยามวฒันธรรมองค์การ ว่าเป็นสิงต่าง ๆ อนั
ประกอบไปดว้ย สิงประดิษฐ์ แบบแผนพฤติกรรม บรรทดัฐาน ความเชือ ค่านิยม อุดมการณ์ ความ
เขา้ใจ และขอ้สมมติฐานของคนจาํนวนหนึง หรือส่วนใหญ่ภายในองคก์าร 

 ฟาริดา  อิบราฮิม ( ) ให้ความหมายว่า วฒันธรรมองค์การเป็นระบบรวมคุณค่า 
ภาษา ประวติัศาสตร์ ขอบข่ายการสือสารอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ตลอดจนความ
เชือถือ การใหคุ้ณค่าทางการศึกษา เอกสิทธิ และความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในหน่วยงาน 

Robbins (2005) ให้ความหมาย วฒันธรรมองค์การ หมายถึง ระบบของความหมายว่า 
ร่วมกันทีเกิดจากสมาชิกองค์การ ทาํให้สามารถแยกความแตกต่าง ขององค์การหนึงออกจาก
องคก์ารอืน ๆ ได ้

 Cherington (1994) ให้ความหมาย วฒันธรรมองค์การวา่ หมายถึงค่านิยมพืนฐานของ
องคก์ารเกียวกบัวธีิการประพฤติปฏิบติัทีถูกตอ้ง รวมถึงสิงต่าง ๆ ทีควรยดึถือปฏิบติัโดยจะมีการสืบ
ทอดไปยงัสมาชิกใหม่ขององคก์าร 

 Hofstede (1997) ไดใ้หค้าํนิยามวฒันธรรมองคก์าร วา่เป็นแบบแผนความคิด ความรู้สึก
ของสมาชิกทีไดรั้บการกาํหนดร่วมกนัภายในองคก์าร ซึงมีผลใหส้มาชิกขององคก์ารนนัแตกต่างไป
จากสมาชิกองคก์ารอืน 

 Weihrich & Kootz (1993) กล่าววา่ วฒันธรรมองค์การเป็นรูปแบบของพฤติกรรม
ความเชือ และค่านิยมร่วมกนัทีบุคคลในองคก์ารนนัยอมรับ สมารถถ่ายทอดจากบุคคลในองคก์าร
โดยการพูด ทาํ และคิด 

จากความหมายของวฒันธรรมองคก์ารทีไดก้ล่าวมาแลว้ พอวา่มีผูใ้ห้นิยามแตกต่างกนั
ออกไป  ซึงโดยสรุปแล้วจะเห็นว่าในการให้นิยามวัฒนธรรมองค์การโดยมากจะกล่าวถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ดงันี 

. กล่าวถึงองค์ประกอบของวฒันธรรมองค์การ เช่น เป็นวิถีชีวิต ความเชือ ทศันคติ 
ค่านิยม ขอ้สมมติฐาน และความหมายร่วมกนั เป็นตน้ 

. เป็นการยดึถือปฏิบติัร่วมกนัภายในองคก์าร 

. มีการถ่ายทอดไปยงัสมาชิกโดยวธีิต่าง ๆ  
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จากองค์ประกอบความหมายขา้งตน้ทีได้กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า วฒันธรรมองค์การ 
หมายถึง ค่านิยม ความเชือ ความเขา้ใจ พฤติกรรม และปทสัถานของสมาชิกภายในองคก์ารทียึดถือ
ปฏิบติัร่วมกนั และมีการถ่ายทอดสู่สมาชิกใหม่ขององคก์าร 

การเขา้ใจวฒันธรรมเป็นเรืองทีสําคญั บริษทัทีปลูกฝังสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองโดย
การสร้างค่านิยม สร้างวีรบุรุษ สร้างขนบธรรมเนียมประเพณีของบริษทั  ประกาศให้ทุกคนทราบ 
โดยผ่านข่ายวฒันธรรม จะเป็นบริษทัทีมุ่งเขา้หาความสําเร็จ กล่าวคือ บริษทั เหล่านีเปรียบเสมือน
สถานบนัทีเป็นตวับุคคล มีชีวติชีวา มีความหมายสาํหรับผูอื้นทงัในส่วนทีเกียวขอ้ง และไม่เกียวขอ้ง
กบังาน (กริช สืบสนธิ , ) นกัเขียนจาํนวนมากเชือวฒันธรรมทีเขม้แข็งมีอิทธิพลต่อการปฏิบติั
ในองคก์าร (Peter; & Waterman, 1982; Deal; & Kenendy, 1982; Deal; er al., 1983; Pascale 1985; 

Sathe, 1983 ; & Nystrom, 1993 cited in Thomas. 1963) สามารถจูงใจและทาํให้เกิดการร่วมมือใน
การขบัเคลือนองคก์าร (Wilkin, 1984; citing Thomas, 1993) แต่อยา่งไรก็ตามวฒันธรรมองคก์าร
อาจเป็นอุปสรรคต่อผูบ้ริหารทีพยายามปรับเปลียนทิศทางขององค์การ ซึงเกิดจากผูบ้ริหารไม่ไดมี้
การสือสารเป้าหมาย วตัถุประสงคที์เปลียนแปลงไปขององคก์ารไดอ้ยา่งเพียงพอ (Thomas, 1993) 

Smerich (1983, อา้งถึงใน สมเกียรติ  ศรีธาราธิคุณ ) ได้กล่าวว่าวฒันธรรม
องคก์ารมาจากแนวความคิดพืนฐาน  แนวทาง คือ 

. มาจากแนวความคิดเชิงปฏิฐานนิยม (Culture as a variable) ทีเห็นว่าวฒันธรรม
องค์การเป็นพฤติกรรมของบุคลากรทีสังเกตเห็นได ้จึงจดัเป็นตวัแปรหนึงทีมีอยูใ่นองค์การเหนือ
จากตวัแปรอืน ๆทีแวดล้อมองค์การอยู่ เช่น โครงสร้างองค์การเทคโนโลยี เป็นต้น วฒันธรรม
องคก์ารจึงเป็นบางสิงบางอยา่งทีองคก์ารนนัมร (Culture is something an organization has)  

. วฒันธรรมองค์การเป็นเรืองราวของความคิด ความเชือ ทีอยู่ภายในจิตใจของกลุ่ม
บุคคล และไม่ไดเ้พียงตวัแปรหนึงในองคก์ารเท่านนั แต่ตวัองคเ์ปรียบเสมือนวฒันธรรม ในทศันะนี 
วฒันธรรมองค์การจึงมาจากแนวความคิดเชิงปรากฏการณ์นิยม (Culture an a root metaphor) ที
กล่าวถึงทุกสิงทุกอยา่งในองคก์ารเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม จึงเรียกวฒันธรรมองคก์ารวา่บาง
สิงบางอยา่งทีองคก์ารเป็น (Culture is a something an organization is) 
 ชนิดา (2556) เสนอการแบ่งกลุ่มแนวคิดไว ้  กลุ่มคือ  
 . แนวคิดบูรณาการ (Integration) มองวฒันธรรมองค์การเป็นองค์รวม ทีทาํให้เกิด
เอกภาพ และความสามคัคี วฒันธรรมองคก์าร คือสิงทีมีร่วมกนัในองค์การ เช่น ความเชือ ค่านิยม 
ความหวงั รูปแบบการตีความ และขอ้สมมติร่วม ซึงทาํใหเ้กิดแรงยดึเหนียวร่วมกนัในองคก์าร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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. แนวคิดความแตกต่าง (Differentation) ศึกษากลุ่มวฒันธรรมยอ่ยทีบางครังอาจ
เกิดความขดัแยง้หรือสามคัคีกนั การวิจยัมุ่งวิเคราะห์ลงไปถึงกลุ่มย่อยในองค์การ ซึงขาดความ
สอดคลอ้งในการับรู้วฒันธรรมองคก์ารทงัในการปฏิบติั สัญลกัษณ์ และเนือหา 

. แนวคิดแบบแยกส่วน (Fragmentation) ศึกษาความซับซ้อนคลุมเครือในการ
แสดงออก และการตีความอย่างหลากหลายของวฒันธรรมองค์การ ช่วยให้เกิดการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมองคก์ารอยา่งหลากหลาย และไม่มองวา่วฒันธรรมองคก์ารมีสภาพคงที 
วฒันธรรมองคก์ารถึงคนมาร่วมกนัเป็นครังคราวตามสถานการณ์ และวฒันธรรมองคก์ารเปลียนไป
เมือประเด็นเปลียนไป การแสดงออกทางวฒันธรรมองค์การมีลกัษณะคลุมเครือเปลียนแปลงไป
เรือย ๆ  

 

.   ทมีาของวฒันธรรมองค์การ 

 Gordon ( ) กล่าววา่ โดยทวัไปแลว้ปัจจยัต่าง ๆ ทีส่งผลต่อลกัษณะของวฒันธรรม
ขององค์การ คือ คุณลกัษณะเฉพาะของกล่มงาน ภาวะผูน้าํ และลกัษณะการบริหาร สัมพนัธภาพ
ของกลุ่ม การวางแผน คุณลกัษณะองคก์าร และคุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 

 คมสัน (2547) โดยทวัไปเราสมารถกล่าวได้ว่า รากฐานของวฒันธรรมองค์การจะ
สะทอ้นให้เห็นค่านิยมและความเชือถือของผูก่้อตงัของพวกเขา แต่วฒันธรรมจะถูกปรับปรุงเมือ
สภาพแวดล้อมเปลียนแปลงไป  การเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมจะทาํให้วฒันธรรมองค์การ
บางอยา่งลา้สมยัไป และแมแ้ต่ไร้ประโยชน์ไปเลย รากฐานใหม่ของวฒันธรรมจะตอ้งถูกเพิมเขา้มา
เมือรากฐานเก่าถูกละทิงไป เพือทีจะรักษาความสําเร็จของพวกเขาเอาไว  ้ตามภาพประกอบ 2 
วฒันธรรมองค์การอาจเปลียนแปลงไปเพือการสะทอ้นให้เห็นอิทธิพลของผูน้าํแบบแปรสภาพ 
นอกเหนือจากผูก่้อตงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                                                                                          ความเชือ ค่านิยม และ 

                                                                                                          สมมติฐานของผูก่้อตงั 
                    
                                                                                                          การปรับตวัเขา้กบั                                                  
            อิทธิพลของผูน้าํ                                            การเปลียนแปลงของ 

                                                                                       สภาพแวดลอ้มตลอดเวลา 
 
 

                                                                         

     วฒันธรรมองคก์ารปัจจุบนั
                       

 

ภาพที 2  ววิฒันาการของวฒันธรรมองคก์าร 

ทีมา : วชิราณี เหลืองไพโรจน์ (2549) 

 

สาํหรับวฒันธรรมองคก์ารนนัมีทีมาหลกั ๆ จาก  แหล่ง ดงันี 

1.2.1  อุดมการณ์จากภายนอก  

Trice & Beyer (1993) ไดก้ล่าวถึงอุดมการณ์ภายนอกทีเขา้สู่องคก์าร ไวด้งันี 

. วฒันธรรมข้ามชาติ (Transational Culture) ซึงเป็นวฒันธรรมทีส่งข้าม
พรมแดนของประเทศ เช่น อุดมการณ์ทางศาสตร์แขนงต่าง ๆ ระบบทุนนิยม และความเชือทาง
ศาสนา เป็นตน้ 

. วฒันธรรมภายในชาติ (National Culture) ซึงเป็นค่านิยม และวฒันธรรม
ภายในชาติทีมีผลสะทอ้นถึงลกัษณะของการทาํงานในองคก์าร 

. วฒันธรรมชุมชน และภูมิภาค (Regional and Community Culture) ชุมชน 
หรือภูมิภาคทีแตกต่างกนั ซึงเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละพืนทีถือวา่เป็นมิติทางจิตวิทยาทีส่งผลกระทบ
ต่อวฒันธรรมองคก์าร 
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. อุดมการณ์ทางอุตสาหกรรม (Industrial Ideology) แนวคิดทีเกิดจากการ
พฒันาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีรวมทงัการแข่งขนัการมุ่งความพึงพอใจต่อลูกคา้ ทาํให้เกิด
แนวคิด และค่านิยมในวฒันธรรมทางการบริหารได้รับการยอมรับ และกระจายไปสู่หน่วยงาน
ประเภท อืน  

. ลกัษณะของกลุ่มองคก์าร (Organizational Sets) คือ องค์การหลายองคก์ารที
ตอ้งปฏิบติังานโดยร่วมมือประสานกนัอยูบ่่อย ๆ หรือปฏิบติังานทีมีลกัษณะต่อเนือง หรือตอ้งอาศยั
ซึงกนัและกนัอย่างใกล้ชิด โดยองค์การหลายแห่งมกัจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัองค์การต่าง ๆ ทีอยู่ใน
สภาพแวดลอ้ม หรือบรรยากาศองคก์ารเดียวกนั หรือต่างกนั 

. .  อุดมการณ์อาชีพ (Occupation Ideology) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มกัจะไดรั้บการ
ฝึกฝนและปลูกฝังอุดมการณ์แตกต่างกนัไป อาชีพต่าง ๆ มกัเป็นบ่อเกิดของอุดมการณ์ทีผ่านการ
ปฏิบติังานนนั ๆ สมาชิกอาชีพไดเ้รียนรู้เทคนิค และกระบวนการเฉพาะ ซึงมีผลต่อรูปแบบของการ
ใช้เหตุผลความถูกตอ้งในงาน และวิธีในการกระทาํของตนเอง อุดมการณ์ในอาชีพอาจรวมถึง
จรรยาบรรณอาชีพการปลูกฝังอุดมการณ์อาจมีผลทีทรงพลงัมากในหมู่ผูป้ฏิบติังานในองค์การ
บางอยา่ง  

วฒันธรรมอาชีพ ( Occupation Culture) ทุก ๆ อาชีพมีเอกลกัษณ์เฉพาะของ
ตวัเอง โรงเรียนวิชาชีพ (Professional Schools) นอกจากจะให้ความรู้แลว้ยงัสังสอนบรรทดัฐาน 
(Norm) และรูปแบบการใชชี้วติ (Lite-Style) ของอาชีพนนั ๆ ครูผูส้อนและรูปแบบการปฏิบติัต่าง ๆ 
ในอาชีพไดก้ลายเป็นตวัแบบดา้นบทบาท (Role-Model) ซึงแสดงเอกลกัษณ์ต่าง ๆ ของอาชีพ การ
เตรียมตวัในลกัษณะดงักล่าวบางครังชดัเจนมาก เช่น การบงัคบัให้ตอ้งศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็นตน้ (Hodson ; & Sullivan. 1995) 
 

.   ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การ 

 นกัวจิยัต่าง ๆ ไดอ้ธิบายลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมองคก์ารไวด้งันี (ประชุม  โพธิกุล, 
) 

 . อิสรภาพส่วนบุคคล (Individual autonomy) เป็นระดบัของความรับผิดชอบ ความมี
เสรีภาพ และโอกาสในการแสดงความคิดริเริมสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคลในองค์การทีตนมีอยู ่
หรือกระทาํอยู ่
 . โครงสร้าง (Structure) เป็นระดบัของการมีกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และการนิเทศสังการ 
ซึงใชเ้ป็นการควบคุมพฤติกรรมสมาชิกในองคก์าร 
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 . สิงสนบัสนุน (Support) ระดบัความช่วยเหลือ และการให้ความอบอุ่นในการทาํงาน
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 . เอกลกัษณ์ (Identity) เป็นภาพรวมของสมาชิกในองค์การทงัหมดมากกว่ากลุ่มใด
กลุ่มหนึง หรือกลุ่มเชียวชาญเฉพาะเรือง 

 . รางวลัการปฏิบติังาน (Performance-reward) จาํนวนรางวลัทีองค์การจดัสรรไวใ้ห ้
(เงินเดือน ความกา้วหนา้ในอาชีพ) เป็นเกณฑต์ามเกณฑต์ามมาจรฐานการปฏิบติังานของพนกังาน 

 Robbins (2005) กล่าวว่าการประเมินวฒันธรรมองค์การสามารถประเมินจาก
คุณลกัษณะ  ประการ ดงัต่อไปนี 

 . การริเริมส่วนบุคคล (Individual initiative) ไดแ้ก่ ระดบัความรับผิดชอบ อิสรภาพ
ทางความคิดริเริมสร้างสรรค ์และความเป็นอิสระซึงแต่ละคนมี 

 . ความอดทนต่อความเสียง (Risk tolerance) ไดแ้ก่ ระดบัทีพนักงานถูกกระตุน้ให้
ก้าวร้าวเปลียนแปลง และแสวงหาความเสียง กล้าเสียงในการดาํเนินการด้วยการมุ่งกระตุน้ให้
แสวงหาโอกาส ทดลองสิงใหม่ โดยเป็นการรับรู้ความรู้สึกของพนกังานว่าการปฏิบติัหน้าทีของ
องคก์ารนนักระทาํอยา่งระมดัระวงัเกินไป หรือวา่ไดมี้การเสียงกระทาํในสิงทีทา้ทายอยา่งเหมาะสม 

 . การกาํหนดทิศทาง (Direction) ได้แก่ ระดบัทีองค์การกาํหนดวตัถุประสงค์ และ
ความคาดหวงัในการปฏิบติังานทีชดัเจน 

 . การประสานและการร่วมมือกนั (Integration) ได้แก่ ระดบัทีหน่วยงานต่าง ๆ ใน
องคก์ารไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการประสาน และร่วมมือกนั 

 . การสนับสนุนทางการจดัการ (Management support) ได้แก่ ระดบัทีผูจ้ดัการได้
จดัเตรียม หรือใหก้ารติดต่อสือสารทีชดัเจน ใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนุนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 . การควบคุม (Control) ได้แก่ จาํนวนของกฎระเบียบและปริมาณของการควบคุม
บงัคบับญัชาโดยตรง ทีนาํมาใชใ้นการดูแล และควบคุมพฤติกรรมของพนกังาน 

 . เอกลกัษณ์ (Identity) ไดแ้ก่ ระดบัของสิงทีสมาชิกสร้างเอกลกัษณ์ให้แก่องคก์ารใน
ฐานะส่วนร่วมมากกวา่ของกลุ่มการทาํงานโดยเฉพาะ หรือความชาํนาญดา้นวชิาชีพ 

 . ระดบัการใหร้างวลั (Reward system) ไดแ้ก่ ระดบัของการกาํหนดการให้รางวลั เช่น 
การขึนเงินเดือน การเลือนขนัตาํแหน่ง เป็นตน้ โดยอาศยัเกณฑจ์ากการปฏิบติังานของพนกังาน 

 . ความอดทนต่อความขดัแยง้ (Conflict tolerance) ไดแ้ก่ ระดบัของการทีพนกังาน
ได้รับการกระตุ้นจากลักษณะทีปรากฏของความขัดแยง้ และการวิพากษ์วิจารณ์โดยตรง โดย
ผูป้ฏิบติังานมีความมนัใจวา่สามารถทนความขดัแยง้หรือความแตกต่างกนัในแง่ความคิดเห็น 
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 . แบบแผนของการติดต่อสือสาร (Communication patterns) ไดแ้ก่ ระดบัของการ
ติดต่อสือสารในองคก์ารทีถูกจาํกดัโดยระดบัของคาํสังตามสายการบงัคบับญัชา และสายงานอยา่ง
เป็นทางการ รวมไปถึงประเภทของระบบการติดต่อสือสาร 

 Robbins & Coulter. ( 9, อา้งถึงใน พร  ภิเศก, ) ไดศึ้กษา และรวบรวมลกัษณะ
ต่าง ๆ ของวฒันธรรมองคก์ารไวห้ลายประเภท ดงันี 

การส่งเสริมวตักรรมและยอมรับการเสียง (Innovation and Risk Taking) คือ การที
สมาชิกองค์การไดรั้บการกระตุน้ให้สรรค์สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ กลา้เสียงในการดาํเนินการดว้ย
การทุ่งกระตุน้ใหแ้สวงหาโอกาส ทดลองสิงใหม่ และยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ 

การใส่ใจต่อรายละเอียด (Attention to Detail) คือ ระดบัความคาดหวงัทีสมาชิกอง๕
การแสดงออกซึงความถูกตอ้งแม่ยาํในการวเิคราะห์ และใส่ใจในรายละเอียด 

การมุ่งผลผลิต (Outcome Oriention) คือ ระดบัการทีการบริหารมุ่งการปฏิบติัผลเพือ
ผลลพัธ์หรือผลผลิตมากกวา่การใส่ใจต่อเทคนิค และวธีิการในการทาํใหบ้รรลุผล 

การให้ความสําคญักบัสมาชิก (People Orientation) คือ ระดบัการตดัสินใจในทางการ
บริหารทีให้ความสนใจมรผลลพัธ์ทีจะกระทบต่อสมาชิกในองคก์าร ผูบ้ริหารใส่ใจ และให้ความ
ยติุธรรม เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ใหก้ารส่งเสริม และสนบัสนุน และไม่สร้างแรงกดดนั 

การทาํงานเป็นทีม (Team Orientation) คือ ระดบัทีกิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัขึนเพือให้
ความสําคญักบัการทาํงานเป็นทีมมากกว่าการเน้นความสามารถของรายบุคคล มุ่งกระตน้ความ
ร่วมมือของสมาชิก 

การมุ่งมนัสู่ชัยชนะ (Aggressiveness) คือ ระดบัทีสมาชิกในองค์การมุ่งมนั แข่งขนั
มากกวา่ทาํงานกนัตามสบาย 

 

1.4  องค์ประกอบของวฒันธรรมองค์การ 

 กริช  สืบสนธ์ ( ) ไดส้รุปไว ้ดงันี สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ มีอิทธิพลมากทีสุดใน
การหล่อหลอมวฒันธรรมองคก์ารค่านิยม (Values) หมายถึง สิงทีมีความสําคญัทีสุดต่อเรา ค่านิยม
จะเป็นมาตรฐานทีมีอิทธิพลเกือบทุกดา้นของชีวิตเรา ค่านิยมทีเขม้แข็งจะทาํให้พนกังานรู้วา่พวก
เขาถูกคาดหวงัให้ปฏิบติัอยา่งไร และการกระทาํอะไรจะถูกยอมรับ โดยทวัไปค่านิยมขององคก์าร
จะมีคุณลกัษณะ  อยา่งคือ  
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.  ค่านิยมยนืยนัเพือบางสิงบางอยา่งทีสาํคญัภายในองคก์าร 

.  ผูบ้ริหารจะเปลียนแปลงสือสารค่านิยมไปยงัสมาชิกองคก์าร 

.  สมาชิกทุกคนขององคก์ารจะรับรู้ และร่วมกนัภายในค่านิยม ภายในสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์าร 

ค่านิยมอาจจะถูกพิจารณาวา่เป็นหนา้ที หรือความดีเด่น ค่านิยมทีมุ่งหนา้ทีจะชีให้เห็น
วา่ สมาชิกองคก์ารควรจาํดาํเนินงานของพวกเขาอยา่งไร การสร้างค่านิยมร่วมจะเป็นกุญแจทีสําคญั
อย่างยิงต่อการพฒันาวฒันธรรมองค์การทีเขม้แข็ง ค่านิยมจะเป็นแกนของวฒันธรรมองค์การทุก
องคก์าร ในฐานะทีเป็นหวัใจปรัชญาของบริษทั 

เรืองราว (Stories) จะเป็นส่วนผสมทีสําคัญอีกอย่างหนึงของวฒันธรรมองค์การ
เรืองราวหรือเกร็ดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จะมีพลงัในการถ่ายทอดวฒันธรรม เพราะวา่เรืองราวจะคลา้ยกบั
แผนที ทีช่วยให้บุคคลรู้ว่าสิงต่าง ๆ ถูกกระทาํอย่างไร เรืองราวจะเป็นการบรรยายทีถูกเล่าซํา
ท่ามกลางพนกังาน และโดยปกตะอยูบ่นพืนฐานของขอ้เทจ็จริง 

วีรบุรุษ (Heroes) จะเป็นแบบจาํลองบทบาทของบริษัทภายในการดําเนินงานซึง
สะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมทางวฒันธรรมองคก์าร และเป็นแบบอยา่ง ทีบุคคลการคนอืน ๆ เห็นบทบาท
และปฏิบติัตาม 

พิธี และงานพิธี (Rituals and Ceremonies) แต่ละบริษทัจะมีระบบ และมีรูปแบบทีวาง
ไว  ้ซึงจะแสดงให้บุคลากรเห็นถึงพฤติกรรมทีองค์การคาดหวงั ในระดับสูงขึนไปจะมีพิธีการ 
ประเพณีต่าง ๆ ทีเป็นตวัอยา่งเด่นชดัทีองคก์ารยดึถือและปฏิบติั 

 

   .   วฒันธรรมองค์การตามแนวคิดของ Cook & Lafferty  
การศึกษาครังนี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารของ Cook & Lafferty 

( , อา้งถึงใน นุชา สระสม ) ผูส้ร้างทฤษฎีวฒันธรรมองค์การมาจากทฤษฎีแบบแผนการ
ดาํเนินชีวิต (Life Style Inventory) ทฤษฎีสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล กบัการปฏิบติังานและทฤษฎี
แรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow) และเมคเคลแลนด์ (McClelland) รวมทงัการนาํทฤษฎีผูน้าํของ
แคทซ์ เมซิโอบี และโมร์ส (Katez,Maceoby, and Mores) และสต็อกดิล (Stogdill) ทีแบ่งรูปแบบ
ผูน้าํออกเป็น  แบบ คือแบบมุ่งเนน้บุคคล และแบบมุ่งเนน้งาน จากทฤษฎีทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ปรก
อบกนัเป็นลกัษณะการดาํเนินชีวิตของบุคคลการ ซึงมีความเชือ ค่านิยม และแนวทางการประพฤติ
ปฏิบติังานตามบรรทดัฐานขององค์การนัน ๆ พฤติกรรมทีบุคคลแสดงออกในองค์การแต่ละ
องคก์ารจะมีความแตกต่างกนั ทาํให้เป็นเอกลกัษณ์ทีถ่ายทอดให้บุคลากรรุ่นต่อไป ซึงแนวทางการ
ปฏิบติัดงักล่าว หมายถึง วฒันธรรมองคก์ารนนัเอง 



15 

 

Cook and Lafferty ( , อา้งถึงใน นุชา  สระสม ) แบ่งวฒันธรรมองคก์ารเป็น  
 ลกัษณะ ดงันี 

.  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์(The Constructive Styles)   
 วฒันธรรมองค์การแบบนี มีลกัษณะของการให้ความสําคญักบัค่านิยมในการทาํงาน 
โดยมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีปฏิสัมพนัธ์ และสนบัสนุนช่วยเหลือซึงกนัและกนั การ
ทาํงานมีลกัษณะทีส่งผลใหส้มาชิกภายในองคก์ารประสบความสาํเร็จในการทาํงานและมุ่งทีความ
พึงพอใจของบุคคลเกียวกับความต้องการความสําเร็จในการทาํงาน และความต้องการไมตรี
สัมพนัธ์ ซึงลกัษณะพนืฐานของวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค ์แบ่งเป็น  มิติ คือ 

1.   มิติมุ่งความสําเร็จ (Achievement) คือ องค์กรทีมีค่านาํยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกในการทาํงานของสมาชิกภายในองค์กรทีมีภาพรวมของลกัษณะการทาํงานทีดี มีการ
ตงัเป้าหมายร่วมกนั มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการทาํงาน รู้สึกวา่งานมีความหมายและ
ความท้าทาย ลักษณะเด่น คือ สมาชิกในองค์กรมีความกระตือรือร้น และรู้สึกว่างานท้าทาย
ความสามารถอยูต่ลอดเวลา 

 1.   มิติมุ่งสัจการแห่งตน (Self-Actualizing) คือ องคก์รทีมีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกของการทาํงานในทางสร้างสรรค์ โดยเน้นความตอ้งการของสมาชิกในองค์กรตาม
ความคาดหวงั เป้าหมายการทาํงานอยู่ทีคุณภาพงานมากกว่าปริมาณงานโดยทีเป้าหมายของตน
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมทงัความสําเร็จของงานพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของ
สมาชิกในองคก์ร ทุกคนมีความเต็มใจในการทาํงานและภูมิใจในงานของตน สมาชิกทุกคนไดรั้บ
การสนบัสนุนในการพฒันาตนเองจากงานทีทาํอยู่ รวมทงัมีความอิสระในการพฒันางานของตน 
ลกัษณะเด่น คือ สมาชิกในองค์กรมีความยืดมนัผูกพนักบังานและมีบุคลิกภาพทีมีความพร้อมใน
การทาํงานสูง 

  1.   มิ ติ มุ่ ง บุคคล  (Humanistic-Encouraging)  คือ  องค์กรที มีค่ า นิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกของการทาํงานทีมีรูปแบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งบุคคล
เป็นศูนยก์ลางให้ความสําคญักบัสมาชิกในองค์กร โดยถือว่าสมาชิก คือ ทรัพยากรทีมีค่าทีสุดของ
องค์กร การทาํงานทีมีลกัษณะติดต่อสือสารทีมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความสุขและภูมิใจในการ
ทาํงาน มีความสุขต่อการสอน การนิเทศและการเป็นพีเลียงให้แก่กนั ทุกคนในองค์กรได้รับการ
สนับสนุนความก้าวหน้าในการทาํงานอย่างสมาํเสมอ ลกัษณะเด่น คือ ทรัพยากรบุคคลเป็นสิง
สาํคญัทีสุดขององคก์ร 
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1.   มิติมุ่งไมตรีสัมพนัธ์ (Affiliative) คือ องค์กรทีมีลกัษณะทีมุ่งให้ความสําคญั
กบัสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล สมาชิกทุกคนในองคก์รมีความเป็นกนัเอง เปิดเผย จริงใจ และไวต่อ
ความรู้สึกของเพือนร่วมงานและเพือนร่วมทีม ไดรั้บการยอมรับและเขา้ใจความรู้สึกซึงกนัและกนั 
ลกัษณะเด่น คือ ความเป็นเพือนและความจริงใจต่อกนั 

ดงันัน วฒันธรรมองค์การมีลกัษณะสร้างสรรค์จะเน้นการทาํงานอย่างสร้างสรรค์สร้าง
ค่านิยมในการทาํงานทีมุ่งความสําเร็จและความพึงพอใจในการทาํงานของผูป้ฏิบติังาน มีความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน เนน้การทาํงานเป็นทีม สัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน และมีความรู้สึก
วา่งานทา้ทายความสามารถอยูต่ลอดเวลา 

2. วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ – เฉือยชา (Passive / Defensive Styles) 
หมายถึง องคก์ารทีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกทีมุ่งเนน้ความตอ้งการความ

มนัคงของพนกังาน และมีผูน้าํทีมุ่งเน้นบุคคล เน้นการคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารยึดถือ
กฎระเบียบแบบแผน พงึพาผูบ้ริหาร และพยายามหลีกเลียงการกระทาํทีตอ้งรับผิดชอบ ยอมรับการ
มอบหมายงานจากผูบ้ริหาร เนน้ถึงสัมพนัธภาพกบับุคคลในลกัษณะการปกป้องตนเองและตงัรับ 
เพราะเป็นแนวทางทีทาํใหม้นัคง ปลอดภยั และกา้วหนา้ในการทาํงาน แบ่งออกเป็น  มิติ คือ 

2.   มิติเน้นการเห็นพอ้งด้วย (Approval) คือ องค์การทีมีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกทีบุคคลให้การยอมรับซึงกนัและกนั หลกัเลียงการขดัแยง้ทีอาจเกิดขึนพฤติกรรมที
ถูกตอ้งในองค์การ คือ พยายามเห็นดว้ย และคลอ้ยตามความคิดเห็น การปฏิบติัตวัเหมือนบุคคล
ส่วนใหญ่ในองคก์ารลกัษณะคลอ้ยตามเป็นสิงทีพนกังานในองคก์ารพึงพอใจ 

2.   มิติเน้นกฎระเบียบ (Conventional) คือ องคก์ารทีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกทีบุคคลให้การยอมรับซึงกันและกัน หลักเลียงการขดัแยง้ทีอาจเกิดขึนพฤติกรรมที
ถูกตอ้งในองค์การ คือ พยามยามเห็นดว้ย และคลอ้ยตามความคิดเห็น การปฏิบติัตวัเหมือนบุคคล
ส่วนใหญ่ในองคก์ารลกัษณะคลอ้ยตามเป็นสิงทีพนกังานในองคก์ารพึงพอใจ 

2.   มิติเน้นการพึงพา (Dependent) คือ องค์การทีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงสายงานบงัคบับญัชาศูนยร์วมการบริหารจดัการ การตดัสินใจอยู่ทีผูบ้ริหารหรือกลุ่ม
ผูน้าํกลุ่มซึงทุกคนตอ้งปฏิบติัตามการตดัสินใจนนั และทุกคนเชือวา่การตดัสินใจนนัถูกตอ้ง ทุกคน
ไม่สนใจคุณภาพของงานหรือลกัษณะงานทีทา้ทาย ไม่ทราบจุดมุ่งหมายการทาํงานของตนเอง และ
ขององคก์าร มุ่งการปกป้องตนเองโดยการปฏิบติัตามผูบ้ริหาร 
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2.   มิติเนน้การหลีกเลียง (Avoidance) คือ องคก์ารทีมีค่านิยม และพฤติกรรมการ
แสดงออกทีเนน้การลงโทษเมือทาํงานผดิพลาด แต่เมือทาํงานประสบผลสําเร็จกลบัไม่ไดรั้บรางวลั
อะไร ทาํให้พนกังานเกียงความรับผิดชอบให้กบับุคคลอืน และหลีกเลียงการกระทาํต่าง ๆ ทีอาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทาํงานและการถูกตาํหนิ พนกังานทุกคนจะรู้สึกผิด ตาํหนิตนเอง
และรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่าเมือกระทาํงานผิดพลาด ทุกคนหลีกเลียงการทาํงาน หรือการปฏิบติัตวัที
ก่อใหเ้กิดการขดัแยง้และความผดิพลาดต่าง ๆ พยายามหลกัเลียงไปใหผู้ร่้วมงานหรือผูบ้ริหาร 

.  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (Aggressive/Defensive Styles)   
คือ องค์การทีมีค่านิยมพฤติกรรมการแสดงออกลักษณะมุ่งเน้นงานและเน้นความ

ตอ้งการดา้นความมนัคงของพนกังาน  ลกัษณะการทาํงานมุ่งเนน้อาํนาจ เห็นตรงกนัขา้มแข่งขนัชิง
ดีชิงเด่น ต่อตา้น และมุ่งเจา้ระเบียบ แบ่งออกเป็น  มิติ คือ 

3.   มิติเน้นการเห็นตรงกันข้าม  (Oppositional) คือ องค์การทีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกของการเผชิญหนา้เป็นอย่างมาก โดยมีค่านิยมการบริหารทีเนน้การเจรจา
ต่อรอง พนักงานรู้สึกว่ามีคุณค่าถ้าได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการวางแผนล่วงหน้า การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าก่อให้เกิดความขดัแยง้กบับุคลในองค์การอยู่เสมอ ๆ พนกังานจะแสดงถึงความ
ขดัแยง้ในลกัษณะชอบสงสัยไม่ไวใ้จบุคคลอืน และแสดงอาการตาํหนิ และต่อตา้นการเปลียนแปลง
หรือต่อตา้นความคิดเห็นของผูอื้น เสมอ ๆ  

3.   มิติเนน้อาํนาจ (Power) คือ องคก์ารทีมีค่านิยมและพฤติกรรทการแสดงออกที
มีโครงสร้างการบริหารแบบไม่มีส่วนร่วม โดยมีพืนฐานแบบเนน้อาํนาจหนา้ที และบทบาทของแต่
ละคนอยูที่ตาํแหน่งทีดาํรงอยู ่รางวลัทีไดรั้บจากองคก์าร คือ การเลือนขนัเลือนตาํแหน่ง ไดค้วบคุม
พนกังานทีมีระดบัตาํกวา่ ทุกคนมีความตอ้งการทีจะไดขึ้นตาํแหน่งทีสูงขึน และตอ้งการอาํนาจเพือ
บาํรุงรักษาความรู้สึกทีมนัคง โดยการมุ่งเนน้ทีผลงาน โดยการใชอ้าํนาจหนา้ที ชอบเป็นผูนิ้เทศและ
สอนงานเพือนร่วมงาน 

3.   มิติเน้นการแข่งขนั (Competitive) คือ องค์การทีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกของการแข่งขนัทีตอ้งการผลแพช้นะ พนกังานตอ้งการชนะและดีกว่าคนอืน ทุกคนทุ่ง
การแข่งขนัเพือรักษาความรู้สึกการมีคุณค่าของตนเองจากการแบ่งระดบัในทีทาํงานและวดัผล
สําเร็จทีการทาํงานทีมีการแข่งขนัและมีความเชือว่าการทาํงานตอ้งมีการแข่งขนักนัทาํงาน จึงจะ
ประสบความสาํเร็จ 
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3.   มิติ เน้นความสมบูรณ์แบบ  (Perfectionist)  คือ  องค์การทีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะเจา้ระเบียบ การทาํงานอย่างหนกัและยึดมนัในระบบการทาํงาน
อยา่งละเอียดถีถว้น แต่ไดผ้ลงานและผลผลิตขององคก์ารนอ้ยมาก และใชร้ะยะเวลานานมากในการ
ทาํเพือใหบ้รรลุเป้าหมายนนั เนน้การทาํงานทีมีระบบระเบียบอยา่งละเอียด 

 
.   ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้นําและวฒันธรรมองค์การ 
สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ ( ) ไดศึ้กษาเกียวกบัแหล่งกาํเนิดของวฒันธรรมองค์การ 

ซึงวิเคราะห์ไวว้่า วฒันธรรมองค์การเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการทงัใน และนอกองค์การ 
ปัจจยัภายนอก เช่น ค่านิยม ความเชือ บรรทดัฐานต่าง ๆ ในสังคมต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อวฒันธรรม
องคก์ารเพราะทงัองค์การ และสมาชิกขององค์การต่างก็เป็นส่วนหนึงของสังคม จึงไดรั้บอิทธิพล
จากวฒันธรรมทางสังคมไปดว้ย ส่วนปัจจยัภายในองคก์าร เช่น ลกัษณะธุรกิจ ค่านิยม ความเชือของ
ผูก่้อตงั ความเป็นผูน้ํา ก็มีส่วนในการกาํหนดรูปแบบ และเนือหาของวฒันธรรมองค์การให้มี
เอกลกัษณ์ต่างจากวฒันธรรมในองคก์ารอืน  

Trice & Beyer (1993) กล่าวว่าผูน้าํจะมีส่วนในการกาํหนด หรือเปลียนแปลง
วฒันธรรมองคก์าร เพราะเมือเขา้มาใหม่พวกเขาจะนาํค่านิยม ความเชือ วิธีคิด วิธีการทาํงานของคน
เขา้มาดว้ย ซึงอาจจะขดัแยง้วฒันธรรมองคก์ารเดิม 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู ้นําและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กัน 
เนืองจากผูน้าํจะเป็นผูที้นาํวฒันธรรมองคก์าร ไปสู่การปฏิบติัทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อรองกนัได ้

 

. แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัภาวะผู้นํา 
  

2.1  ความหมายของภาวะผู้นํา 
 ภาวะผูน้าํ (Leadership) หรือความเป็นผูน้าํ หมายถึง ความสามารถในการนาํ (ไพโรจน์ 
บาลัน, 2551) เป็นสิงสําคญัยิงสําหรับความสําเร็จของผูน้ํา ภาวะผูน้ะได้รับความสนใจ และมี
การศึกษามาเป็นเวลานานแลว้เพือให้รู้วา่อะไรเป็นองคป์ระกอบทีจะช่วยให้ผูน้าํมีความสามารถใน
การนาํ หรือมีภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิภาพ การศึกษานนัไดศึ้กษาตงัแต่คุณลกัษณะ (Traits) ของผูน้าํ 
อาํนาจ (Power) ของผูน้าํพฤติกรรม (Behavior) ของผูน้าํแบบต่าง ๆ และอืน ๆ ในปัจจุบนันี ก็ยงัมี
การศึกษาภาวะผูน้าํอยู่ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผูน้าํทีมี ประสิทธิภาพในแต่ละองค์การ
และในสถานการณ์ต่าง ๆ  
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Hemphill and Coons ( ) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลในการทาํกิจกรรมของกลุ่มไปสู่เป้าหมายร่วมกนั 

 Hersey and Blanchard ( ) ให้ความหมายวา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการใช้
อิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคล  หรือบุคคลกลุ่มหนึงทีมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต ้
สถานการณ์ความพร้อมของผูต้ามทีกาํหนดให้ ถ้าสถานการณ์เปลียนแปลง ภาวะผูน้าํในรูปแบบ
ของกระบวนการใชอิ้ทธิพลก็ตอ้งแปรเปลียนไปดว้ย 

Katz and Kahn ( ) ให้ความหมายวา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง การใชอิ้ทธิพลเพิมทีสูง
กวา่ และมากกวา่กลการทาํงานปกติทีใชก้าํกบังานประจาํขององคก์าร 

Stogdill ( ) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้าํเป็นกระบวรการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของกลุ่มเพือการตงัเป้าหมาย และบรรลุเป้าหมาย 

นอกจากนีนกัวชิาการของไทยไดใ้หค้วามหมายเกียวกบัภาวะผูน้าํ ดงันี  

รัตติกรณ์ จงวิศาล ( ) ให้ความหมายไวว้่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการหรือ
พฤติกรรมทีผูบ้งัคบับญัชามีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการจูงใจสนับสนุนหรือสร้างแรง
บนัดาลใจ ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเชือถือศรัทธา ให้การยอมรับ และอุทิศตวัต่องานหรือ
กิจกรรม เพือใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

วิเชียร วิทยอุดม ( ) ให้ความหมายไวว้่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง ลกัษณะส่วนตวัของ
บุคคลทีจะแสดงพฤติกรรมออกมาเมือไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่ม เป็นความสามารถทีเกิดขึนระหวา่งที
มีการทาํงานร่วมกนั เพือใหด้าํเนินการไปสู่เป้าหมายทีไดก้าํหนดไว ้ 
 ชาญชยั อาจินสมาจาร ( ) ให้ความหมายไวว้่า ภาวะผูน้าํ คือ การใช้อิทธิพลของ
บุคคล หรือของตาํแหน่งให้ผูอื้นยอมปฏิบติั เพือทีจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที
กาํหนดไว ้

รังสรรค ์  ประเสริฐศรี ( ) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ คือ พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลคน
หนึงทีจะชกันาํกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั (Shared Goal) หรือเป็นความสัมพนัธ์ที
มีอิทธิพลระหวา่งผูน้าํ (Leaders) และผูต้าม (Followers) ซึงทาํให้เกิดการเปลียนแปลงเพือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนั (Shared Purposes) หรือเป็นความสามารถทีจะสร้างความเชือมนั และให้การ
สนบัสนุนบุคคลเพือใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 
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อรุณ  รักธรรม ( ) กล่าวว่า ผูน้าํ หรือ ภาวะผูน้าํ เป็นกระบวนการซึงบุคคลหนึง
บุคคลใดมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความเชือ โดยเฉพาะอยา่งยิงต่อพฤติกรรมของบุคคลหนึงบุคคลใด 
ส่วนผูน้าํในอุดมคตินนั คือบุคคลทีจะทาํให้สมาชิกขององคก์ารประพฤติปฏิบติัไปในทิศทางทีจะ
ทาํใหอ้งคก์ารนนัถึงเป้าหมายทีไว ้เชือวา่องคก์ารจะมีประสิทธิภาพไดม้ากทีสุด เมือผูน้าํองคก์ารนนั
สามารถจดัหาแนวทางในการทาํงานอนัเป็นทีชืนชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และในขณะเดียวกนัก็
จะเป็นแนวทางทีจะนาํองคก์ารไปสู่เป้าหมายทีกาํหนดไวด้ว้ย 

 จากความหมายของภาวะผูน้าํขา้งตน้ สรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการที
บุคคลหนึงสร้างอิทธิพลเหนือบุคคลอืน หรือผูต้าม เพือให้ปฏิบติักิจกรรมได้เกิดผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย หรือองคก์ารวางไว ้โดยทีการกระทาํดงักล่าวเกิดจากการทีผูต้ามเกิดความเชือมนั ศรัทธา
ในตวัผูน้าํ และพร้อมปฏิบติัเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัขององค์การ และหากสถานการณ์
เปลียนแปลงไปการใชอ้าํนาจ และอิทธิพล หรือรูปแบบของผูน้าํก็จะเปลียนตามไปดว้ย 

 

2.2  ลกัษณะของผู้นํา (Leadership)  
ผูน้าํควรมีคุณสมบติั ดงันี (อารีย ์ พนัธ์มณี )   

. .   L-Learner ผูรู้้ ผูน้าํควรเป็นผูร้อบรู้ ทนัโลก ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ผูน้าํจึง
ตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จากการอ่าน ฟัง และแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้น และ
ใชสื้อมวลชน ทงัหนงัสือพิมพว์ทิย ุโทรทศัน์ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยงิ 

. .   E-Endurance and Example ความมานะ อดทน และตวัอยา่งทีดี ผูน้าํตอ้ง
เป็นผูมี้ความมานะ อดทนต่อความยากลาํบากในการงาน การปรับตวัเขา้กับคน ลูกน้อง เพือน
ร่วมงาน และลูกคา้ทีมารับบริการ เพือจะประคบัประคองและนาํกิจการของตนให้ดาํเนินการไป
ดว้ยดี การเป็นตวัอยา่งทีดีในทุกดา้น แกลู้กนอ้ง เพือนร่วมงาน ยอ่มสร้างศรัทธาและความเต็มใจใน
การให้ความร่วมมือ ดงันัน ผูน้าํจึงไม่เพียงแต่สอนงาน อธิบายงาน สาธิตให้ดู แต่จะตอ้งมีชีวิต
เป็นอยูใ่หเ้ห็นอีกต่างหาก 

. .   A-Attempt พยายาม ผูน้ําต้องมีความมานะพยามยามอย่างยิงในการ
ดาํเนินงาน หลายครังอาจประสบปัญหา แต่ผูมี้ความพยายามก็จะไม่ยอ่ทอ้ และมองปัญหา อุปสรรค 
เป็นโอกาส 
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. .   D-Drives and Dillgence แรงจูงใจและความขยนัหมนัเพียร ผูน้าํจะตอ้งเป็น
ผูที้มีความตอ้งการไม่หยดุนิง และมีไฟแห่งความทะเยอะทะยานทีจะมงัมนั นาํพาตนและองคก์ารสู่
ความสาํเร็จใหจ้งได ้บุคคลทีมีแรงใจ จะมีพฤติกรรมทีชดัเจน มีทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมาย คือ 

ความสาํเร็จใหจ้งได ้ผูน้าํมีแรงจูงใจเพียงอยา่งเดียว ยงัไม่สมบูรณ์ จะตอ้งมีความขยนัขนัแข็ง ทงัใน
ดา้นความคิด และการนาํความคิด ทดลอง สู่การปฏิบติัให้จงได ้จึงเชือวา่ พรสวรรคก์็มีความสําคญั 
แต่พรแสวงยอ่มเป็นคุณสมบติัของบุคคลผูป้ระสบความสาํเร็จแน่นอน 

. .   E-Enthusisam and Expert ความกระตือรือร้น และความชาํนาญ ผูน้าํตอ้งมี
ความกระตือรือร้น ตืนตวั ตืนตน ตืนใจตลอดเวลา เพือจะไดไ้ม่ตืนตระหนก มีความคล่องแคล่ว 
ว่องไว กระฉับกระเฉง และมีชีวิตชีวาความชํานาญ หรือทกัษะก็เป็นคุณลักษณะของผูน้ํา ผูมี้
ประสบการณ์ เรียนรู้อย่างชาญฉลาดทีจะสังสมความรู้ ประสบการณ์ และนาํเอาประสบการณ์มา
ใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ทนัเหตุการณ์  ผูน้าํ จึงไม่เพียงแต่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพียง
อย่างเดียวเท่านัน แต่ความชํานาญยงัเกิดจากการเรียนรู้ทีจะหลีกเลียงความผิดพลาด และความ
ลม้เหลวของบุคคลอืน และใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกหดัในสิงทีถูกตอ้ง แม่นยาํ ในการสะสม
ประสบการณ์ และสร้างความชาํนาญใหเ้กิดขึน 

2.2.6  R-Responsibility and Risk ความรับผิดชอบและกลา้เสียงผูน้าํตอ้งมีความ
รับผิดชอบต่องานอย่างเมที บางครังความรับผิดชอบอาจตอ้งรวมถึงเวลาทีนอกเหนือไปจากเวลา
ทาํงานปกติ คือ ตลอดเวลา  ชวัโมง และในทุกเรือง รวมทงัความรับผิดชอบทีไดม้อบหมายให้
ลูกนอ้งดว้ย ดงันนั ความรอบคอบ ถีถว้น และมองการณ์ไกลจึงจาํเป็นทีผูน้าํตอ้งมี 

. .   S-Self-confident, Sincerity and Sex ความมนัใจในตนเอง ความจริงใจ และ
ความสุขผูน้าํตอ้งมีความมนัใจในตนเอง เพราะความมนัใจจะทาํให้บุคคลประสบความสําเร็จ ผูน้าํ
จึงไม่เป็นคนลงัเล ละลา้ละลงั เปลียนไปเปลียนมา โดยปราศจากจุดยืน นบัตงัแต่เชือมนัในตนเอง 
ศรัทธาต่อตนเอง ต่องาน ต่อหนา้ที องคก์าร และลูกคา้ทีมารับบริการ ความจริงใจในการปฏิบติังาน 
ต่อลูกน้อง เพือนร่วมงาน สมาชิกปรือลูกคา้ตอ้งตรงไปตรงมา โปร่งใส ความจริงใจจะเรียกว่า 
ศรัทธา จากผูม้ารับบริการและเพือนร่วมงาน และไดรั้บความร่วมมืออยา่งเตม็ที 

. .   H-Honesty, Human-Relations and Health ความซือสัตย ์มนุษยสัมพนัธ์และ
สุขภาพอนามยัทีดีผูน้าํตอ้งมีความซือสัตยต่์อตนเอง หนา้ที และผูม้ารับบริการ เพราะความซือสัตย์
ทาํให้ไดรั้บความไวว้างใจจากผูที้เกียวขอ้ง ลูกน้อง ลูกคา้ จะไวว้างใจ ให้ความร่วมมือ และเต็มใจ
มาใชบ้ริการ กิจการก็เจริญกา้วหนา้ 
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มนุษยส์ัมพนัธ์เป็นคุณสมบติัทีสําคญัยิงของผูน้าํ ผูน้าํย่อมตอ้งโอภาปราศรัย ยิม
แยม้ ตอ้งรู้จกัคน เขา้ใจคน อยูร่่วมกบัคนอืนไออ้ย่างดี ตอ้งรู้จกัให้ รู้จกัรับ รู้จกัให้อภยั ไม่รอบรับ
แต่ฝ่ายเดียว ความสัมพนัธ์กบับุคคล ถา้ราบรืนงานก็จะกา้วหนา้ เพราะผูน้าํถา้ทาํงานกบัคนสามารถ
ชกัจูง โนม้นา้ว สร้างความรัก ประทบัใจบุคคลทีอยูแ่วดลอ้มไดรั้บก็จะไดรั้บความรัก ความศรัทธา
และเตม็ใจร่วมมือช่วยกนัฝ่าฝัน แมปั้ญหาทียาก ก็สามารถสาํเร็จไดง่้ายดาย 

สุขภาพอนามยั ทงัสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผูน้าํตอ้งใส่ใจ ดูแลสุขภาพอนามยัให้
แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะผูน้ําย่อมตอ้งทาํงานหนัก ต้องใช้สมอง ไตร่ตรอง ขบคิด แก้ปัญหา ถ้า
ร่างกายไม่อยูใ่นสภาพแขง็แรงพอ ก็ไม่อาจสู้งานทียากได ้

. .  I-Intelligence, Indeologist and Initiative ความเฉลียวฉลาด อุดมคติ และ
ความคิดริเริมผู ้นําต้องมีสติปัญหาเฉียบแหลม  สามารถคาดคะเน มองการณ์ไกล  ประเมิน
สถานการณ์ได้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริง และมีอุดมการณ์ทีจะพฒันาหาสิงทีสมบูรณ์กว่า และ
ความคิดริเริมในการเปลียนแปลง พฒันาไปสู่สิงทีมีคุณค่าเพือความพอใจของผูใ้ช้บริการ และ
ความกา้วหนา้ขององคก์าร ผูมี้ความคิดริเริมยอ่มกา้วเดินไปขา้งหนา้ผูอื้นอึกหนึงกา้วเสมอ 

2.2.10  P-Personality บุคลิกภาพทีดีผูน้าํตอ้งเป็นผูมี้บุคลิกภาพทีดี มีคุณสมบติัที
เหมาะสม สอดคล้องกบัตาํแหน่งงานหรือภาระทีรับผิดชอบ และตอ้งพฒันาตนเองอยู่เสมอเพือ
เสริมสร้างบุคลิกภาพทงัทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพือให้เป็นทีพึงพอใจของผูน้าํมารับ
บริการ และผูที้อยูแ่วดลอ้ม 

 

.   แนวความคิดและทฤษฎภีาวะผู้นํา 
ทฤษฎีภาวะผูน้ํามีวิวฒันาการจากการศึกษาอย่างกวา้งขวาง และเริมมีความชัดเจน

ประมาณตน้ศตวรรษที  โดยศึกษาตามแนวความคิด ความเชือถือของทฤษฎีภาวะผูน้าํในแต่ละ
ช่วงเป็นผลให้เกิดแนวความคิดมาพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้าํ และนาํมาใชใ้นการพฒันาผูน้าํกลุ่ม และ
องค์การในปัจจุบนัแบ่งการเปลียนแปลงแนวทางการศึกษา เป็น  แนวทาง  คือ ) ทฤษฎีลกัษณะ
เด่นของผูน้าํ ) ทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมของผูน้าํ และ ) ทฤษฎีเกียวกบัผูต้ามสถานการณ์ ต่อมา 
Burns ( ) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัภาวะผูน้าํเพิมขึนมาอีกเป็นแนวทางที  คือ ทฤษฎีภาวะผูน้าํ
แบบเปลียนแปลง และทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 
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.   ทฤษฎลีกัษณะเด่นของผู้นํา (Leadership traits theory)  
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูน้าํเริมในปี ค.ศ.  –  แนวคิดมาจากทฤษฎีมหา

บุรุษ ของกรีกและโรมนัโบราณ มีความเชือถือ ภาวะผูน้าํเกิดขึนเองตามธรรมชาติหรือโดยกาํเนิด 
ไม่สามารถเปลียนแปลงไดแ้ต่สามารถพฒันาขึนได ้ลกัษณะผูน้าํทีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะตอ้ง
ประกอบไปด้วย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึงแสดงถึงการเป็นผูน้ําและต้องเป็นผู ้ทีมี
ความสามารถดว้ย ตวัอยา่งการศึกษาเกียวกบั Trait Theories ของ Gardner ( ) ไดแ้ก่ 

. .   The Tasks of Leadership กล่าวถึงงานทีผูน้าํจาํเป็นตอ้งมี  อยา่ง ไดแ้ก่ มี
การกาํหนดเป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทดัฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จกัสร้างและใช้แรงจูงใจ มีการ
บริหารจดัการ มีความสามารถในการปฏิบติัการ สมารถอธิบายได ้เป็นตวัแทนของกลุ่ม แสดงถึง
สัญลกัษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

. .   Leader – Constiuent Interaction เชือวา่ ผูน้าํตอ้งมีพลงัวิเศษเหนือบุคคลอืน
หรืออิทธิพลเหนือบุคคลอืน ๆ เพือทีสนองตอบความตอ้งการขนัพืนฐาน ความคาดหวงัของบุคคล
และผูน้าํตอ้งมีความเป็นตวัของตวัเอง สามารถพฒันาตนเองและพฒันาหาผูต้ามมีความแข็งแกร่ง
และสามารถยนือยูด่ว้ยตนเองอยา่งอิสระทฤษฎีนีพบวา่ ไม่มีคุณลกัษณะทีแน่นอนหรือชีชดัเจนของ
ผูน้าํ เพราะผูน้าํอาจไม่แสดงลกัษณะเหล่านีออกมา 

Stogdill ( ) สรุปวา่ คุณลกัษณะของผูน้าํแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถขีบ่งภาวะ
ความเป็นผูน้ําได้อย่างเพียงพอ ไม่สามารถพยากรณ์ หรือวิเคราะห์ ภาวะผูน้ําได้อย่างสมบูรณ์ 
นอกจากนันยงัสรุปว่า คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํแตกต่างไปตามสถานการณ์ ธรรมชาติของกลุ่ม
และความตอ้งการของกลุ่มเป็นองคป์ระกอบทีส่งผลต่อภาวะผูน้าํ 

.   ทฤษฎเีกยีวกบัพฤติกรรมของผู้นํา (Behavioral styles theory)  
การพฒันาในช่วงปี ค.ศ.  –  แนวคิดหลกัของทฤษฎี คือ ให้มองในสิงทีผูน้าํ

ปฏิบติั และชีให้เห็นวา่ทงัผูน้าํ และผูต้ามต่างมีอิทธิพลซึงกนัและกนั นกัทฤษฎี ไดแ้ก่ Kurt Lewin, 

Rensis Likert,Blske and Mouton และ Dorglas McGregor 

2.5.1  Kurt Lewin’ s Studies  Lewin แบ่งลกัษณะผูน้าํเป็น  แบบ คือ 

2.5. .1  ผูน้าํแบบอตัถนิยม หรืออตัตา (Autocership Style) จะตดัสินใจดว้ย
คนเอง ไม่มีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์แน่นอนขึนอยู่กับตวัผูน้าํเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน
บางครังทาํให้เกิดศตัรูได้ ผูน้ําลักษณะนีจะใช้ได้ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่านัน ผลของการมีผูน้ํา
ลกัษณะนีจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีความเชือมนัในตวัเอง และไม่เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์
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2.5. .   ผูน้าํแบบประชาธิปไตย(Democratic Leadership Style)  ใชใ้นการ
ตดัสินใจของกลุ่ม หรือใหผู้ต้ามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รับฟังความคิดเห็นส่วนร่วม ทาํงานเป็น
ทุมมีการสือสารในการตดัสินใจ ระยะเวลาทีเร่งด่วนผูน้าํลกัษณะนีไม่เกิดผลดี 

2.5. .   ผูน้าํแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez-Faire Leadership Style) 
จะให้อิสระกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาเต็มทีในการตดัสินใจแก้ปัญหา จะไม่มีการกาํหนดเป้าหมายที
แน่นอนไม่มีหลกัเกณฑ ์ไม่มีระเบียบ จะทาํให้เกิดความคบัขอ้งใจหรือความไม่พอใจของผูร่้วมงาน
ได้และไดผ้ลผลิตตาํ การทาํงานของผูน้าํลกัษณะนีเป็นการกระจายงานไปทีกลุ่ม ถา้กลุ่มมีความ
รับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง สามารถควบคุมกลุ่มไดดี้ มีผลงานและความคิดริเริม
สร้างสรรค ์

ลักษณะผูน้ําแต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการทาํงานทีแตกต่างกัน ดังนันการ
เลือกใชล้กัษณะผูน้าํแบบใดยอ่มขึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ดว้ย 

. .   Likert’s Michigan Studies 

Rensis Likert ( ) และสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัมิชิแกน ทาํการวิจยัดา้น
ภาวะผูน้าํโดยใชเ้ครืองมือที Likert และกลุ่มคิดขึน ประกอบดว้ย ความคิดรวบยอดเรือง ภาวะผูน้าํ 
แรงจูงใจ การติดต่อสือสาร การปฏิสัมพนัธ์และการใชอิ้ทธิพล การตดัสินใจ การตงัเป้าหมาย การ
ควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลกัษณะผูน้าํเป็น  แบบ คือ 

. . .   แบบใชอ้าํนาจ (Explortive – Authoritative) ผูบ้ริหารใชอ้าํนาจเผด็จ
การสูงไว้วางใจผูใ้ต้บังคับบัญชาเล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่ เข็ญมากกาว่าการชมเชย การ
ติดต่อสือสารเป็นแบบทางเดียวจากบนลงล่าง การตดัสินใจอยูใ่นระดบัเบืองบนมาก  

. . .   แบบใช้อาํนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครอง
แบบพอ่ปกครองลูก ให้ความไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จูงใจโดยการให้รางวลัแต่บางครังขู่ลงโทษ 
ยอมใหก้ารติดต่อสือสารจากเบืองล่างสู่เบืองบนไดบ้า้ง รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้ง 
และบางครังยอมใหก้ารตดัสินใจแต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ของผูบ้งัคบับญัชา  

. . .   แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) ผูบ้ริหารจะให้
ความไวว้างใจและการตดัสินใจแต่ไม่ทงัหมด จะใช้ความคิดและความเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เสมอ ให้รางวลัเพือสร้างแรงจูงใจ จะลงทานาน ๆ ครังและใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการ
ติดต่อสือสารแบบ  ทาง จากระดบัล่างขึนบนและจากระดบับนลงล่าง การงวางนโยบาย และการ
ตดัสินใจมาจากระดบับน ขณะเดียวกนัก็ยอมใหก้ารตดัสินใจบางอยา่งอยูใ่นระดบัล่าง ผูบ้ริหารเป็น
ทีปรึกษาในทุกดา้น 
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. . .   แบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (Participative – Democratic) ผูบ้ริหาร
ใหค้วามไวว้างใจ และเชือถือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ มีการ
ให้รางวลัตอบแทนเป็นความมันคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ตัง
จุดประสงค์ร่วมกนั มีการประเมินความกา้วหน้า มีการติดต่อสือสารแบบ  ทาง ทงัจากระดบับน
และระดบัล่าง ในระดบัเดียวกนัหรือในกลุ่มผูร่้วมงานสามารถตดัสินใจเกียวกบัการบริหารไดท้งัใน
กลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มผูร่้วมงาน 

Likert ( ) พบวา่ การบริหารแบบที  จะทาํให้ผูน้าํประสบผลสําเร็จและเป็นผูน้าํที
มีประสิทธิภาพ และยงัพบว่าผลผลิตสูงขึนดว้ย ซึงความสําเร็จขึนกบัการมีส่วนร่วมมากน้อยของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

. .   Blake and Mouton,s mamagerial Grid  

Blake and Mouton ( ) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํทีดีมีปัจจยั  อย่าง คือ คน และ
ผลผลิต โดยกาํหนดคุณภาพและลกัษณะสัมพนัธภาพ ของคนเป็น  -   และกาํหนดผลผลิตเป็น     
 –  เช่นกนั และสรุปวา่ถา้คนมีคุณภาพสูงจะส่งผลใหผ้ลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดว้ย 
เรียกรูปแบบนีวา่ ผูน้าํแบบ  ,  ซึงรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายนีจะแบ่งลกัษณะเด่น ๆ ของ
ผูน้าํไว ้  แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลกั แบบมุ่งคนเป็นหลกั แบบมุ่งงานตาํมุ่งคนตาํ แบบทางสาย
กลาง และแบบทาํงานเป็นทีม  

. .   McGregor,s : Theory X and Theory  Y  

Dougias McGregor ( ) เป็นนกัจิตสังคมชาวอเมริกา ซึงทฤษฎีนีเกียวขอ้งกบั
ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีความตอ้งการขนัพืนฐานของ Maslow ซึง McGregor มีความเห็นวา่ การ
ทาํงานกบัคน จะต้องคาํนึงถึง ธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย  ์คือมนุษย์มีความ
ต้องการพืนฐาน และต้องการแรงจูงใจ ผู ้บริหารทีมีประสิทธิภาพจะต้องให้สิงทีผูต้าม หรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการจึงจะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

Theroy X พนืฐานของคน คือ ไม่ชอบทาํงาน พืนฐานคนขีเกียจ อยากไดเ้งิน อยาก
สบาย เพราะฉะนันบุคคลกลุ่มนีจําเป็นต้องคอยควบคุมตลอดเวลา และต้องมีการลงโทษมี
กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

Theroy Y เป็นกลุ่มทีมองในแง่ดี มีความตระหนกัในหนา้ทีความรับผิดชอบเต็มใจ
ทาํงาน มีการเรียนรู้ มีการพฒันาตนเอง  
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.   ทฤษฎเีกยีวกบัผุ้นําตามสถานการณ์ (Contingeney Leadership Sryle)  
เป็นทฤษฎีทีนาํปัจจยัสิงแวดของผูน้าํมาพิจารณาว่ามีความสําคญัต่อความสําเร็จของ

ผูบ้ริหาร ขึนอยูก่บัสิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์ทีอาํนวยให ้ไดแ้ก่ 

. .   แนวคิดทฤษฎี -D Management Styles  

William J. Reddin ( , อา้งถึงใน เสริมศกัดิ  วิศาลาภรณ์  ) เพิมิติ
ประสิทธิภาพเขา้กบัมิติพฤติกรรมดา้นงาน และมิติพฤติกรรมดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ Reddin  กล่าวว่า 
แบบภาวะผูน้าํต่าง ๆ อาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ไดขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ซึงประสิทธิผลหมายถึง 
การทีผูบ้ริหารประสบความสําเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบทีมีอยู่ แบบ
ภาวะผูน้าํจะมีประสิทธิผลมากหรือน้อย ไม่ไดขึ้นอยูก่บัพฤติกรรมการบริหารทีมุ่งงานหรือมนุษย
สัมพนัธ์ ซึงแบบภาวะผูน้าํกบัสถานการณ์ทีเขา้กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เรียกวา่ มีประสิทธิผลแต่ถา้ไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ เรียกวา่ ไม่มีประสิทธิผลและ Reddin ยงัแบ่งผูน้าํออกเป็น  แบบ 

 

ตารางที 1  รูปแบบภาวะผูน้าํตามทฤษฎี -D Management Styles 

ผู้นําทไีม่มีประสิทธิภาพ 

 
ลกัษณะพืนฐานภาวะผู้นํา ผู้นําทมีีประสิทธิภาพ 

. Deserter คือ ผูน้าํแบบละทิง
หนา้ทีและหนีงาน 

Separated 

แบบผูแ้ยกตวั 
Bureeaucrat คือ ทาํงานแบบ
เครืองจกัไม่มีความคิด
สร้างสรรคใ์หท้าํงานเสร็จไป
วนั ๆ  

. Autocrat คือ ผูน้าํทีเอาแต่ผล
ของงานอยา่งเดียว 

Dedicated 

แบบผูเ้สียสละ 
Benevolent Autocrat คือ มี
ความเมตตากรุณาผูร่้วมงาน
มากขึน 

. Missionary คือ เห็นแก่
สัมพนัธภาพเสียสละ ทาํคน
เดียวจึงไดคุ้ณภาพงานตาํ 

Related 

แบบมิตรสัมพนัธ์ 
Developer คือ ตอ้งรู้จกัพฒันาผู ้
ตามใหมี้ความรับผดิชอบงาน
มากขึน 

. Compromiser คือ ผู ้
ประนีประนอมทุกๆ เรือง 

Integrated 

แบบผสมผสาน 
Executive คือ ตอ้งมีผลงานดี
เลิศและสัมพนัธภาพก็ดีดว้ย 

ทีมา : เสริมศกัดิ วศิาลาภรณ์ ( ) 
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Reddin กล่าวว่า องค์ประกอบทีสําคญัในการระบุสถานการณ์มี  ประการ คือ 
เทคโนโลยี ปรัชญาองค์การ ผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงาน และผูใ้ห้บงัคบับญัชา และ Reddin ได ้
เสนอแนะว่าองคป์ระกอบทางสถานการณ์ทีมีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผูน้าํทีเหมาะสม ไดแ้ก่ องคื
ประกอบทางเทคโนโลยี องค์การ และคน ดังนันในการบริหารจึงขึนอยู่กับผูบ้ริหารทีจะใช้
วิจารณญาณพิจารณาว่าจะยึดองค์ประกอบตวัใดเป็นหลักในการใช้รูปแบบภาวะผูน้ําได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

. .   Theory Z Organization  

William Ouchi ( ) เชือวา่ มนุษยทุ์กคนมีความคิดสร้างสรรค ์และความดีอยูใ่น
ตวั ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนในการพฒันางาน และมีการกระจายอาํนาจไปสู่ส่วนล่าง 
(Decentralization) และพฒันาถึงคุณภาพชีวิต ผูน้าํเป็นเพียงผูที้คอยช่วยประสานงานร่วมคิดพฒันา
และใชท้กัษะในการอยูร่่วมกนั 

. .   Life – Cycle Theories  

Hersey and Blanchand ( ) ไดเ้สนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยไดรั้บอิทธิพลจาก
ทฤษฎีเรดดิน และยงัยดึหลกัการเดียวกนั คือ แบบภาวะผูน้ะอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ไดขึ้นอยูก่บั
สถานการณ์ องคป์ระกอบของภาวะผูน้ะตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของ Hersey and Blanchand 
( ) ประกอบดว้ย 

. ปริมาณการออกคาํสัง คาํแนะนาํต่าง ๆ หรือพฤติกรรมดา้นงาน 

. ปริมาณการสนบัสนุนทางอารมณ์ สังคม หรือพฤติกรรมดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

. ความพร้อมของผูต้ามหรือกลุ่มผูต้าม 

Hersey and Blanchand แบ่งภาวะผูน้าํออกเป็น  แบบ คือ  

.  ผูน้าํแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผูน้าํประเภทนีจาํให้คาํแนะนาํอย่างใกล้ชิด
และดูแลลูกนอ้งอยา่งใกลชิ้ด เหมาะสมกบัผูต้ามทีมีความพร้อมอยูใ่นระดบัที  คือ (M1) บุคคล
มีความพร้อมอยูใ่นระดบัตาํ 

.  ผูน้าํแบบขายความคิด (Selling) ผูน้าํประเภทนี จะคอยชีแนะ บา้งวาผูต้ามขาด
ความสามรรถในการทาํงาน แต่ถา้ผูต้ามไดรั้บการสนบัสนุนให้ทาํพฤติกรรมนัน โดยการให้
รางวลัก็จะทาํให้เกิดความเต็มใจทีจะรับผิดชอบงาน และกระตือรือร้นทีจะทาํงานมากขึน 
ผูบ้ริหารจะใช้วิธีการติดต่อสือสารแบบ  ทาง และตอ้งคอยสังงานโดยตรง อธิบายให้ผูต้าม
เขา้ใจ จะทาํใหผู้ต้ามเขา้ใจและจดัสินใจในการทาํงนไดดี้ เหมาะกบัผูต้ามทีมีความพร้อมในการ
ทาํงานอยูใ่นระดบัที  คือ (M2) บุคคลทีมีความพร้อมอยูใ่นระดบัตาํถึงปานกลาง 
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.  ผูน้าํแบบเนน้การทาํงานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผูน้าํประเภทนีจะคอย
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการตดัสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสือสาร  ทาง หรือรับฟัง
เรืองราวปัญหาต่าง ๆ จากผูต้าม คอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ทงัทางตรงและทางออ้ม ทาํให้
ผูต้ามปฏิบติังานไดเ้ต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกบัผูต้ามทีมีความพร้อมอยู่
ในระดับ  (M3) คือความพร้อมของผูต้ามอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึงเป็นบุคคลทีมี
ความสามารถแต่ไม่เตม็ใจทีจะรับผดิชอบงาน 

.  ผูน้าํแบบมอบหมายงานให้ทาํ (Delegation) ผูบ้ริหารเพียงให้คาํแนะนาํ และ
ช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ผูต้ามคิด และตดัสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผูต้ามทีมีความพร้อมในการ
ทาํงานระดบัสูงสามารถทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพไดดี้ เหมาะกบัผูต้ามทีมีความพร้อมอยูใ่นระดบั  
(M4) คือ ความพร้อมอยูใ่นระดบัสูง ซึงเป็นบุคคลทีมีทงัความสามารถและเต็มใจหรือมนัใจในการ
รับผดิชอบการทาํงาน 

. .   Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectivenss 

Fiedler ( ) กล่าววา่ ภาวะผูน้ะทีมีประสิทธิภาพตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั  ส่วน คือ 

. . .   ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มผูน้าํและผูต้าม บุคลิกภาพของผูน้าํ มี
ส่วนสาํคญั ทีจะทาํใหก้ลุ่มยอมรับ 

. . .   โครงสร้างของงาน งานทีใหค้วามสาํคญัเกียวกบัโครงสร้างของงาน 
อาํนาจของผูน้าํจะลดลง แต่ถา้งานใดตอ้งใชค้วามคิด การวางแผน ผูน้าํจะมีอาํนาจมากขึน 

. . .   อาํนาจของผูน้าํ ผูน้าํทีดีทีสุด คือ ผูที้เห็นงานสําคญัทีสุด แต่ถา้ผูน้าํ
ทีจะทาํเช่นนีไดผู้น้าํตอ้งมีอาํนาจอิทธิพลมาก แต่ถา้ผูน้าํมีอิทธิพลหรืออาํนาจไม่มากพอจะกลายเป็น
ผูน้าํทีเห็นความสาํคญัของสัมพนัธภาพระหวา่งผูน้าํและผูต้ามมากกวา่เห็นความสาํคญัของงาน 

ทฤษฎีของ Fiedler ( ) ภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพขึนอยูก่บั
สถานการณ์ ถา้สัมพนัธภาพของผูน้าํและผูต้ามดี และมีโครงสร้างของงานชดัเจน ผูน้าํจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ขององคก์รได ้

 

.   ทฤษฎภีาวะผู้นําแบบแลกเปลยีน (Transactional leadership)  
แนวคิดของ Burns ( ) เห็นวา่พืนฐานของผูน้าํแบบแลกเปลียน คือ การใชก้ระบวร

การแลกเปลียนระหว่างผูน้าํกบัผูต้าม โดยทีผูน้าํยอมรับความตอ้งการของผูต้ามด้วยการให้วตัถุ
สิงของมีค่าตามทีตอ้งการ แต่มีเงือนไขแลกเปลียนใหผู้ต้ามตอ้งทาํงานบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนด 
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หรือปฏิบติัหนา้ทีไดส้ําเร็จตามขอ้ตกลง ผูต้ามก็จะไดร้างวลัตอบแทนเป็นการแลกเปลียนจึงเนน้ที
ทาํให้การดาํเนินการขององค์การในปัจจุบนัเป็นไปอย่างราบรืน และมีประสิทธิภาพ บงัเกิดผลดี 
ผู ้นําแบบนีจึงมีความเชียวชาญในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหน้าทีทางการบริหาร 
(Management Functions) เช่น การวางแผน การจดัองค์การ การจดัสรรงบประมาณ การติดตาม
ควบคุม เป็นตน้ ในการทาํงานจึงไม่เน้นความสัมพนัธ์ส่วนตวันัก ผูน้าํแบบแลกเปลียนจึงมีความ
เป็นผูบ้ริหารจดัการ (Managers) มากกว่าพฤติกรรมความหมายของการเป็นผูน้าํ (Leaders) ทงันี
เพราะแสดงพฤติกรรมในการบริหารจดัการ (Managing) มากกว่าการนาํ (Leading) โดยมุ่งเน้น
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นสาํคญั 

อยา่งไรก็ตามผูน้าํแบบแลกเปลียนสามารถปรับใหมี้ประสิทธิผล (Effective) เพิมขึนได ้
โดยทาํให้ความคาดหวงัในงานมีความชดัเจนมากขึน พร้อมกบัยืนมือเขา้ไปช่วยเหลือผูต้ามให้เกิด
ความมนัใจตนเอง นอกจากนีการช่วยตอบสนองความตอ้งการพืนฐานของผูต้ามจะทาํให้ผลงาน
และขวญักาํลงัใจของผูต้ามสูงขึนไดด้ว้ย หรือกล่าวโดยสรุปอีกนัยหนึง ก็คือ เพิมความเป็นภาวะ
ผูน้าํแบบเปลียนแปลงมากขึนนนัเอง 

 

.   ทฤษฎภีาวะผู้นําแบบเปลยีนแปลง (Transformanatuional Leadership)   
ผูน้าํแบบเปลียนแปลงมีคุณลกัษณะทีสามารถก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทีสําคญัขึน 

ผูน้าํแบบนีมีความสามารถในการนาํการเปลียนแปลงวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และวฒันธรรมขององคก์าร
พร้อมไปกบัการส่งเสริมการริเริมสร้างสรรคด์า้นผลงาน ผลิตภณัฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกดว้ย 
ผูน้าํแบบเปลียนแปลงจะไม่ใชแ้รงจูงใจทางวตัถุให้มีอิทธิพลเหนือผูต้าม แต่จะเนน้คุณลกัษณะทีเป้
ฯนามธรรมมากกว่า เช่น ใช้วิสัยทศัน์ ค่านิยมร่วมและความคิดสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั การทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ เกิดความหมายในเชิงคุณค่า การสร้างความเขา้ใจและความรู้สึกร่วมของผูต้ามตลอด
กระบวนการเปลียนแปลง ความเป็นผูน้าํแบบเปลียนแปลงจึงขึนอยู่กบัคุณลกัษณะเฉพาะตวัของ
ผูน้าํ เช่น ค่านิยม ความเชือ และคุณสมบติัอืนของผูน้าํเองมากกวา่กระบวนการแลกเปลียนระหวา่ง
ผูน้าํกบัผูต้าม ดงัเช่นผูน้าํแบบแลกเปลียน 

กล่าวโดยสรุป ความสัมพนัธ์ของผูน้าํทงัสองแบบดงักล่าว ขึนอยู่กบัสมมติฐานความ
เชือว่า ผูน้ําทีประสบความสําเร็จนัน ต้องวดัจากความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมี
ประสิทธิผล (Effective) แล้ว ผูน้าํก็จาํเป็นตอ้งแสดงพฤติกรรมทงัการบริหารจดัการ (Managing) 
ควบคู่ไปกบัการนาํ (Leading) นนัก็หมายความวา่ จาํเป็นตอ้งมีทงัควบคู่เป็นผูน้าํแลกเปลียนพร้อม
กบัภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง แต่ทงันีจะตอ้งคาํนึงถึงสถานการณ์นนั ๆ เป็นสาํคญั 
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จากทฤษฎีเกียวกับรูปแบบภาวะผูน้ําทีกล่าวมา เห็นได้แต่ละทฤษฎีมีจุดเด่น และ
ขอ้จาํกดัต่างกนั ขึนอยูก่บัผูน้าํจะเลือกนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบักาลเวลา สถานการณ์แต่ละ
แห่งทุกทฤษฎีได้พฒันาเพือเป็นประโยชน์ต่อผูน้ํา โดยทฤษฎีคุณลักษณะให้ความสําคญัมุ่งที
ลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้าํ และตอบคาํถามว่าใครคือผูน้าํ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมให้ความสําคญัที
พฤติกรรมของผูน้าํ และอธิบายว่าผูน้าํทาํอะไร หรือควรทาํอะไร และผลลพัธ์ทีจะตามมาของการ
กระทาํของผูน้าํ ส่วนทฤษฎีเชิงสถานการณ์ทุ่งเน้นทีสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมของผูน้าํ และ
คุณลักษณะตามสถานการณ์ และทฤษฎีภาวะผูน้ําแบบใหม่ ได้แก่ ภาวะผูน้ําเปลียนแปลงให้
ความสําคญักบัการมุ่งทีวิสัยทศัน์ แรงบนัดาลใจ และการกระจานอาํนาจของผูน้ํา เป็นทฤษฎีที
พฒันาขึนเพือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของโลกในยุคทีมีการเปลียนแปลงเกิดขึนตลอดเวลา 
โดยผูน้าํจะสร้าง แรงจูงใจเพือใหผู้ต้ามทาํงานไดต้ามทีคาดหวงั ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงในทางที
ดี และพฒันามากขึนและภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงจะมีประสิทธิภาพมากยิงขึน เมือใชภ้าวะผูน้าํ
แบบแลกเปลียนร่วมดว้ย 

 

.   ทฤษฎเีกยีวกบัรูปแบบของภาวะผู้นํา 
การศึกษาเรืองภาวะผูน้าํ มีผูแ้บ่งแบบภาวะผูน้าํไวแ้ตกต่างกนั การแบ่งแบบผูน้าํโดย

พิจารณาจากลกัษณะและวิธีการใชอ้าํนาจ (Styles) ของการเป็นผูน้าํที Uris ( , อา้งถึงใน มนูญ  
แสงเจริญ ) ไดเ้สนอไว ้  แบบ ดงันี 

.  ผูน้าํแบบอตัตนิยม (Autocratic Leader) หรือผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย คือ ลกัษณะของ
ผูน้ําทีปฏิบัติงานโดยถืออาํนาจเป็นใหญ่  โครงสร้างของกลุ่มมีผูน้ําเป็นศูนย์กลาง สมาชิกมี
ความสัมพนัธ์กบัผูน้าํเฉพาะในดา้นรับใช ้หรือฟังคาํสัง ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็น หรือให้เกียรติคน
อืน ผู ้นําแบบนีมักจะเน้นอยู่ทีสมรรถภาพของงาน การบริหารงานใช้อํานาจหน้าทีอยู่เกือบ
ตลอดเวลา การตดัสินวินิจฉยัต่างๆ  มกัเป็นไปตามอารมณ์ ม่งประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม 
เพือแสดงใหเ้ห็นวา่คนมีอาํนาจ การตดัสินใจแกปั้ญหาทุกเรืองมกัจะผูกขาดอยูที่ผูบ้งัคบับญัชา เพือ
สร้างความสาํคญัแก่ตนเอง 

. ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ผูน้าํแบบนีไม่ยึดถือความเห็นของตน
เป็นใหญ่ เป็นคนใจกวา้ง ถืออาํนาจของกลุ่มเหนือกวา่ตนเอง จะบริหารงานสิงใดก็มกัจะทาํไปใน
นามของกลุ่ม เพราะตอ้งการให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย การบริหารงานจะ
เนน้หนกัไปในทางทีจะเกิดความเขา้ใจอนัดีตอกนัเสียก่อน และมีความตอ้งการทีจะให้เกิดผลงาน
จากการทีตน ไดรั้บความนิยมนกยอ่งเป็นสาํคญั ลกัษณะการบริหารโดยทวั ๆ ไปของผูน้าํแบบนี คือ  
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ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือกับผูใ้ต้บงัคบับญัชาก่อนการดาํเนินงานเสมอในเรืองทีสําคญัต่อ
องค์การและส่วนรวม เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีและเลือกวิธีการทาํงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์หด้ว้ยตนเอง 

.  ผูน้าํแบบเสรีนิยม (Laissez – Faire Leader) คือ ลกัษณะผูน้าํทีปฏิบติังานโดยปล่อย
ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบติังานตามใจชอบไม่มีการตดัสินใจเป็นของตนเอง ไม่มีความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูน้าํกบัสมาชิก และสมาชิกกบัสมาชิก โครงสร้างเป็นแบบขาดตอน ไม่มีระบบกลุ่ม  อยูใ่น
ลกัษณะกระจาย และขาดการประชาสัมพนัธ์กนั การใช้อาํนาจควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีอยู่น้อย 
บรรดาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างก็มีเสรีในการวินิจฉัยสังการ หรือหันเหให้เรืองราวต่าง ๆ เป็นไปตาม
อธัยาศยั ผูเ้ป็นหวัหนา้คอยแต่ลงนามหรือผา่นเรืองเท่านนั จะหาความรับผิดชอบจากผูน้าํแบบนีได้
ยาก ภาวการณ์เป็นผูน้าํหรือหนา้ทีมีเพียงแต่ชือ หรือสมมุตินามเท่านนั  

แนวคิดนีสอดคลอ้งกบั White and Lippitt ( ) ซึงจาํแนกผูน้าํออกเป็น  แบบ คือ 

.  ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (The Democraint Style) หมายถึง ผูน้าํทียอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทาํงานตามความถนัด ความรู้ ความสารถ ร่วมรับผิดชอบในการทาํงานกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้าํแบบนีบางทีเรียกวา่แบบ Participative  

.  ผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย (The Autocatic Style) หมายถึง ผูน้าํทีกาํหนดและวาง
นโยบาย ตลอดจนวตัถุประสงคข์องการทาํงาน และมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชานาํไปปฏิบติั โดย
ไม่ปรึกษา หรือขอความเห็นจากผูใ้ด แยกตนเองจากบุคคลอืนๆ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีหนา้ทีปฏิบติัตาม
คําสังอย่างเดียว  หลีกเลียงความรับผิดชอบ  เมือมีผู ้ท ําผิด จะไม่ยอมยกโทษให้ง่ายๆ  ชอบ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีนอบนอ้มและทาํตามคาํสัง ผูน้าํแบบนีเนน้การใชอ้าํนาจของตนเอง 

.  ผูน้าํแบบตามสบาย (The Laissez Style) หมายถึง ผูน้าํทีให้เสรีภาพอย่างเต็มทีแก่
กลุ่มหรือสมาชิกในการตดัสินใจ โดยทีผูน้ํามีส่วนร่วมแต่เพียงเล็กน้อย ผูน้าํแบบนีมอบอาํนาจ
หนา้ทีใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเต็มที บางทีเรียกวา่แบบ Free-rein  นอกจากนี White Lippitt ( ) 
ไดอ้ธิบายเพิมเติมลกัษณะของผูน้าํในแต่ละแบบ ดงันี 

ผูน้ําแบบอตัตาธิปไตย สมาชิกส่วนใหญ่ต้องพึงพาผูน้ํา เกิดการแก่งแย่ง และเป็น
ปฏิปักษต่์อกนั มีปฏิกิริยากา้วร้าวโตต้อบผูน้าํบ่อย ๆ สมาชิกมกัหลบหนีงาน เมือผูน้าํไม่อยู ่สมาชิก
ชอบเรียกร้องความสนใจจากหวัหนา้ ภายใตผู้น้าํแบบอตัตาธิปไตยนนั มีปริมาณของผลผลิตไดสู้ง
แต่คุณภาพตาํ ขวญัของสมาชิกก็ตาํดว้ย 
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ผูน้าํแบบประชาธิปไตย มีความร่วมมือในการทาํงาน การทาํงานเป็นหมู่คณะขวญัของ
สมาชิกดี ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลมีนอ้ย สมาชิกทาํงานตามปกติแมว้า่ผูน้าํไม่อยู ่ปริมาณของงาน
ทีทาํไดอ้าจไม่สูงนกั แต่คุณภาพของงานสูง แรงจูงใจให้การทาํงานมีสูงกวา่ผูน้าํแบบอืน ความเป็น
กนัเอง และกลมเกลียวในการทาํงานมีมาก สมาชิกมีความผูก้นักบักลุ่มและมีความริเริมสูง 

ผูน้าํแบบตามสบาย ทงัขวญัและผลงานของการทาํงานตาํ เพราะสมาชิกไม่ทราบจะทาํ
อะไร หรือหวงัอะไร เริมซึมเซา และเฉือยชา ไดผ้ลงานนอ้ยและคุณภาพของงานตาํ มีความไม่พอใจ
ระหวา่งสมาชิก ไม่มีการทาํงานเป็นทีม 

สําหรับการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัสนใจทฤษฎีภาวะผูน้าํของ 

Bass and Avolio ( ) ซึงไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงวา่ เป็นส่วนขายของภาวะผูน้าํ
แบบแลกเปลียน เนืองจากภาวะผูน้ําแบบแลกเปลียนจะเน้นเฉพาะเรืองการจัดการ หรือการ
แลกเปลียนซึงเกิดขึนระหวา่งผูน้าํ ผูร่้วมงาน และผูต้าม ซึงการแลกเปลียนนีจะอยูบ่นพืนฐานทีผูน้าํ
ถกเถียงพูดคุยกนัว่ามีความตอ้งการอะไร มากรระบุเงือนไขและรางวลัทีผูต้าม และผูร่้วมงานจะ
ไดรั้บ ถา้พวกเขาทาํในสิงทีตอ้งการสําเร็จ แต่ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงจะปฏิบติัต่อผูร่้วมงานและ
ผูต้ามมากกวา่ การกาํหนดให้มีการแลกเปลียน หรือขอ้ตกลงธรรมดา พวกเขาจะปฏิบติัในวิถีทางที
จะไปสู่การบรรลุถึงผลงานทีสูงขึน โดยการปฏิบติัมนองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึงหรือ
มากกวา่ทีเกียวกนั  

) การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charismatic Leadership) 
) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation)   
) การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation)   
) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual Conisderation)  
งานวิจยัเชิงประจกัษ ์และการศึกษาเชิงทฤษฎีจาํนวนมาก แสดงให้เห็นภาวะผูน้าํแบบ

เปลียนแปลงมีอิทธิพลอยา่งสําคญั ต่อการเพิมผลการปฏิบติังานของบุคคล และองคก์ารหลกัจากมี
การศึกษาทฤษฎี และมีการวจิยัเกียวกบัทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงเป็นระยะเวลาหนึงจึงไดมี้
การพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงเป็นโมเดลภาวะผูน้าํเต็มรูปแบบ (Model of The Full 

Rang of Leadership) โมเดลนีจะประกอบด้วย  องค์ประกอบ พฤติกรรม ของภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง (Transformational Leadership) และพฤติกรรมของภาวะผูน้ําแบบแลกเปลียน 
(Transctional Leadership) รวมทงัภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire leadership) หรือ
พฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้าํ (Nouleadership Behavior) ดงัรายละเอียดต่อไปนี (Bass and Avolio 

1994) 
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. ภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการทีผูน้าํ
มีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้ามใหสู้งขึนกวา่พยายามทีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงาน 
และผูต้ามไปสู่ระดบัทีสูงขึน และศกัยภาพมากขึน ทาํให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์
ของทีม และองคก์าร จูงใจให้ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกวา่ความสนใจของพวกเขา ไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่มองคก์ารหรือสังคม ซึงกระบวนการทีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามนีจะ
กระทาํโดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ  ประการ หรือทีเรียกวา่ 4I (Four’s) คือ  

.  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมณ์การ (Idealized Influence or Charisma Leadership : 

II or Cl) หมายถึง การทีผูน้าํประพฤติเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดลสําหรับผูต้าม ผูน้าํจะเป็นทียก
ยอ่ง ศรัทธา เคารพ นบัถือ ไวว้างใจ และทาํให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเมือไดร่้วมงานกนั ผูต้ามจะ
พยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้าํ และตอ้งการเลียนแบบผูน้าํของเขา สิงทีผูน้าํตอ้งปฏิบติัเพือ
บรรลุถึงคุณลกัษณะนี คือ ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูต้ามจะมีความ
สมาํเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต ผูน้าํเป็นผูที้
ไวใ้จไดว้่าจะทาํในสิงทีถูกตอ้ง เป็นผูมี้ศีลธรรม และมีจริยธรรมสูง หลีกเลียงการใช้อาํนาจเพือ
ประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอื้น และเพือประโยชน์ของกลุ่ม 
ผูน้าํจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาด และมีสมรรถภาพ ความตงัใจ ความเชือมนัในตนเองความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชือถือและค่านิยมของเขา ผูน้าํจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดี 
และความมนัใจของผูต้าม และทาํใหผู้ต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้าํ โดยอาศยัวิสัยทศัน์ และ
การมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้าํการเปลียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตน มนการบรรลุเป้าหมาย และ
ปฏิบติัหนา้ทีขององคก์าร 

 .  การสร้างแรงบลัดาลใจ (Inspiration Motivtion : IM) หมายถึง การทีผูน้าํจะ
ประพฤติในทางทีจูงใจให้เกิดแรงบัลดาลใจกับผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้
ความหมายและทา้ทายในเรืองงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีมให้ มีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติทีดี และการคิดในแง่บวก ผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม
สัมผสักบัภาพทีงดงามในอนาคต สร้างและสือความหวงัทีผูต้ามตอ้งการอยา่งชดัเจน ผูน้าํจะแสดง
การอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมาย และวิสัยทศัน์ร่วมกัน ผูน้าํจะแสดงความเชือมนั และ
แสดงให้เห็นความตังใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ช่วยให้ผูต้ามมองข้าม
ผลประโยชน์ของตนเอง เพือวสิัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ผูน้าํช่วยใหผู้ต้ามพฒันาความผกูพนั 
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ของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครังพบวา่ การสร้างแรงบลัดาลใจนีเกิดขึนผา่นการคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกของบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญา โดยการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทาํ
ให้ผูต้ามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และช่วยให้พวกเขาจดัการกบัปัญหาทีตนเองเผชิญได้ ส่วนการ
กระตุน้ทางปัญญาช่วยใหผู้ต้ามจดัการกบัอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค ์

1.3 การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การทีผูน้าํมีการ
กระตุน้ผูต้ามให้ตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน ทาํให้ผูต้ามมีแนวทางใหม่ ๆ มา
แกปั้ญหาในหน่วยงาน เพือหาขอ้สรุปใหม่ทีดีกวา่เดิม ทาํให้เกิดสิงใหม่และสร้างสรรค ์โดยผูน้าํมี
การคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีการตงัสมมติฐาน การ
เปลียนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิถีทางแบบใหม่ 
ๆ มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเริมแบบใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาคาํตอบของ
ปัญหา มีการให้กาํลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ ผูน้าํมีการกระตุน้ให้ผูต้าม
แสดงความคิดและเหตุผล ไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ามแมว้่าจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้าํ 
ผูน้าํทาํใหรู้้สึกวา่ปัญหาทีเกิดขึนเป็นสิงทีทา้ทาย และเป็นโอกาสทีดีทีจะแกปั้ญหาร่วมกนั โดยผูน้าํ
จะสร้างความเชือมนัให้ผูต้ามวา่ปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย 
ผูน้าํจะพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่สามารถชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้จากความร่วมมือร่วมใจของผูร่้วมงานทุก
คน ผูต้ามไดรั้บการกระตุน้ใหต้งัคาํถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชือถือประเพณี การกระตุน้ทาง
ปัญญาเป็นส่วนทีสําคญัของการพฒันาความสามารถจองผูต้ามในการทีจะตระหนักเข้าใจ และ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

.  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูน้าํ
จะมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํ ให้การดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล และทก
ให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคญั ผูน้าํจะเป็นโคช้ และเป็นทีปรึกษาของผูต้ามแต่ละคน เพือ
การพฒันาผูต้าม ผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพือความสัมฤทธิ และ
เติบโตของแต่ละคน ผูน้าํจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพือนร่วมงานให้สูงขึน นอกจากนีผูน้าํจะ
มีการปฏิบติัต่อผูต้าม โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ สร้างบรรยากาศของการให้การ
สนบัสนุน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความจาํเป็นและความตอ้งการ การประพฤติ
ของผูน้าํแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูน้ํามีการส่งเสริมการ
สือสารสองทาง และมีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบ ๆ  มีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นการส่วนตวั  
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ผูน้าํสนใจในความกงัวลของแต่ละบุคคล ผูน้าํจะมีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา ผูน้ําจะมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาสให้ผูต้ามได้ใช้
ความสามารถอยา่งเต็มที และเรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีทา้ทายความสามารถ ผูน้าํจะดูแลผูต้ามวา่ตอ้งการ
คาํแนะนาํ การสนบัสนุนและการช่วยใหก้า้วหนา้ในการทาํงานทีรับผิดชอบอยูห่รือไม่ โดยผูต้ามจะ
ไม่รู้สึกวา่เขากาํลงัถูกตรวจสอบ 

 องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะทงั  ประการ ( I’s) ของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงนี
จะมีความสัมพนัธ์กนั (Intercorrelatated) อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เพราะ
เป็นแนวคิดพฤติกรรมทีมีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคญัในการวินิจฉัยตามวตัถุประสงค์  
ต่าง ๆ  

.  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน (Transactional Leadership) เป็นกระบวนการทีผูน้าํให้
รางวลัหรือลงโทษผูต้าม ขึนอยู่กบัผลการปฏิบติังานของผูต้าม ผูน้าํใช้กระบวนการแลกเปลียน
เสริมแรงตามสถานการณ์ ผูน้าํจูงใจผูต้ามให้ปฏิบติังานตามระดบัทีคาดหวงัไว ้ผูน้าํช่วยให้ผูต้าม
บรรลุเป้าหมาย ทาํให้ผูต้ามมีความเชือมนัทีจะปฏิบติังานตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ที
กาํหนดซึงผูน้าํจะตอ้งรู้สึกถึงสิงทีผูต้ามจะตอ้งปฏิบติัเพือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามทีตอ้งการ ผูน้าํจูงใจโดย
เชือมโยงความตอ้งการและรางวลักับความสําเร็จตามเป้าหมาย รางวลัส่วนใหญ่เป็นรางวลัจาก
ภายนอก ผูน้าํจะตระหนักถึงความตอ้งการของผูต้าม รับรู้ว่าผูต้ามต้องทาํอะไร เพือทีจะบรรลุ
เป้าหมาย ผูน้ําจะระบุบทบาทเหล่านี และข้อกาํหนดงานทีชัดเจน ภาวะผูน้ําแบบแลกเปลียน
ประกอบดว้ย 

2.1  การให้รางวลัตามสถานการณ์ (Continggent Reward : CR) นาํจะทาํให้ผูต้าม
เขา้ใจชดัเจนวา่ตอ้งการทาํอะไร หรือคาดหวงัอะไรจากผูต้าม จากนนัจะจดัการแลกเปลียนรางวลัใน
รูปแบบของคาํยกยอ่งชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิมขึน ให้โบนสั เมือผูต้ามสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามทีคาดหวงั ผูน้าํแบบนีมกัจูงใจ โดยใหร้างวลัเป็นการตอบแทน และมกัจูงใจดว้ย
แรงจูงใจขนัพืนฐาน หรือแรงจูงใจภายนอก 

.   การบริหารแบบวางเฉย (Management by Exception) เป็นการบริหารงานที
ปล่อยใหเ้ป็นไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผูน้าํไม่พยายามเขา้ไปยุง่เกียวกบังาน จะเขา้ไปแทรกก็
ต่อเมือมีอะไรเกิดผลพลาดขึน หรือการทาํงานทีตาํกว่ามาตรฐาน การเสริมแรงมกัจะเป็นทางลบ
หรือให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทางลบ มีการบริหารวานโดยไม่ปรับปรุงเปลียนแปลงอะไร ผูน้าํจะเขา้ไป
เกียวขอ้งก็ต่อเมืองานบกพร่องหรือไม่ไดต้ามมาตรฐาน การบริหารงานแบบวางเฉยไดแ้บ่งเป็น  
แบบ คือ 
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. .   การบริหารแบบบางเฉยเชิงรุก (Active Management – by Exception : 

MBE-A) ผูน้าํจะใชว้ธีิการทาํงานแบบกนัไวดี้กวา่แก ้ผูน้าํจะคอยสังเกตผลการปฏิบติังานของผูต้าม
และช่วยแกไ้ขใหถู้กตอ้ง เพือป้องกนัการเกิดความผดิพลาด หรือลม้เหลว 

. .   การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passtive Management – by Exception : 

MBE-P) ผูน้าํจะใชว้ิธีการทาํงานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูน้าํจะเขา้ไปแทรกแซงถา้
ผลการปฏิบติัไม่ไดม้าตรฐาน หรือถา้มีบางอยา่งผดิพลาด 

.  ภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire leadership : LF) หรือพฤติกรรม
ความไม่มีภาวะผูน้าํ เป็นภาวะผูน้าํทีไม่ความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีการตดัสินใจ ไม่
เต็มใจทีจะเลือกอยูภ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เมือผูต้ามตอ้งการผูน้าํ ผูน้าํจะไม่อยู ่ไม่มีวิสัยทศัน์
เกียวกบัภารกิจขององคก์าร ไม่มีความชดัเจนในเป้าหมาย  

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bass and Avolio ( ) ซึงไดว้ิจยัและยืนยนั
ให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ทีเป็นลาํดบัขนั (Hierarch of Correlations) ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํแบบ
ต่าง ๆ และผลลัพธ์ทีมีประสิทธิภาพ ความพยายาม และความพึงพอใจ พบว่าภาวะผูน้ําแบบ
เปลียนแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่า และทาํให้เกิดความพยายาม และความพึงพอใจ พบว่าภาวะ
ผูน้าํแบบเปลียนแปลงมีประสิทธิภาพมากกวา่ และทาํให้เกิดความพยายาม และความพึงพอใจมาก
ขึนกว่าภาวะผูน้าํแบบให้รางวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward) การบริหารแบบวาวเฉย 
(Management-by-Exception) แบบเชิงรุก  (MBE-P)  และการปล่อยตามสบาย  (Laissez-faire) 
ตามลาํดบั ซึงผลการศึกษานีพบวา่ในสหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน สิงคโปร์ ญีปุ่น จีน ออสเตรเลีย 
แคนาดา นิวซีแลนด ์อิตาลี สวเีดน และเยอรมนั (Bernard M.Bass 1997, อา้งถึงใน ดาวสวรรค ์ พ่วง
สมจิตต ์ ) Uris ( , อา้งถึงใน มนูญ แสงเจริญ ) กล่าวว่า ผูน้าํจะใชก้ารแบบใดจึงจะ
ประสบความสําเร็จนัน สิงทีควรพิจารณาถึงองค์ประกอบสองประการ คือ ผูน้ํา และผู ้ตาม 
คุณลักษณะของผู ้ตามเป็นสิงทีผู ้นําจะต้องพิจารณาตนเองว่าจะนําแบบใด ได้แก่  อายุ เพศ 
ประสบการณ์เดิมลกัษณะนิสัย ทศันคติ และความรับผิดชอบ เช่น อายุแบบตามสบายอาจเหมาะกบั
ผูน้าํทีสูงอายุ ทีมีประสบการณ์สูง ผูต้ามทีอ่อนวยั อาจใช้การนาํแบบอตัตาธิปไตย เพศหญิงอาจ
ทาํงานดีภายใตผู้น้าํแบบอตัตาธิปไตย ผูช้ายอาจทาํงานดีภายใตผู้น้าํแบบอืน ประสบการณ์เดิม เมือผู ้
ตามมีประสบการณ์เดิมมากขึน ผูน้าํควรจะเป็นประชาธิปไตยมากกวา่แบบตามสบาย ลกัษณะนิสัย 
บุคคลทีเห็นว่าบ้านของตนเอง จงัหวดัทีตนเองเกิด ภาษทีตนเองใช้บ่อยทีสุด ชอบทาํตามทีเคย
ปฏิบติัมา ไม่ชอบการเปลียนแปลง เห็นวา่ผูน้าํทีดียอ่มเขา้แขง็ บุคคลประเภทนีเหมาะแก่การนาํแบบ
อตัตาธิปไตย ส่วนบุคคลทียอมรับฟังความคิดเห็นแบบใหม่ เห็นค่าของคนอยูที่ผลงาน ชอบความ
ยุติธรรม เห็นวา่การปกครองแบบอตัตาธิปไตยเป็นการปกครองแบบคน ๆ เดียว บุคคลชนิดนีชอบ



37 

 

จะมีผูน้าํแบบประชาธิปไตย บุคคลทีชอบทาํงานตามลาํพงั แกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีความเชือมนัใน
ตนเองสูง เป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะ มีความรับผิดชอบ บุคคลประเภทนีเหมาะทีจะนาํแบบตามสบาย 
ทศันะคติของผูต้ามเป็นสิงทีสาํคญัอีกอยา่งหนึงทีกาํหนดแบบผูน้าํ ถา้ผูต้ามมีการยอมรับและเชือฟัง
อยา่งดี ก็ควรนาํแบบอตัตาธิปไตย ถา้ผูต้ามมีความร่วมมือเป็นเลิศก็ควรนาํแบบประชาธิปไตย แต่ถา้
ผูต้ามมีความคิดริเริมดีมากก็ควรนําแบบตามสบาย ส่วนความรับผิดชอบ ถ้าเราต้องการให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเชือฟังอย่างเดียว เราก็ตอ้งรับผิดชอบเต็มที เป็นการนาํแบบอตัตาธิปไตย ถา้เรา
ตอ้งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา มีส่วนร่วม และใหค้วามร่วมมือ ก็ตอ้งช่วยกนัรับผดิชอบ ซึงเป็นการนาํ
แบบประชาธิปไตย ถา้เราตอ้งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความคิดริเริม มีความรับผิดชอบมากขึนก็
เป็นการนาํแบบตามสบาย 

สมยศ  นาวีการ ( )  กล่าววา่ ความเป็นผูน้าํแบบแลกเปลียนอยา่งใดอย่างหนึงไม่
เพียงพอต่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ความเป็นผูน้าํทงัแบบเปลียนแปลงและแบบแลกเปลียน 
จะมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์าร 

รัตติกรณ์  จงวิศาล ( ) พบว่าภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงน่าจะมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบนั จะนําความรู้เกียวกับภาวะผูน้ําแบบเปลียนแปลงนีไป
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาผูน้าํในสังคม เพือให้ผูน้าํมีความสามารถ มีศกัยภาพ มีคุณธรรม และมี
ภาวะผูน้ําเพียงพอทีจะดาํเนินการ หรือบริหารจดัการองค์การในทุกหน่วยงานของสังคมให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ในสภาวะวิกฤติ  และช่วยให้สังคมไทยสามารถปรับตัว 
เปลียนแปลง และพฒันาตนเองเพือใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมนัคง และยงัยนื มีความสันติสุข  สามารถ
เอาชนะวกิฤตการณ์ทางดา้นต่างๆ ทีประเทศกาํลงัเผชิญอยูไ่ด ้ทงัในปัจจุบนั และอนาคต 

จาการทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีเกียวกบัภาวะผูน้าํ แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหาร มีความสําคญัอย่างยิงต่อการพฒันาองคก์าร ซึงปัจจยัทีมีผลต่อรูปแบบภาวะผูน้าํ 
ไดแ้ก่  เพศ อาย ุตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน รวมถึงโอกาสความเจริญกา้วหนา้
ในหนา้ทีการงาน เป็นตน้  
 

3. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ก่อตงัเมือวนัที 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดว้ย

ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท และพนกังานชุดแรกเริมเพียง 21 คน มีอาคารซึงเป็นสาขาสํานกัถนน
เสือป่าในปัจจุบนัเป็นทีทาํการแห่งแรก การดาํเนินงานของธนาคารประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี 
เพียง 6 เดือนหรือเพียงงวดบญัชีแรกทีสินสุด ณ วนัที 31ธนัวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 

ลา้นบาท มีสินทรัพย ์15 ลา้นบาท จากจุดทีเริมตน้จนถึงวนันี ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอยา่งมนัคง 
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ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ลา้นบาท มีสินทรัพยจ์าํนวน 2,240,034 

ลา้นบาท เงินรับฝากจาํนวน 1,552,217 ลา้นบาท เงินให้สินเชือจาํนวน 1,413,050 ลา้นบาท มีสาขา
และสํานกังานยอ่ยในประเทศ จาํนวน 915 สาขา แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 301 สาขา 
และส่วนภูมิภาคจาํนวน 614 สาขา มีสาขาและสํานกังานตวัแทนต่างประเทศจาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ 
สาขาลอสแองเจลิส สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคยแ์มน สาขาเซินเจิน สาขาเฉิงตู สํานกังานผูแ้ทน
กรุงปักกิง สาํนกังานผูแ้ทนนครเซียงไฮ ้สํานกังานผูแ้ทนเมืองคุนหมิง สํานกัผูแ้ทนงานกรุงโตเกียว 
และสํานกังานผูแ้ทนกรุงย่างกุ้ง สาขาและสํานักงานผูแ้ทนในต่างประเทศเหล่านี ให้บริการและ
ส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ดา้นการคา้ การเงินระหวา่งประเทศไทยและประเทศคู่คา้ทวัโลก 

ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปีทีผ่านมา ธนาคารมุ่งมนัในการพฒันาองค์กรและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสมาํเสมอเพือให้บริการทีเป็นเลิศแก่ลูกค้า ภายใต้คาํขวญัของ
ธนาคารทีวา่ “บริการทุกระดบัประทบัใจ” อาทิ เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยทีให้บริการ
บตัรเครดิต ในชือวา่ บตัรเครดิตอเนกประสงค ์  ให้บริการถอนเงินอตัโนมติั จากเครืองจ่ายเงิน 24 

ชวัโมง ซึงเป็นตน้แบบของการให้บริการเอทีเอ็มทีแพร่หลายในปัจจุบนั  เป็นธนาคารพาณิชยไ์ทย
แห่งแรกทีออกใบรับฝากเงินประเภทอตัราดอกเบียลอยตวั (Floating Rate Certificate of Deposits) 

ในตลาดการเงินของลอนดอน (มูลค่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ) ริเริมนําระบบรีเอ็นจิเนียริง 
(Reengineering) มาใชเ้ป็นธนาคารแรก ซึงไดส้ร้างการตืนตวัให้วงการธนาคารพาณิชยไ์ทยในการ
ปรับปรุงรูปแบบสาขา และการให้บริการ  ธนาคารเปิดให้บริการบตัรเครดิตนิติบุคคล (Corporate 

Card) บตัรแรกของไทย  เป็นผูน้าํในการระดมทุนรูปแบบใหม่เป็นรายแรกของประเทศไทย โดย
การเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (SLIPs) ซึงไดเ้ป็นแนวทางให้ธนาคารแห่งอืน ใช้
ระดมทุนต่อมา  ออกบริการบตัรเครดิตวซ่ีาแพลทินมั เป็นสถาบนัแรกของประเทศไทย  เปิดบริการ
สาขารูปแบบใหม่ Coffee Banking เป็นแห่งแรกของเอเชีย เริมให้บริการบตัรเครดิตติดชิพอจัฉริยะ 
ซึงเป็นมาตรฐานบตัรเครดิตในยุคใหม่  เป็นธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่งแรก ทีสามารถดาํเนินธุรกิจ
ภายใตแ้นวนโยบายการให้บริการทางการเงินทีครบวงจรในทุกความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้ 
โดยการดาํเนินธุรกิจในรูป “เครือธนาคารกสิกรไทย” โดยมี 6 บริษทั ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย 
บริษัท แฟคเตอริงกสิกรไทย จาํกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จาํกัด บริษัท 
ศูนยว์จิยักสิกรไทย จาํกดั บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ลีสซิงกสิกรไทย 
จาํกดั  ออกบตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด แบบชิพ (Chip Card) เป็นสถาบนัแรกของประเทศไทย  สร้าง
นวตักรรมใหม่ทางการเงิน “K Now” ให้บริการคาํปรึกษาและสร้างองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ แก่ลูกคา้
ทุกระดบั ทาํให้ชีวิตของกลุ่มลูกคา้ส่วนบุคคล สะดวก สบาย สมบูรณ์ เป็น “ชีวิตเอกเขนก” และ
กลุ่มลูกคา้ธุรกิจ มีธุรกิจทีเติบโต แขง็แกร่ง กา้วหนา้อยา่งต่อเนืองและยงัยืนเป็น “ธุรกิจไร้ขีดจาํกดั”  
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ให้บริการ "KBank Extra Hour" โดยขยายเวลาทาํการ ในสาขาทีมีสัญลกัษณ์ของบริการฯ ในวนั
จนัทร์-วนัพฤหสับดี ระหวา่งเวลา 08.30 - 16.30 น. และ วนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 08.30-18.00 น. จึง
นบัเป็นธนาคารพาณิชยข์องไทย ทีเปิดทาํการจนถึงเวลา 18.00 น. เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
(ตงัแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552)  ให้บริการบตัรเดบิตแรกของไทยที
ออกแบบเองได ้ชือวา่ “K-My Debit Card”  โครงการ "ฝากไดทุ้กเรืองกบั KBank" เพือรับฝากและ
จดัการสารพนัเรืองราวให้ลูกค้า ทงัฝากดูแลทางการเงิน ฝากชีช่องทางรวย ฝากจดัการปัญหา
ทางดา้นการเงิน ฝากดูแลธุรกิจตงัแต่เริมตน้กิจการ ฝากหาขอ้มูลผ่านเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ 
ฝากวางแผนการท่องเทียว และฝากดูแลทุกเรืองในบา้น ทุกเรืองฝากไดที้ธนาคารกสิกรไทย  ขยาย
เวลาให้บริการซือขายเงินตราต่างประเทศ จนถึงเวลา 23.00 น. เป็นธนาคารแรกของไทย จากเดิม
เปิดถึงเวลา 17.00 น.บริการ Escrow Agent เป็นคนกลางดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาซือขายบา้น
แบงกแ์รกในไทย  บริการโมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า ระบบรักษาความปลอดภยัเพือรองรับธุรกรรม
การเงินผา่นโทรศพัทเ์คลือนทีเป็นครังแรกในประเทศไทยและครังแรกของโลก  K-Value Chain 

Solutions ครังแรกในไทย ทีมุ่งใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตลอดทงัวงจรธุรกิจ (Chain) ตงัแต่ตน้นาํถึงปลาย
นาํ  ธนาคารฯ ร่วมกบั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ให้บริการโอนเงินรับปลายทางทีไปรษณียจ์าก
กสิกรไทย หรือ K-Bank to Post เป็นช่องทางใหม่ทีจะทาํให้ลูกคา้สามารถโอนเงินผ่านเครือง
เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย โดยผูรั้บเงินสามารถรับเงินได้ ณ ทีทาํการไปรษณียทุ์กแห่งทวั
ประเทศ  ออกบตัรเดบิต Limited Edition การ์ตูนคาแรคเตอร์ ทงั Paul Frank, Angry Birds,Hello 

Kitty และการ์ตูนแอนนิเมชนัไทย "ยกัษ์"  ธนาคารแรกทีให้บริการโอนเงินสําหรับแรงงานไปยงั
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ออนไลน์) 2556 อา้งอิงจาก ธนาคารกสิกรไทย 

 
3.1  ความหมายของวฒันธรรมองค์การ 

 วฒันธรรมเกิดจากการประพฤติปฏิบติัของบุคคลในกลุ่มหนึงๆ โดยการปฏิบติักนัอยา่ง
สมาํเสมอจนเกิดความเคยชิน อนันาํไปสู่การสืบทอดและเป็นแนวทางปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั  
สามารถกําหนดเป็นแบบแผนกําหนดระเบียบปฏิบัติของบุคคลได้  ซึงสะท้อนออกมาเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาจกล่าวได้ว่า  มีความสําคญัในการแก้ปัญหาความขดัแยง้ และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการพืนฐานขององคก์าร ซึงเป็นบรรทดัฐานของกลุ่มทีสนบัสนุนให้สมาชิก
ปฏิบติัตาม 

วฒันธรรมองค์การ เป็นการสร้างความรู้สึกเกียวกบัอตัลกัษณ์ร่วมขององค์การ  เป็น
การสร้างกรอบในการทาํความเขา้ใจเพือส่งเสริมค่านิยมในองค์การ  เพือเป็นแบบแผนทีสมาชิก
องคก์ารยอมรับและยดึถือปฏิบติัร่วมกนั โดยวฒันธรรมองคก์ารจะปรุงแต่งใหบุ้คคลมีพฤติกรรม 
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ตามแนวทางสร้างบุคลิกภาพของบุคคล  เนืองจากสังคมและวฒันธรรมองคก์ารมีความใกลชิ้ดกนั
มาก  วฒันธรรมองคก์ารเป็นระบบย่อยหนึงของสังคม ตลอดจนมีระบบโครงสร้างทีมีความสําคญั
มาก ซึงมีความซับซ้อนมากและมีอิทธิพลต่อระบบอืน ๆ ด้วย พนักงานทุกคนมีคุณลกัษณะตาม
คุณค่าทีธนาคารมุ่งหวงั อนัเป็นพืนฐานแห่งความสาํเร็จ การสืบสานความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งยงัยืนของธนาคารจึงขึนอยูก่บัการประพฤติปฏิบติัของพนกังานทุกคน ผูมี้หนา้ทีตอ้งดาํรงไว้
ซึงคุณค่าหลกัทีธนาคารทุ่งหวงัในการปฏิบติัหน้าทีประจาํวนัของพนกังาน ดงัเช่นทีปรากฏไวใ้น
หลกัการและระเบียบการปฏิบติังานของธนาคาร 

 

3.2 จรรยาบรรณพนักงาน 
ภายใต้การแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งเพือให้ธนาคารดาํรงความเป็นผูน้ําและ

ประสบความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจอย่างสง่างาม ธนาคารไม่เพียงมุ่งหวงัเฉาพะผลสําเร็จของ
กิจการเหท่านนั แต่ยงัคาํนึงถึงวธีิการทีจะยงัผลแห่งความสาํเร็จเหล่านนัดว้ย 

จรรยาบรรณทีพนกังานถือปฏิบติัในการําเนินกิจการทุกประเภทของธนาคาร ธนาคาร
ไดก้าํหนดไว ้  ประการ  

ความสือสัตย์  เรามุ่งมนักระทาํในสิงทีถูกตอ้งปฏิบติัหน้าทีดว้ยความสือสัตย ์สุจริต 
ตรงไป ตรงมา ภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบของธนาคาร โดยถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณหลกันี
ในทุกกิจกรรมและในการตดัสินใจในทุกเรืองของธนาคาร เราจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสัตยแ์ละ
คาํนึงถึงความเสียงทีมีต่อผลกระทบองคก์ร 

ความไว้วางใจ  เราใหค้วามนบัถือต่อเพือนร่วมงาน ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ และเจา้หนา้ทีหน่วย
ราชการ โดยปฏิบติัต่อบุคคลดงักล่าวในทาํนองเพียงกนักบัทีเราตอ้งให้บุคคลเหล่านนัปฏิบติัต่อเรา 
เรามนัใจว่าทุกคนจะทุ่มเทความสามารถเต็มทีและทาํหน้าทีอย่างดีทีสุดบนพืนฐานของความ
ไวว้างใจ 

การรักษาความลบั  เรายดึมนัในการปกป้องรักษาความลบัของลูกคา้ธนาคารและรักษา
ความไวว้างใจของลูกคา้ทีมอบให้แก่เรา ดว้ยการสร้างความมนัใจว่าขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักิจกรรม
ทางธุรกิจของลูกคา้ยงัคงเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัเรามุ่งมนัทีจะปฏิบติัต่อขอ้มูลทีไดรั้บจากลูกคา้
แต่ละรายหรือแต่ละองคก์รเสมือนกบัทีลูกคา้หรือองคก์รนนัปฏิบติัตอ้ขอ้มูลดงักล่าวดว้ยตนเองอนั
จะนาํมาซึงความไวว้างใจธนาคาร 

ความยึดมันในวิชาชีพ  เราจะปฏิบติัหน้าทีดว้ยทกัษะคุณวุฒิ และความรู้ทีจาํเป็นต่อ
การปฏิบติังานอยา่งเชียวชาญตามหลกัวชิาชีพทีพึงปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอตลอดเวลา 
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บุคลากร  เราจูงใจและสรรหาบุคคลทีมีความสามารถและประสบการณ์ทีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของธนาคารเขา้มาร่วมงานและให้ความสําคญัต่อการเลือนตาํแหน่งและการให้
ผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานเราปฏิบติัต่อเพือนพนกังานด้วยความเชือมนัและ
ศรัทธาวา่ทุกคนคือ ทุนทรัพยอ์นัลาํค่าของธนาคารทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

ความเป็นผู้นํา  เราเป็นผูน้าํในทุกดา้นทีเป็นสาระอนัควรและให้ความเป็นผูน้าํผลกัดนั
การดาํเนินงานของธนาคารให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายธนาคารได้กาํหนดวิสัยทศัน์อย่าง
ชดัเจนและมุ่งเน้นให้พนักงานบรรลุวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของการเป็นผูน้าํรวมทงัพฒันาขีด
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัให้แก่พนกังานเพือรองรับกบัยุทธศาสตร์ของธนาคาร และขจดั
อุปสรรคทีปิดกนัการพฒันาพนกังาน 

ความเป็นเจ้าของ  เรามีความรับผิดขอบร่วมกันทีจะผลักดันให้ธนาคารประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย ปรับปรุงพฒันาระบบการปฏิบติังานเพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรา
ทงัหลายร่วมกนัดูแลจดัการสินทรัพยข์องธนาคารเสมือนหนึงเป็นสินทรัพยร์วมกนัของเราและ
คาํนึงถึงความสาํเร็จในระยะเวลาของธนาคารตลอดเวลา 

การปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์   เราคาดหวงัให้พนักงานทุกคนยึดมนัในการ
ตดัสินใจและการดาํเนินงานทางธุรกิจภายใตก้รอบของกฎหมาย ขอ้กาํหนดและระเบียบทีเกียวขอ้ง
อยา่งเคร่งครัด รวมทงัประพฤติปฏิบติัอยูใ่นกรอบคุณธรรมทีดีงาม (พนกังานและเครือข่ายบริการ 
ธนาคารกสิกรไทย ) 
 

4.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
กรรณิกา อินนุพฒัน์ (2553) ศึกษาเรือง วฒันธรรมองค์การ: ศึกษาเฉพาะกรณี

ขา้ราชการตาํรวจ ด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทีพบว่า 1) ระดบัความคิดเห็น
เกียวกบัวฒันธรรมองคก์ารทงั  ดา้น คือ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์วฒันธรรมองคก์าร
ลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา และวฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ - กา้วร้าว อยูใ่นระดบัปานกลาง 2) 
ขา้ราชการในสังกดัด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ชันยศ และระยะเวลาปฏิบติังานในสังกดัด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ แตกต่างกนัมีความเห็นต่อรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารในทุกลกัษณะไม่แตกต่างกนั 

กลัยาภรณ์  ดารากร ณ อยุธยา (2554) ศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะ
ผูน้าํ วฒันธรรมรม กบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ศึกษาธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดันครปฐม 
พบว่า 1) พนกังานธนาคารพาณิชย ์ในเขตจงัหวดันครปฐม มีการรับรู้ภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง 
และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน อยูใ่นระดบัสูง มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์และ
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ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา อยูใ่นระดบัสูง ส่วนวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดบัปานกลาง 2) คุณลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ อาย ุ
ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส และประสบการณ์ทาํงานของ
ธนาคารพาณิชยที์แตกต่างกันจะมีความคิดสร้างสรรค์ การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ และการรับรู้
วฒันธรรมองคก์ารแตกต่างกนั 3) ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนและวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-

เฉือยชา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 4) ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรคข์องบุคคล คือ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 

ณัฐวุฒิ   แก้วบางพูด  ( )  ศึกษาเรือง  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการ
เปลียนแปลงกับวฒันธรรมองค์กร กรณีศึกษา : เทศบาลนครภูเก็ต พบว่า ) ภาวะผูน้ําการ
เปลียนแปลงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัสูง ) วฒันธรรมองคก์าร
เทศบาลนครภูเก็ตโดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับสูง  )  ภาวะผู ้นําการเปลียนแปลง
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกับวฒันธรรมองค์การเทศบาลนครภูเก็ต มีความสัมพนัธ์กันระดับ
ค่อนขา้งสูง (r=.730**) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

นุชา  สระสม ( )  ศึกษาเรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร ทีส่งผลต่อ
วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร พบว่าระดบัภาวะผูน้าํ
การเปลียนแปลงของผูบ้ริหารของสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในระดับมาก 
หมายความวา่ ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงสูง แต่ไม่สามารถนาํมาเปลียนแปลงวฒันธรรม
องค์การไปในทิศทางทีตอ้งการได้ เนืองจากความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของ
ผูบ้ริหารกบัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ เป็นไปในรูปแบบสร้างสรรค์ เป็นไปในรูปแบบ
ปานกลาง คือ แม้ว่าผูน้ ําจะมีภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงสูงเพียงใดก็ตาม แต่จะนํามาใช้เพือ
ขบัเคลือนใหเ้กิดการเปลียนแปลงในองคก์ารค่อนขา้งยาก ฉะนนัหากผูบ้ริหารตอ้งการเปลียนแปลง
วฒันธรรมองค์การย่อมต้องคิดหาวิธีการอืน ๆ เข้ามาเกียวข้องด้วย และทีสําคัญหากต้องการ
ขบัเคลือนวฒันธรรมองคก์ารไปในทิศทางทีตอ้งการ ควรใชว้ิธีการกระตุน้ทางปัญญา การสร้างแรง
บลัดาลใจและการศึกษาความเป็นปัจเจกบุคคลจะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงไดม้ากกวา่ 

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงวฒันธรรม
องคก์ารแบบสร้างสรรค ์คือ องคป์ระกอบยอ่ยดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจและคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายความวา่ บุคลากรทางดา้นการศึกษามีระดบัวุฒิภาวะที
ตอ้งการให้เกิดการกระตุน้ทางดา้นความคิด โดยเฉพาะอย่างยิงการกระตุน้ให้เกิดการตระหนกัถึง
ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน อีกทงัตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงานเพือ
หาขอ้สรุปใหม่ทีดีกว่า เพือทาํให้เกิดสิงใหม่และสร้างสรรค์ โดยผูน้าํมีการคิดและการแกปั้ญหา
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อยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีการตงัสมมติฐาน การเปลียนแปลงกรอบความคิดใน
การมองปัญหาและมีความพร้อมทีจะเผชิญกบัปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ดว้ยวิถีทางแบบใหม่  ๆ 
มีการจูงใจสนบัสนุนความคิดริเริม การสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความสําคญัและทา้ทายในเรือง
งานของผูต้ามการกระตุน้จิตวิญญาณของทีมงานให้มีชีวิตชีวา การแสดงออกถึงความกระตือรือร้น
และการสร้างเจตคติทีดี และการคิดในแง่บวกในการพิจารณาปัญหาและการหาคาํตอบของปัญหา มี
การให้กําลังใจผูต้าม ให้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ และทกให้ผูต้ามรู้สึกว่ามี
ความสาํคญั และคุณค่า สิงเหล่านีลว้นเป็นแนวทางสําคญัทีผูบ้ริหารจะนาํมาปรับปรุงวิธีการบริหาร
จดัการ เพือใหว้ฒันธรรมองคก์ารเกิดการเคลือนไหวเปลียนแปลงในเป้าหมายทีตอ้งการไดต่้อไป 

วรนุช  เนตรพิศาลวนิช ( ) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขนาดและสังกดัขององค์การ กลุ่มตวัอย่าง คือ 
พยาบาลวชิาชีพทุกระดบั จาํนวน  คน ผลการวจิยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารของฝ่ายการพยาบาล
โดยรวมจาํแนกตามลกัษณะ คือ ลกัษณะสร้างสรรค์อยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย ลกัษณะตงัรับ-เฉือย
ชา อยูใ่นระดบัคอ้นข่างมากถึงมาก ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวอยูใ่นระดบัมากถึงมากทีสุด วฒันธรรม
องค์การลกัษณะสร้างสรรค์ทงั  มิติ ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และขนาดไม่ใหญ่ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีลกัษณะสร้างสรรค์มากกว่าโรงพยาบาล
ขนาดไม่ใหญ่ ส่วนลกัษณะตงัรับ-เฉือยชาและลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว โดยรวมของทงั  ขนาด ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ วฒันธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาลลักษณะ
สร้างสรรค ์และลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ของโรงพยาบาลทุกสังกดัมีแนวโนม้ไม่แตกต่างกนั 

อมัพล  ชูสนุก ( ) ศึกษาเกียวกบั อิทธิพลของภาวะผูน้าํของซีโอต่อประสิทธิผล
องคก์าร ในบริบทของวฒันธรรมองค์การของบริษทัโรงกลนันาํมนัของประเทศไทย ผลการศึกษา
พบวา่  ) ภาวะผูน้าํของอีซีโอ มีอิทธิพลทางตรง ดา้นบวกต่อวฒันธรรมองคก์าร  ) ภาวะผูน้าํของอี
ซีโอ ทีอิทธิพลทางตรงดา้นบวกต่อประสิทธิผลองค์การ  ) วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรง
ดา้นบวกต่อประสิทธิผลองคก์าร ) ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน และภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงของ
ซีอีโอมีอิทธิพลทางตรงดา้นบวก ต่อวฒันธรรมวฒันธรรมองคก์าร วฒันธรรมการมุ่งเนน้ความรู้สึก
เป็นกลุ่ม และวฒันธรรมทีมุ่งเนน้การมีนวตักรรม ) ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน และภาวะผูน้าํแบบ
เปลียนแปลงของอีซีโอมีอิทธิพลทางตรงดา้นบวก ต่อผลลพัธ์ทีคาดหวงัขององค์การและความพึง
พอใจในงานของพนกังาน  ) วฒันธรรมทีเป็นไปในทางสร้างสรรคมี์อิทธิพลทางตรงดา้นบวกต่อ
ความพึงพอใจในงานของพนกังานและวฒันธรรมการมุ่งเน้นความรู้สึกผูกพนัเป็นกลุ่ม มีอิทธิพล
ทางตรงดา้นบวกต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน ) ความพึงพอใจในงานของพนกังานมี
อิทธิพลทางตรงดา้นบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
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Stephen Ward King ( ) วิจยัเรือง ภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิผลสําหรับความสําเร็จทีมี
คุณภาพ และการเรียนรู้ขององค์การ ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับการทาํงานเป็นทีม การเน้นทีลูกค้าเป็นสําคญั และพนัธะสัญญาทีจะ
ปรับปรุงอย่างต่อเนือง และหลกัการฝึกปฏิบติัขององค์การแห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทศัน์ร่วมกับ
รูปแบบการจดัการแบบแผนทางความคิด ส่วนภาวะผูน้าํแบบตามสบายมีความสัมพนัธ์ทางลบกบั 

การเน้นทีลูกคา้เป็นสําคญั และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีความเกียวขอ้งเชิงบวกกบัวิธีการ
ควบคุมกระบวนการ การใช้วิธีการควบคุมกระบวนการได้สะท้อนกลับมาเพิมกระบวนการ
ยอ้นกลบัต่อสมาชิกของทีม ซึงไดส่้งเสริมหรือให้กาํลงัใจแก่หลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้ของ
องคก์ารเป็นการเรียนรู้ทงั  ดา้นคือ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Tem learning) และดา้นความรู้สึกส่วน
บุคคลของความเชียวชาญของบุคคล (Individual’s sense of personal mastery) หลกัการฝึกปฏิบติั
ของการคิดเชิงระบบ หลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้ของทีม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัซึง
ผูน้าํกลุ่มทาํงาน 

Tineh ( )  วิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ําทีสังเกตได้ของ
ครูใหญ่และการปฏิบติัของครูในเรืองหลกัการฝึกปฏิบติัทงั  ประการ ของสถานศึกษาแห่งการ
เรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบภาวะผูน้าํของครูใหญ่สามารถทาํนายการฝึกปฏิบติัของครูในเรือง
หลกัการฝึกปฏิบติัทงั  ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ไดร้้อยละ  เมือพิจารณาทีรูปแบบ
ภาวะผูน้าํ พบว่า ภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการฝึกปฏิบติัของครูใน
เรืองหลกัปฏิบติัทงั  ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อยา่งนยัสําคญัในระดบัคอ้นขา้งสูง 
ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนมีความสัมพนัธ์กบัการฝึกปฏิบติัของครูในเรืองหลกัการฝึกปฏิบติัทงั  
ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญ แต่ภาวะผูน้ําแบบตามสบายกลับมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการฝึกปฏิบัติของครู ในเรืองหลักการฝึกปฏิบัติทงั  ประการ ของ
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัในระดบัปานกลาง 
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บทท ี  

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างเป้าหมายของการวิจยั ด้วยวิธีการใช้แบบประเมินเป็นเครืองมือในการวิจยั โดยได้
ดาํเนินการศึกษาตามลาํดบัขนัดงัต่อไปนี 

 
.  การดําเนินการวจัิย   

วธีิการศึกษาครังนีแบ่งออกเป็น  ลกัษณะ คือ การวิจยัเอกสารและการวิจยัเชิงปริมาณ 
โดยนาํการวจิยั  รูปแบบมาเชือมโยงกนั  ในการศึกษาวจิยันีผูว้จิยัไดก้าํหนดตามลาํดบัขนัตอนดงันี 

ขันตอนที  ทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวมรวบข้อมูลจากการวิจยัเอกสาร  โดย
การศึกษาคน้ควา้  รวมรวบขอ้มูลจากเอกสาร  วารสาร บทความ หนงัสือและวิทยานิพนธ์รวมทงั
เอกสารการวิจยัต่างๆทีเกียวขอ้งทงัของประเทศและต่างประเทศ  เพือให้เขา้ใจถึงแนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการทีเกียวขอ้งเพือการสร้างกรอบแนวคิดของการวจิยันี  

ขันตอนที 2 นําแบบประเมินภาวะผูน้ําประกอบด้วย ภาวะผูน้ํา เปลียนแปลง 
(Transformational Leadership) และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน (Transactional Leadership) ของ 
เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน และแบบประเมินวฒันธรรมองค์การ ประกอบด้วย วฒันธรรมองค์การ
ลกัษณะสร้างสรรค์ (Constructive Styles) วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ – เฉือยชา (Passive-

Defensive Styles) และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ – กา้วร้าว (Aggressive-Defensive Styles) 

ของนุชา  สระสม ( ) โดยไดต้รวจสอบคุณภาพของเครืองมือแลว้ มาใชใ้นการวจิยั 
  ขันตอนที  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจยัโดยการทดสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหา และความเชือถือไดข้องแบบประเมิน 

ขนัตอนท ี  การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ขันตอนที  การวิเคราะห์และนาํเสนอผลการวิจยั  อภิปรายผลรวมทงัขอ้เสนอแนะ 

ต่าง ๆ 
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2.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมายการศึกษาครังนีมีประชากรเป้าหมาย เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ           

บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต   จาํนวน  สาขาประกอบไปดว้ย   จงัหวดั รวม
ทงัสิน  คน ตามตารางที 2 จาํนวนจงัหวดั สาขา และจาํนวนพนกังาน บริษทั ธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) (ณ วนัที  กุมภาพนัธ์ ) ดงันี 
 

ตารางที 2  จาํนวนจงัหวดั สาขา และจาํนวนพนกังาน บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)    
                  (ณ วนัที  กุมภาพนัธ์ ) ดงันี 

ลาํดับ สาขา จังหวดั จํานวนพนักงาน 
 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 16 

 สาํนกังานยอ่ยบิกซี กาญจนบุรี กาญจนบุรี  
 ท่าม่วง กาญจนบุรี  

 ท่าเรือ กาญจนบุรี  

 โรบินสันกาญจนบุรี กาญจนบุรี  

 บา้นโป่ง ราชบุรี  

 ราชบุรี ราชบุรี  

 ถนนศรีสุริยะวงศ ์ราชบุรี ราชบุรี  

 บิกซี ราชบุรี ราชบุรี  

 ดาํเนินสะดวก ราชบุรี  

 โพธาราม ราชบุรี ราชบุรี  
 โรบินสัน ราชบุรี ราชบุรี  

 เทสโกโ้ลตสั บา้นโป่ง ราชบุรี  

 สาํนกังานยอ่ยปากท่อ ราชบุรี ราชบุรี  

จํานวนพนักงานทงัหมด  

 

3. กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารกสิกรไทยในเขต  

ซึงสามารถคาํนวณขนาดตวัอยา่งไดต้ามสูตรทีใชห้าขนาดตวัอยา่งของ กลัยา (2544) มีระดบัความ
เชือมนัเป็น  % และค่าความคลาดเคลือน  % จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ดงันี 
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สูตรทีใช ้ n   =      N 

            1 + Ne2 

โดย     n คือ         ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N คือ         ขนาดของประชากรทีตอ้งการศึกษา (N = 143) 

    E คือ         สัดส่วนของความคลาดเคลือนทียอมให้เกิดขึน 

                (e = 0.05) 

แทนค่าสูตร n   =         143 

           1 + 143(0.05)2 

      =   105.34    =  106 ตวัอยา่ง 
 

จากการคาํนวณ จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดไ้ดแ้จกแบบประเมิน
ทงัหมด 4 ตวัอยา่ง เพือป้องกนัแบบประเมินทีเกิดความผิดพลาด จากการตอบแบบประเมินของ
กลุ่มตวัอย่าง ซึงจะส่งผลต่อความน่าเชือถือของงานวิจยั และนาํมากาํหนดขนาดตวัอยา่งแบบเป็น
สัดส่วนเขตมีขอ้มูลทีครบถ้วนสมบูรณ์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจยันีจาํนวน  
ตวัอยา่ง ดงัตารางที 3 

 

ตารางที 3  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารกสิกรไทยในเขต  

สาขา จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
กาญจนบุรี   

สาํนกังานยอ่ยบิกซี กาญจนบุรี   
ท่าม่วง   

ท่าเรือ   

โรบินสันกาญจนบุรี   

บา้นโป่ง   

ราชบุรี   

ถนนศรีสุริยะวงศ ์ราชบุรี   

บิกซี ราชบุรี   
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ตารางที 3  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารกสิกรไทยในเขต   (ต่อ) 
สาขา จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

ดาํเนินสะดวก   

โพธาราม ราชบุรี   

โรบินสัน ราชบุรี   

เทสโกโ้ลตสั บา้นโป่ง   

สาํนกังานยอ่ยปากท่อ ราชบุรี   

รวม   
 

. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นแบบประเมิน ใช้ในการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล

จากการศึกษา คน้ควา้เอกสารประกอบทีเกียวขอ้ง โดยขอ้คาํถามไดค้รอบคุลมถึง วตัถุประสงค์ที
กาํหนดไว ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 

ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ ปฏิบติังาน
ในจังหวดั ปฏิบัติงานทีสาขา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน อัตราเงินเดือน 
สถานภาพ ประสบการณ์ในการทาํงานทงัหมด และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
             ส่วนที  แบบประเมิน เกียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํตามการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
ภาวะผูน้าํแบบการเปลียนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 

(Transactional Leadership) ใชแ้บบประเมินทีสร้างโดย เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน ประกอบดว้ยขอ้
คาํถามทงัหมด  ขอ้ ซึงขอ้คาํถามเหล่านีจะเกียวขอ้งกบั  

)  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง จาํนวน   ขอ้  
)  ภาวะผูน้าํการแลกเปลียน จาํนวน     ขอ้  

ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามแบบปลายปิด  ใชม้าตรส่วนวดัแบบ Rating Scale 5 ระดบั 
ตามแนวคิดมาตราวดัของ Likert’s Scale โดยให้ผูต้อบแบบประเมินเพือประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํ 
โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัรูปแบบภาวะผูน้าํ ดงันี   

คะแนน   หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

คะแนน   หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก   
คะแนน   หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านปานกลาง 

คะแนน   หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ย   
คะแนน   หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ยทีสุด    
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ส่วนที  แบบประเมิน เกียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
สร้างสรรค ์(Constructive Styles) วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ – เฉือยชา (Passive-Defensive 

Styles) และวฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ – กา้วร้าว (Aggressive-Defensive Styles) ผูว้ิจยั
ปรับปรุงแบบสอบถามทีไดจ้าก นุชา สระสม ( ) ซึงยึดองค์ประกอบตามแนวคิดของ Cooke 

and Lafferty (1989) ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทงัหมด  ขอ้ ซึงขอ้คาํถามเหล่านี   จะเกียวขอ้งกบั 

)  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์  จาํนวน   ขอ้ 

)  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา  จาํนวน   ขอ้ 

)  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว  จาํนวน   ขอ้ 
ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามแบบปลายปิด  ใชม้าตรส่วนวดัแบบ Rating Scale 5 ระดบั 

ตามแนวคิดมาตราวดัของ Likert’s Scale โดยให้ผูต้อบแบบประเมินเพือประเมินรูปแบบวฒันธรรม
องคก์าร โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัวฒันธรรมองคก์าร ดงันี   

คะแนน      หมายถึง   คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

คะแนน      หมายถึง   คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก      

คะแนน      หมายถึง   คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านปานกลาง 

คะแนน      หมายถึง   คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ย   
คะแนน      หมายถึง   คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ยทีสุด    

 

.  เกณฑ์การประเมินผล 
 

ตารางที 4  ตารางการแบ่งเกณฑก์ารวดัระดบัความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
มากทีสุด 5 1 

มาก 4 2 

ปานกลาง 3 3 

นอ้ย 2 4 

นอ้ยทีสุด  1 5 
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5.   การวดัระดบัตวัแปรต่างๆ คือ ภาวะผูน้าํ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํเปลียนแปลง และ
ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน, วฒันธรรมองคก์าร ประกอบดว้ย วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ–เฉือยชา และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ–กา้วร้าว พิจารณา
จากค่าเฉลียคะแนนของผูต้อบแบบประเมิน ซึงได้มาจากการนําคะแนนรวมของแต่ละตวัแปร
ดงักล่าวขา้งตน้มาหารดว้ยจาํนวนขอ้คาํถามของแบบประเมินแต่ละตวัแปรเพือปรับค่าเฉลียของตวั
แปรต่างๆ ทีมีจาํนวนขอ้คาํถามไม่เท่ากนัให้มีค่าเฉลียอยูใ่นช่วงเดียวกนั คือ มีค่าอยูใ่นช่วง  ถึง  
คะแนน จากนันแบ่งกลุ่มออกเป็น  กลุ่ม ระดบัสูงมาก กลุ่มระดบัสูง กลุ่มระดบัปานกลาง กลุ่ม
ระดบัตาํ และกลุ่มระดบัตาํมาก  โดยแบ่งช่วง  แต่ละระดบัดว้ยวิธีหาความกวา้งของอนัตรภาคชนั
และใชสู้ตรการหาความกวา้งของอนัตรภาคชนั ดงันีกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544 อา้งถึงใน เฉลิมชยั 
กิตติศกัดินาวนิ ) 

 

อนัตรภาคชนั =            พิสัย 

            จาํนวนชนั 

  =           คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 

             จาํนวนชนั 

 

หลกัการวดัระดบัของค่าเฉลีย แลส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตวัแปรต่างๆ ใช้เกณฑ์
การประมาณค่า ดงันี 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด)    =    (5 - 1)     =     4 

จาํนวนระดบัการวดัทีตอ้งการ                                  

           =    0.8 คือความกวา้งของชนั 

 

ค่าเฉลียตงัแต่ .  ถึง .     หมายความวา่   มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัตาํมาก 

ค่าเฉลียตงัแต่ .  ถึง .     หมายความวา่   มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัตาํ 
ค่าเฉลียตงัแต่ .  ถึง .     หมายความวา่   มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลียตงัแต่ .  ถึง .     หมายความวา่   มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัสูง 
ค่าเฉลียตงัแต่ .  ถึง .     หมายความวา่   มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัสูงมาก 
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5.   เกณฑ์ในการกาํหนดระดบัความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียรสัน 
เป็นดงันี (เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ, ) 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์           ถึง   .           มีระดบัความสัมพนัธ์ตาํ 
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์     .    ถึง   .           มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์     .   ถึง  .        มีระดบัความสัมพนัธ์สูง 
ส่วนเครืองหมาย + หรือ – แสดงถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ คือ ถ้าค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์เป็นบวก หมายถึง ขอ้มูลทงัสองมีทิศทางของความสัมพนัธ์เพิมหรือลดตามกนั  ส่วนถา้
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เป็นลบ  หมายถึง ขอ้มูลทงัสองมีทิศทาง ของความสัมพนัธ์เพิมหรือลด
ตรงขา้มกนั 

 

.  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
6.1  ผู ้วิจัยนําแบบประเมินปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษา เพือตรวจสอบข้อคําถามให้

ครอบคลุมในทุกประเด็น และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

6.2  ผูว้ิจ ัยนําแบบประเมินไปทดสอบความเทียงตรง (Validity) โดยให้นักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวชิาการจดัการ ชนัปีที  จาํนวน  คน ทาํแบบประเมิน และทาํการคาํนวณหาค่า
ความเทียงตรงของขอ้คาํถามแต่ละขอ้มีความครอบคลุมในแต่ละดา้นและครอบคลุมวตัถุประสงค์
ของการวิจยัหรือไม่ ผูว้ิจยันาํผลการประเมินทีได้มาหาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา ซึงค่าความ
เทียงตรงเชิงเนือหา ตาํสุดทียอมรับไดต้อ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ตามสมการการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยมีวธีิการคาํนวณโดยใชสู้ตร ดงันี 

 

  IOC    =   ∑ R 

    N 

IOC   หมายถึง ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence) 

 R หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

 N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
ค่า +1 หมายถึง  ขอ้คาํถามสามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน 

 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่จะวดัได ้

  -1 หมายถึง  ขอ้คาํถามไม่สามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน 
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.3  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปทดสอบความเชือถือได ้จาํนวน  ราย แลว้นาํมาหา
ค่าความเชือถือได้ (Reliability) โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของครอนบาร์ด 
(Cronbach Alpha Coefficient) ดงันี 

6.3.1 การวเิคราะห์ความเชือถือไดข้องขอ้คาํถามในแบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํ
ทีผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา และการวเิคราะห์ขอ้ความ จาํนวน  ขอ้ พบวา่ 

6.3. .1  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง จาํนวน  ขอ้ ผา่นเกณฑ์การตรวจสอบ
ความเชือไดท้งัหมดโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .975 

6.3.1.2  ภาวะผูน้าํการแลกเปลียน จาํนวน  ขอ้ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
ความเชือไดท้งัหมดโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .875 

6.3.2  การวิเคราะห์ความเชือถือไดข้องขอ้คาํถามในแบบประเมินวฒันธรรม
องค์การทีผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา และการวิเคราะห์ขอ้ความ จาํนวน     

 ขอ้ พบวา่ 
6.3.2.1  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์จาํนวน  ขอ้ ผา่นเกณฑ์การ

ตรวจสอบความเชือไดท้งัหมดโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .889 

6.3.2.2  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา จาํนวน  ขอ้ ผา่นเกณฑ ์            
การตรวจสอบความเชือไดท้งัหมดโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .975 

6.3.2.3  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว จาํนวน  ขอ้ ผา่นเกณฑ ์            
การตรวจสอบความเชือไดท้งัหมดโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .908 

  

7.  แหล่งทมีาของข้อมูล 
7.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่งทีได้

กาํหนดไว ้โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

7.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีไดจ้ากการรวบรวมรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
เอกสาร บทความทางวิชาการ ข้อมูลทางสถิติทีจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  งานวิจัย 
วทิยานิพนธ์ และเอกสารอืนๆ จากห้องสมุดของมหาลยัศิลปากร และขอ้มูลเปิดในอินเตอร์เน็ตจาก
เวบ็ไซตต่์าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 
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.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี  

 8.   ผูว้จิยัแจกแบบประเมินใหแ้ก่พนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) เขต 70 ตามทีไดก้าํหนดสัดส่วนไว ้

8.   ผูว้จิยัเก็บแลตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของแบบประเมิน เพือนาํไปวิเคราะห์
ทางสถิติต่อไป 

 
.  ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ตงัแต่ตงัแต่วนัที  
มกราคม  ถึง  กุมภาพนัธ์  

 
10.  การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

10.1  ค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะ
ของตวัอย่างเพือจาํแนกลกัษณะทวัไปของตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัตาํแหน่ง 
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทาํงาน และอตัราเงินเดือน 

10.2  ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูลคะแนน ในการจาํแนกผลวิเคราะห์ทางสถิติของตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พฤติกรรมการ
ทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

10.3  การทดสอบค่าที (t- test) ใชส้ําหรับวิเคราะห์ขอ้คาํถามเป็นรายขอ้และเพือ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย กลุ่ม 

10.4  ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใชใ้นการทดสอบสมมิฐานทีเป็น
ความแตกต่างทีค่าเฉลียมากกวา่ กลุ่มขึนไป 

10.5  ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร 

10.6  การวิเคราะห์การทดถอยพหุแบบมีขนัตอน (Multiple Regression Analysis) ใช้
สําหรับวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรทีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ โดยใชว้เิคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขนัตอน 
 

 
 



 

 

บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้ําของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต 70 วตัถุประสงคเ์พือศึกษา
วฒันธรรมองค์การกบัรูปแบบภาวะผูน้าํ ของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในเขต  พร้อมทงัขอ้เสนอแนะเพือประโยชน์ในการจดัการองคก์าร อนัจะนาํไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 

 การรายงานผลการศึกษาวจิยันีนาํเสนอเป็น 4 ส่วน ดงันี 

1. การศึกษาเชิงพรรณนา 
2. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง 

3. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

4. การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ 
 

1.  การศึกษาเชิงพรรณนา 
การวจิยันีผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ  วิธีการสํารวจโดยใชแ้บบประเมินเป็นเครืองมือ

ในการวิจยัเพือแสวงหาคาํตอบตามวตัถุประสงค์  จากการเก็บรวบรวมโดยใชแ้บบประเมินสํารวจ
กลุ่มประชากรทีเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ  บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) เขต 70 

จาํนวน 124 คน 

 

ตารางที 5  จาํนวนและร้อยละของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั         
                  (มหาชน)  เขต 70 จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน สถานภาพ  
                  ประสบการณ์ทาํงาน อตัราเงินเดือน สาขาทีปฏิบติังาน และจงัหวดัทีปฏิบติังาน  

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
จังหวดัทปีฏิบัติงาน 
        กาญจนบุรี         

 

 

 

.  

        ราชบุรี  .  

รวม  .  
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ตารางที 5  จาํนวนและร้อยละของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั         
                  (มหาชน)  เขต 70 จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน สถานภาพ  
                  ประสบการณ์ทาํงาน อตัราเงินเดือน สาขาทีปฏิบติังาน และจงัหวดัทีปฏิบติังาน (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ 
ปฏิบัติงานทสีาขา 
        กาญจนบุรี  

 

 
 

.  

        สาํนกังานยอ่ย บิกซี กาญจนบุรี   .  

        ท่าม่วง   .  

        ท่าเรือ  .  

        โรบินสันกาญจนบุรี  .  

        บา้นโป่ง  .  

        ราชบุรี  .  

        ถนนศรีสุริยะวงศ ์ราชบุรี  .  

        บิกซี ราชบุรี  .  

        ดาํเนินสะดวก  .  

        โพธาราม ราชบุรี  .  

        โรบินสัน ราชบุรี  .  

        เทสโกโ้ลตสั บา้นโป่ง  .  

        สาํนกังานยอ่ยปากท่อ ราชบุรี  .  

รวม  .  
เพศ 
        ชาย   

 

 

 

.  

        หญิง  71.0 
รวม  .  
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ตารางที 5  จาํนวนและร้อยละของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ  บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั         
                  (มหาชน)  เขต 70 จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน สถานภาพ  
                  ประสบการณ์ทาํงาน อตัราเงินเดือน สาขาทีปฏิบติังาน และจงัหวดัทีปฏิบติังาน (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ 
อายุ 
        ตาํกวา่ 30 ปี 

        31 - 35  ปี 

        36 - 40  ปี 
        41 – 45  ปี 
        มากกวา่ 46 ปีขึนไป         

 

 

 

 

 

 

 

57.3 

25.8 

7.3 

1.6 

8.1 

รวม  .  
ระดับการศึกษา 
        ตาํกวา่ปริญญาตรี 

        ปริญญาตรี 

        ปริญญาโท 

 

 
 

 

 
8.1 

79.8 

12.1 
รวม  .  

ระดับตําแหน่งงาน 
        ระดบัปฏิบติัการ 

        ระดบัหวัหนา้งาน 

        ระดบับริหารตงัแต่ผูจ้ดัการขึนไป 

 

 

 

 

 

8.1 

79.8 

12.1 

รวม  .  
อตัราเงินเดือน 
        นอ้ยกวา่  10,000  บาท 

        10,000 - 19,999   บาท 
        20,000 - 29,999   บาท 

        30,000 - 39,999   บาท 

        40,000 - 49,999   บาท 

        ตงัแต่ 50,000  บาทขึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 

51.6 

21.0 

14.5 

2.4 

5.6 

รวม  .  
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ตารางที 5  จาํนวนและร้อยละของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ  บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั         
                  (มหาชน)  เขต 70 จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน สถานภาพ  
                  ประสบการณ์ทาํงาน อตัราเงินเดือน สาขาทีปฏิบติังาน และจงัหวดัทีปฏิบติังาน (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ 
สถานภาพ 
        โสด 

        สมรส 

        หมา้ย/หยา่ร้าง 

 

 

 

 

 

51.6 

45.2 

3.2 

รวม  .  
ประสบการณ์ทาํงานทงัหมด 
        0 - 5    ปี 

        6 - 10  ปี 

        10   ปีขึนไป 

 

 

 

 

 

58.1 

28.2 

13.7 

รวม  .  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
        นอ้ยกวา่ 1 ปี 

        1 - 3  ปี 

        4 - 6  ปี 
        7 - 9  ปี 

        10  ปีขึนไป 

 

 
 

 

 

 

 

21.8 

36.3 

15.3 

12.1 

14.5 

รวม  .  
 

จากตารางที 5 พบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 124 คน ปฏิบติังานทีจงัหวดัราชบุรี 
จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 เป็นจาํนวนมากทีสุด รองลงมาคือ จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน   

 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.7 ตามลาํดบั ปฏิบติังานทีสาขากาญจนบุรี  จาํนวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.3 รองลงมาคือ สาขาบา้นโป่ง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 สาขาท่าเรือ จาํนวน 10 คน     
คิดเป็นร้อยละ 8.1 สาขาราชบุรี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 สาขาถนนศรีสุริยะวงศ ์จาํนวน  
10 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.1 สาขาท่าม่วง จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 สาขาโรบินสันกาญจนบุรี 
จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 สาขาบิกซีราชบุรี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 สาขาโรบินสัน
ราชบุรี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 สาขาเทสโกโ้ลตสับา้นโป่ง จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5  
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สาขาสํานกังานยอ่ยบิกซีกาญจนบุรี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 สาขาดาํเนินสะดวก จาํนวน    
7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 สาขาโพธารามราชบุรี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 สํานกังานยอ่ยปาก
ท่อราชบุรี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6  ตามลาํดบั 

เพศชายทีตอบแบบสอบถามทังหมด  36 คน  คิด เป็นร้อยละ  29.0 จากผู ้ตอบ
แบบสอบถามทงัหมด และเป็นเพศหญิงทีตอบแบบสอบถามทงัหมด  คน   คิดเป็นร้อยละ 71.0 
จากผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 

อาย ุพบวา่ มีอายตุาํกวา่ 30 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3   เป็นจาํนวนมากทีสุด                            

รองลงมาคือ  อายรุะหวา่ง 31 - 35 ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  อายุ 45 ปีขึนไป จาํนวน 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.1  อายุระหวา่ง 36 - 40 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3อายุระหวา่ง 41 - 45 

ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 มีจาํนวนนอ้ยทีสุด 
ระดบัการศึกษา  พบว่า  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 

79.8 เป็นจาํนวนมากทีสุด รองลงมาคือ การศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
12.1 และการศึกษาระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามลาํดบั 

ระดบัตาํแหน่งงาน  พบวา่ มีระดบัตาํแหน่งปฏิบติัการ จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.9 เป็นจาํนวนมากทีสุด รองลงมาคือ ระดบัตาํแหน่งหวัหนา้ จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 

ระดบัตาํแหน่งผูจ้ดัการขึนไป จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามลาํดบั 

อตัราเงินเดือน พบวา่  มีอตัราเงินเดือนระหวา่ง 10,000 – 19,999 บาท จาํนวน  64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.6 เป็นจาํนวนมากทีสุด รองลงมาคือ อตัราเงินเดือน 20,000 – 29,999 บาท จาํนวน  
26 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.0  อตัราเงินเดือน 30,000 – 39,999 บาท จาํนวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 
14.5 อตัราเงินเดือน 50,000 บาทขึนไป จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6  อตัราเงินเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  อตัราเงินเดือน 40,000 – 49,999 บาท จาํนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลาํดบั 

สถานภาพ  พบวา่  มีสถานภาพโสด จาํนวน 64 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.6 เป็นจาํนวน
มากทีสุด  รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จาํนวน  56 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 สถานภาพหมา้ย/หยา่
ร้าง  จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามลาํดบั 

ประสบการณ์ทาํงานทงัหมด พบวา่ มีประสบการณ์ทาํงานระหวา่ง 0 -5 ปี จาํนวน 72 

คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 เป็นจาํนวนมากทีสุด รองลงมาคือ ประสบการณ์ทาํงานระหวา่ง 6 – 10 ปี  
จาํนวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ประสบการณ์ทาํงานตงัแต่ 10 ปีขึนไป จาํนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.7 ตามลาํดบั 
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ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  พบวา่ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 1 – 3 ปี 
จาํนวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.3 เป็นจาํนวนมากทีสุด มีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 1 ปี 

จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 4 -6 ปี จาํนวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.3 มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 10  ปีขึนไป จาํนวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 
14.5 มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 7 -9 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ตามลาํดบั 

จากตารางดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้า่ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.3 ทาํงานใน
จงัหวดัราชบุรีมากทีสุด สาขากาญจนบุรีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 11.3  ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 71.0 มีอายุไม่เกิน 30 ปีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.3 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.8 ระดบัตาํแหน่งปฏิบติัการมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.9 อตัราเงินเดือน
ระหวา่ง 10.000 – 19.999 บาทมากทีสุด  คิดเป็นร้อยละ 51.6 สถานภาพโสดมากทีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 51.6 ประสบการณ์ทาํงานระหวา่ง 0 – 5 ปีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.1 และระยะในการ
ปฏิบติังานระหวา่ง 1-3 ปีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.3 

ผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจึงแสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของ
ตวัแปรต่างๆ คือ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา  
วฒันธรรมองค์การลักษณะตังรับ-ก้าวร้าว  ภาวะผู ้นําการเปลียนแปลง   และภาวะผู ้นําแบบ
แลกเปลียน 
 

ตารางที 6  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตวัแปรต่างๆ 

ตัวแปร ( X ) S.D ระดับ 
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ . 1 0.79 ปานกลาง 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา . 8 0.65 ตาํ 
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว .38 0.58 ตาํ 
ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง .  0.  ตาํ 
ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน .  0.  ตาํ 
 

จากตารางที 6  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตวัแปรต่างๆ พบว่า 
วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ มีค่าเฉลียกับ . 1 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79       
จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา มีค่าเฉลียกบั .48 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.65 จดัอยูใ่นระดบัตาํ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว มีค่าเฉลียกบั .38  
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ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 จดัอยูใ่นระดบัตาํ ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนมีค่าเฉลียกบั .  
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.  จดัอยูใ่นระดบัตาํ  และภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมี ค่าเฉลียกบั 

.57 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั   0 .77 จดัอยูใ่นระดบัตาํ  
   

.  การศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่าง  
สมมติฐานท ี  ปัจจยัส่วนบุคคลทีต่างกนั มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร กบัภาวะผูน้าํที

แตกต่างกนั 
 2.1  เพศทีต่างกนั มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ วฒันธรรมองคก์าร
ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และ
ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนทีแตกต่างกนั  

ผูว้ิจยัทดสอบสมมติฐาน เพศต่างกันคือเพศชายกับเพศหญิง  มีการรับรู้วฒันธรรม
องคก์าร กบัภาวะผูน้าํทีแตกต่างกนัหรือไม่โดยการวเิคราะห์ค่าที (t-test) ดงันี 

 

ตารางที 7  การเปรียบเทียบการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร กบัภาวะผูน้าํจาํแนกตามเพศ 

ตัวแปร 
เพศ 

t sig. ชาย (n = 36) หญงิ (n = 8) 
( X ) S.D. ( X ) S.D. 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
สร้างสรรค ์

2.481 0.750 2.658 0.809 -1.131 0.260 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงั
รับ-เฉือยชา 

2.400 0.545 2.508 0.689 -0.838 0.403 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงั
รับ-กา้วร้าว 

2.258 0.386 2.426 0.644 -1.458 0.147 

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 2.401 0.649 2.645 0.813 -1.599 0.112 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 2.273 0.750 2.498 0.800 -1.447 0.150 
  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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จากตารางที 7 พบวา่ เพศทีแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์ 
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว  ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง  และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig  เท่ากบั 0.260 , 0.403 , 

0.147 , 0.112 และ 0.150 ตามลาํดบั 

 
2.2  อายทีุต่างกนั มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ วฒันธรรมองคก์าร

ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และ
ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 8  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การรับรู้วฒันธรรมองคก์าร 

                  และภาวะผูน้าํจาํแนกตามอาย ุ

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ 
ระหวา่งกลุ่ม 6.213  .553 2.594*  0.04 

ภายในกลุ่ม 71.242  0.599   

รวม 77.455     

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
เฉือยชา 

ระหวา่งกลุ่ม 5.069  1.267 3.215* 0. 15 

ภายในกลุ่ม 46.913  0.394   

รวม 51.982     

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
กา้วร้าว 

ระหวา่งกลุ่ม 2.222  0.555 .661 0. 64 

ภายในกลุ่ม 39.795  0.334   

รวม 42.017     

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม .   .  .  0.  
ภายในกลุ่ม .   0.    

รวม .      

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 
ระหวา่งกลุ่ม .   .  . * 0.  
ภายในกลุ่ม .   0.    

รวม .      

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 
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จากตารางที 8 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้
วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์  วฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรม
องค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจาํแนก
ตามอายุของพนักงานระดับปฏิบติัการของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต   
พบวา่พนกังานทีมีช่วงอายุแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ วฒันธรรม
องค์การลักษณะตงัรับ - เฉือยชา และมีการรับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนแตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .  

ผูว้จิยัจึงไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่การรับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนโดย
วิธีการทดสอบรายคู่ของ Scheffe แต่ผูว้ิจยัไม่พบความแตกต่างจึงขอเปลียนมาเป็นวิธีการทดสอบ
ของ LSD ดงันี 

 

ตารางที 9  การเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรคจ์าํแนกตามอาย ุ   
                 โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

ตัวแปร อายุ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

วฒันธรรม
องคก์ารลกัษณะ
สร้างสรรค ์

ค่าเฉลีย 2.742 2.353 2.167 2.300 2.910 

( ) ตาํกวา่  ปี - 0.389* 0.575* 0.442 -0.167 

( ) 31 - 35 ปี - - 1.860 0.053 -0.557* 

( )  -  ปี - - - -1.333 -0.743* 

( )  -  ปี - - - - 0.610 

( ) มากกวา่  ปี - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

จากตารางที 9 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมองค์การลักษณะ
สร้างสรรคจ์าํแนกตามอายุ  โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD  พบวา่ พนกังานทีมีอายุตาํกวา่  ปี
มีค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมลกัษณะสร้างสรรค์มากกวา่พนกังานทีมีอายุ  –  ปี เท่ากบั 0.389 
และมีค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมลกัษณะสร้างสรรค์มากกว่า พนักงานทีมีอายุ  –  ปี เท่ากบั 
0. 75 ส่วนพนกังานทีมีอาย ุ 1 - 35 ปี และ พนกังานทีมีอายุ 36 – 40 ปีมีค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรม
ลกัษณะสร้างสรรคน์อ้ยกวา่ พนกังานทีมีอายุมากกวา่  5 ปี เท่ากบั -0.557 , -0.743 ตามลาํดบั อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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ตารางที 10  การเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –เฉือยชาจาํแนกตาม 
                    อาย ุโดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

ตัวแปร อายุ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

วฒันธรรม
องคก์ารลกัษณะ
ตงัรับ -เฉือยชา 

ค่าเฉลีย 2.578 2.262 2.111 2.100 2.850 

( ) ตาํกวา่  ปี - 0.315* 0.466* 0.477 -0.272 

( ) 31 - 35 ปี - - 0.151 0.162 -0.578* 

( )  -  ปี - - - 0.011 -0.739* 

( )  -  ปี - - - - -0.750 

( ) มากกวา่  ปี - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

จากตารางที 10 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะ     
ตงัรับ -เฉือยชาจาํแนกตามอาย ุโดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD  พบวา่ พนกังานทีมีอายุตาํกวา่  
ปีมีค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามากกว่าพนักงานทีมีอายุ  –  ปี เท่ากบั 
0.315  และมีค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามากกวา่ พนกังานทีมีอายุ  –  ปี 
เท่ากบั 0.466 ส่วนพนกังานทีมีอายุ 1 - 35 ปี และพนกังานทีมีอายุ 36 – 40 ปีมีค่าเฉลียการรับรู้
วฒันธรรมลกัษณะตงัรับ-เฉือยชาน้อยกว่า พนกังานทีมีอายุมากกว่า  5 ปี เท่ากบั -0.578, -0.739 

ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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ตารางที 11  การเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจาํแนกตามอาย ุ โดยวธีิการ 

                    ทดสอบรายคู่ของ LSD 

ตัวแปร อายุ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

ภาวะผูน้าํแบบ
แลกเปลียน 

ค่าเฉลีย .60 . 04 .  .  .  

( ) ตาํกวา่  ปี - 0.492* 0.596* 0.346 -0.153 

( ) 31 - 35 ปี - - 0.104 -0.145 -0.645* 

( )  -  ปี - - - -0.25 -0.75* 

( )  -  ปี - - - - -0.5 

( ) มากกวา่  ปี - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

จากตารางที 11 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้ําแบบแลกเปลียน
จาํแนกตามอายุ  โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD  พบวา่ พนกังานทีมีอายุตาํกวา่  ปีมีค่าเฉลีย
การรับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนมากกวา่พนกังานทีมีอายุ  –  ปี เท่ากบั 0. 2 และมีค่าเฉลีย
การรับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนมากกวา่ พนกังานทีมีอายุ  –  ปี เท่ากบั 0. 6 ส่วนพนกังาน
ทีมีอายุ 1 - 35 ปี และพนกังานทีมีอายุ 36 – 40 ปีมีค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนนอ้ย
กว่า พนกังานทีมีอายุมากกว่า  5 ปี เท่ากบั -0.645, -0.75 ตามลาํดบั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .  

 

.   ระดับการศึกษาทีต่างกัน  มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ 
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนทีแตกต่างกนั 
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ตารางที 12  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การรับรู้วฒันธรรม 

                    องคก์ารและภาวะผูน้าํจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์

ระหวา่งกลุ่ม 0.730 2 0.365 0.576 0.564 

ภายในกลุ่ม 76.725 121 0.634   

รวม 77.455 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
เฉือยชา 

ระหวา่งกลุ่ม 1.099 2 0.549 1.307 0.275 

ภายในกลุ่ม 50.883 121 0.421   

รวม 51.928 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
กา้วร้าว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.540 2 0.270 0.788 0.457 

ภายในกลุ่ม 41.477 121 0.343   

รวม 42.017 123    

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม 0.303 2 0.151 0.249 0.780 

ภายในกลุ่ม 73.475 121 0.607   

รวม 73.777 123    

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 
ระหวา่งกลุ่ม 0.729 2 0.364 0.581 0.561 

ภายในกลุ่ม 75.878 121 0.627   

รวม 76.607 123    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 
จากตารางที 12 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้

วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์  วฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรม
องค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจาํแนก
ตามระดบัการศึกษาของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
เขต  พบว่าพนักงานทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลักษณะ
สร้างสรรค์ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว 
ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั  
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.4  ระดบัตาํแหน่งงานทีต่างกัน  มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค ์
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนทีแตกต่างกนั 

 
ตารางที 13  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การรับรู้วฒันธรรม 

                    องคก์ารและภาวะผูน้าํจาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์

ระหวา่งกลุ่ม 0.197 2 0.099 0.154 0.857 

ภายในกลุ่ม 77.258 121 0.638   

รวม 77.455 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
เฉือยชา 

ระหวา่งกลุ่ม 0.197 2 0.099 0.231 0.794 

ภายในกลุ่ม 51.785 121 0.428   

รวม 51.982 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
กา้วร้าว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.375 2 0.188 0.546 0.581 

ภายในกลุ่ม 41.641 121 0.344   

รวม 42.017 123    

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม 0.068 2 0.034 0.056 0.946 

ภายในกลุ่ม 73.710 121 0.609   

รวม 73.777 123    

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 
ระหวา่งกลุ่ม 0.291 2 0.146 0.231 0.794 

ภายในกลุ่ม 76.315 121 0.631   

รวม 76.607 123    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

จากตารางที 13 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้
วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์  วฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรม
องค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจาํแนก
ตามระดบัตาํแหน่งงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
เขต   พบวา่พนกังานทีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ 
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วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั  

 

.5  อตัราเงินเดือนทีแตกต่างกนั  มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค ์
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 14  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การรับรู้วฒันธรรม 

       องคก์ารและภาวะผูน้าํจาํแนกตามอตัราเงินเดือน 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ 
ระหวา่งกลุ่ม 6.432 5 1.286 2.137 0.066 

ภายในกลุ่ม 71.023 118 0.602   

รวม 77.455 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
เฉือยชา 

ระหวา่งกลุ่ม 3.993 5 0.799 1.964 0.089 

ภายในกลุ่ม 47.989 118 0.407   

รวม 51.982 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
กา้วร้าว 

ระหวา่งกลุ่ม 3.320 5 0.664 2.025 0.080 

ภายในกลุ่ม 38.696 118 0.328   

รวม 42.017 123    

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม 7.33 5 1.466 2.603* 0.029 

ภายในกลุ่ม 66.448 118 0.563   

รวม 73.777 123    

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 
ระหวา่งกลุ่ม 3.969 5 0.794 1.29 0.273 

ภายในกลุ่ม 72.638 118 0.616   

รวม 76.607 123    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 
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จากตารางที 14 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้
วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์  วฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรม
องค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจาํแนก
ตามอตัราเงินเดือนของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
เขต   พบว่าพนักงานทีมีช่วงอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะ
สร้างสรรค์ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว 
และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั แต่มีการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  

ผูว้ิจยัจึงได้นาํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่การรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ Scheffe แต่ผูว้ิจยัไม่พบความแตกต่างจึงขอเปลียนมาเป็นวิธีการ
ทดสอบของ LSD ดงันี 

 

ตารางที 15  การเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงจาํแนกตามอตัราเงินเดือน  
                   โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

ตวัแปร อตัราเงนิเดือน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (6) 

ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง 

ค่าเฉลีย 2.333 2.754 2.260 2.360 2.220 2.990 

( ) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท - -0.421 0.069 -0.027 0.117 -0.652 

( ) , - ,  บาท - - 0.491* 0.393 0.538 -0.231 

( ) , - ,  บาท - - - -0.097 0.047 -0.722* 

( ) , - ,  บาท - - - - 0.144 -0.624 

( ) , - ,  บาท - - - - - -0.769 

(6) ตงัแต่ ,  บาทขึนไป - - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

จากตารางที 15 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง
จาํแนกตามอตัราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD  พบว่า พนกังานทีมีอตัราเงินเดือน 
10,000 – 19,999 บาท มีค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมากกว่าพนกังานทีมีอตัรา
เงินเดือน 20,000 – 29,999 บาท เท่ากบั 0. 1 และพนกังานทีมีอตัราเงินเดือน 20,000 – 29,999       
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มีค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงนอ้ยกวา่ พนกังานทีมีอตัราเงินเดือนตงัแต่ 50,000 บาท 
เท่ากบั -0.722 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   

 

.6  สถานภาพสมรสทีแตกต่างกนั  มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค ์
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 16  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การรับรู้วฒันธรรม 

       องคก์ารและภาวะผูน้าํจาํแนกตามสถานภาพสมรส 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ 
ระหวา่งกลุ่ม 5.563 2 2.781 4.681* 0.011 

ภายในกลุ่ม 71.892 121 0.594   

รวม 77.455 123    

วฒันธรรมองค์การลักษณะตังรับ –
เฉือยชา 

ระหวา่งกลุ่ม 2.388 2 0.194 2.913 0.058 

ภายในกลุ่ม 49.594 121 0.410   

รวม 51.982 123    

วฒันธรรมองค์การลักษณะตังรับ –
กา้วร้าว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.404 2 0.202 0.588 0.557 

ภายในกลุ่ม 41.613 121 0.344   

รวม 42.017 123    

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม 3.666 2 1.833 3.163* 0.046 

ภายในกลุ่ม 70.112 121 0.579   

รวม 73.777 123    

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 
ระหวา่งกลุ่ม 5.208 2 2.604 4.413* 0.014 

ภายในกลุ่ม 71.399 121 0.59   

รวม 76.607 123    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 
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จากตารางที 16 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้
วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์  วฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรม
องค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจาํแนก
ตามสถานภาพสมรสของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
เขต  พบว่า พนักงานทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการรับรู้ วฒันธรรมองค์การลักษณะ       
ตงัรับ – เฉือยชา และวฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-ก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน แต่มีการรับรู้
วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

ผูว้ิจยัจึงได้นาํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่การรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ Scheffe แต่ไม่พบความแตกต่างจึงขอเปลียนเป็นวิธีการทดสอบของ 
LSD ดงันี 

 

ตารางที 17  การเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรคจ์าํแนกตาม 

                    สถานภาพสมรส โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

ตัวแปร อตัราเงินเดือน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
( ) ( ) ( ) 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
สร้างสรรค ์

ค่าเฉลีย 2.811 2.382 2.475 

( ) โสด - 0.429* 0.336 

( ) สมรส - - -0.093 

( ) หมา้ย/หยา่ร้าง - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

จากตารางที 17 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะ
สร้างสรรค์จาํแนกตามสถานภาพสมรส โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD  พบวา่ พนกังานทีมี
สถานภาพโสดมีค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์มากกว่าพนักงานทีมี
สถานภาพสมรส โดยมีค่าแตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย เท่ากบั 0.429 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.  
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ตารางที 18  การเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงจาํแนกตามสถานภาพสมรส  
                   โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

ตวัแปร อตัราเงนิเดือน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
( ) ( ) ( ) 

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

ค่าเฉลีย 2.73 2.428 2.1 

( ) โสด - 0.302* 0.631 

( ) สมรส - - 0.328 

( ) หมา้ย/หยา่ร้าง - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

 จากตารางที 18 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง
จาํแนกตามสถานภาพสมรส โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD  พบวา่ พนกังานทีมีสถานภาพโสด
มีค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมากกวา่พนกังานทีมีสถานภาพสมรส โดยมีค่าแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉลีย เท่ากบั 0.302  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

ตารางที 19  การเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจาํแนกตามสถานภาพสมรส  
                   โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

ตวัแปร อตัราเงนิเดือน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
( ) ( ) ( ) 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 

ค่าเฉลีย 2.63 2.214 2.33 

( ) โสด - 0.416* 0.297 

( ) สมรส - - -0.119 

( ) หมา้ย/หยา่ร้าง - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

จากตารางที 19 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้ําแบบแลกเปลียน
จาํแนกตามสถานภาพสมรส โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD  พบวา่ พนกังานทีมีสถานภาพโสด
มีค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมากกวา่พนกังานทีมีสถานภาพสมรส โดยมีค่าแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉลีย เท่ากบั 0.416 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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.7  ประสบการณ์การทาํงานทีแตกต่างกัน  มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลักษณะ

สร้างสรรค์ วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว 
ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนทีแตกต่างกนั 
 
ตารางที 20  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การรับรู้วฒันธรรม 

       องคก์ารและภาวะผูน้าํจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์

ระหวา่งกลุ่ม 0.091 2 0.046 0.061 0.941 

ภายในกลุ่ม 91.121 121 0.753   

รวม 91.212 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
เฉือยชา 

ระหวา่งกลุ่ม 0.904 2 0.452 0.909 0.406 

ภายในกลุ่ม 60.136 121 0.497   

รวม 61.040 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
กา้วร้าว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.031 2 0.016 0.035 0.965 

ภายในกลุ่ม 52.849 121 0.437   

รวม 52.88 123    

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม 2.637 2 1.319 2.243 0.111 

ภายในกลุ่ม 71.140 121 0.588   

รวม 73.777 123    

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 
ระหวา่งกลุ่ม 1.387 2 0.693 1.116 0.331 

ภายในกลุ่ม 75.22 121 0.622   

รวม 76.607 123    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

จากตารางที 20 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้
วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์  วฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรม
องค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจาํแนก
ตามประสบการณ์ทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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เขต  พบว่า พนกังานทีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะ
สร้างสรรค์ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว 
ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั   

 

.8  ระยะเวลาในการปฏิบติังานทีแตกต่างกนั  มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะ
สร้างสรรค์ วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว 
ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 21  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การรับรู้วฒันธรรม 

        องคก์ารและภาวะผูน้าํจาํแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์

ระหวา่งกลุ่ม 2.570 4 0.643 0.863 0.489 

ภายในกลุ่ม 88.642 119 0.745   

รวม 91.212 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
เฉือยชา 

ระหวา่งกลุ่ม 1.582 4 0.395 0.791 0.533 

ภายในกลุ่ม 59.458 119 0.5   

รวม 61.040 123    

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ –
กา้วร้าว 

ระหวา่งกลุ่ม 1.542 4 0.385 0.894 0.47 

ภายในกลุ่ม 51.338 119 0.431   

รวม 52.88 123    

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม 3.286 4 0.822 1.387 0.243 

ภายในกลุ่ม 70.491 119 0.592   

รวม 73.777 123    

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 
ระหวา่งกลุ่ม 2.076 4 0.519 0.829 0.510 

ภายในกลุ่ม 74.531 119 0.626   

รวม 76.607 123    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 
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จากตารางที 21 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้
วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ วฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรม
องค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจาํแนก
ตามระยะเวลาในการปฏิบติังานของ พนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) เขต   พบวา่ พนกังานทีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
ตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั 

 

.  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 
สมมติฐานที 2 วฒันธรรมองค์การกับภาวะผูน้ําของพนักงานระดับปฏิบติัการมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งกนั  

ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํของพนกังาน
ระดบั ปฏิบติัการ บริษทัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขต 70 ผูว้ิจยัใช้ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดงัรายละเอียดใน
ตารางที 22 

 

ตารางที 22  แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัภาวะผูน้าํ 
ตวัแปร Mean S.D. TFL TSL CS PS AS LT 

TFL 2.574 0.774       
TSL 2.433 0.789 .841**      
CS 2.607 0.794 .865** .890**     
PS 2.477 0.650 .810** .882** .910**    
AS 2.377 0.584 .482** .563** .485** .632**   
LT 2.504 0.750 .959** .960** .910** .882** .545**  
OT 2.521 0.622 .767** .834** .881** .922** .749** .835** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 1 
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 TFL  หมายถึง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

 TSL หมายถึง ภาวะผูน้าํการแลกเปลียน 

 CS หมายถึง วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ 
 PS หมายถึง วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 
 AS หมายถึง วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว 

 LT หมายถึง ภาวะผูน้าํโดยรวม 
     OT     หมายถึง วฒันธรรมองคก์ารโดยรวม 

 

จากตารางที 22 แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบั
ภาวะผูน้าํการแลกเปลียน มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .841 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01 

วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กับภาวะผูน้ําการ
เปลียนแปลง และภาวะผูน้าํการแลกเปลียน มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .865 และ .890 
ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง ภาวะผูน้าํการแลกเปลียน และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .810 .882 และ .910 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-ก้าวร้าว มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง ภาวะผูน้าํการแลกเปลียน วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ และวฒันธรรม
องค์การลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .482 .563 .485 และ .632 
ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

วฒันธรรมองค์การโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 
ภาวะผูน้าํการแลกเปลียน วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-

เฉือยชา  วฒันธรรมองค์การลักษณะตังรับ-ก้าวร้าว และภาวะผูน้ําโดยรวม  มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .767 .834 .881 .922 .749 และ .835 ตามลาํดบั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01 

ภาวะผูน้าํโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง  ภาวะผูน้าํ
การแลกเปลียน วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค ์ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา  
และวฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-ก้าวร้าว มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .959 .960 
.910  .882 และ .545 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
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การวิเคราะห์ว ัฒนธรรมองค์การทีมีอิทธิพลต่อภาวะผู ้นําของพนักงานระดับ 
ปฏิบติัการ บริษทัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขต 70 ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พิจารณาตามตวัแปรทีเขา้สมการ ดงั
รายละเอียดในตารางที 23-25 
 

.  การศึกษาปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อภาวะผู้นํา 
สมมติฐานท ี3 วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํของพนกังานระดบัปฏิบติัการ

ของบริษทั ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต 70 

ในการวิเคราะห์วฒันธรรมองค์การทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําของพนักงานระดับ 
ปฏิบติัการ บริษทัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขต 70 ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พิจารณาตามตวัแปรทีเขา้สมการ ดงั
รายละเอียดในตารางที 23-25  

 

ตารางที 23  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขันตอนของวฒันธรรมองค์การทีส่งผลต่อ                    
   ภาวะผูน้าํเปลียนแปลง 

ตัวแปร B  Beta t R  change 
ค่าคงที .0397   3.188  

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ .835 ( ) .856 18.291 .  
Multiple R = .856  R   = .733 Adjust R = .731 F = 334.569 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  **นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ***นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

จากตารางที 23 แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการมี 1 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนาย
วฒันธรรมองคก์ารทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง เท่ากบั 0.856 โดยมีค่าประสิทธิภาพใน
การทาํนาย (R2) เท่ากับ 0.733 หมายความว่าองค์ประกอบด้าน วฒันธรรมองค์การลักษณะ
สร้างสรรค์ สามารถทาํนายวฒันธรรมองคก์ารดา้น ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง  ไดร้้อยละ73.3 ค่า
สัมประสิทธิการทาํนายประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั 0.731 มี
ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั 0.402 สามารถเขียนเป็นสมการ
วเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี  

ภาวะผูน้าํเปลียนแปลง =  0.397 + 0.835 (วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์) 
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ตารางที 24  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขนัตอนของวฒันธรรมองค์การทีส่งผลต่อภาวะ
   ผูน้าํแบบแลกเปลียน 

 

ตัวแปร B  Beta t R  change 
ค่าคงที 0.145   -1.210  

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ .  ( ) .  5.518 .792 
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับเฉือยชา .  (2) .418 4.525 .  
Multiple R = .907  R   = .822 Adjust R = .819 F = 379.647 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  **นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ***นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

จากตารางที 24 แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการมี 2 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา โดยมี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนายวฒันธรรมองค์การทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํการ
แลกเปลียน  เท่ากบั 0.907 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R2) เท่ากบั 0.822 หมายความวา่ 
องค์ประกอบดา้น วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-

เฉือยชา  สามารถทาํนายวฒันธรรมองค์การดา้น ภาวะผูน้าํการแลกเปลียน  ไดร้้อยละ82.2 ค่า
สัมประสิทธิการทาํนายประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั 0.819 มี
ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั 0.335 สามารถเขียนเป็นสมการ
วเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี  
  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน  =    -0.145 + 0.507 (วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์) 
     + 0.507 (วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา) 

  

ตารางที 25  การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขนัตอนของวฒันธรรมองคก์ารทีส่งผลต่อ 

                    ภาวะผูน้าํโดยรวม 
ตัวแปร B  Beta t R  change 

ค่าคงที .068   .641  

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์ .591 ( ) .625 7.252 .  
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับเฉือยชา . 62 (2) .313 3.638 .  
Multiple R = .919  R   = .845 Adjust R = .843 F = 330.376 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  **นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ***นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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จากตารางที 25 แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการมี 2 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์ และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา  โดยมี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนายวฒันธรรมองคก์ารทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํโดยรวม 

เท่ากบั 0.919 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R2) เท่ากบั 0.845 หมายความวา่องคป์ระกอบ
ดา้น วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา  สามารถ
ทาํนายวฒันธรรมองค์การด้าน ภาวะผูน้าํโดยรวม  ได้ร้อยละ84.5 ค่าสัมประสิทธิการทาํนาย
ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั 0.843 มีความคลาดเคลือนมาตรฐาน
ในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั 0.297 สามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี                 
    ภาวะผูน้าํโดยรวม   =    0.068 + 0.591 (วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค)์ 

       + 0.362 (วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา) 
 
 
 



 

บทท ี5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษา 1) วฒันธรรมองคก์ารกบัภาวะผูน้าํ 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัภาวะผูน้าํ         
3) วฒันธรรมองคก์ารทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) ในเขต  ทีปฏิบติังานในเขตจงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 14  สาขา 
ผูใ้หข้อ้มูลคือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 124 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แบบประเมิน
ทีปรับปรุงจากแบบประเมินทีสร้างโดย เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ  

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่า t (t test) การทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) และการ
วเิคราะห์การทดถอยพหุแบบมีขนัตอน (Multiple Regression Analysis) 
 
1.  สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการณ์ กรณีศึกษา บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต 70 สามารถสรุปผลได้
ดงันี 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทีมีช่วงอายุตาํ
กว่า 30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งงานอยู่ในระดบัปฏิบติัการ มีอตัราเงินเดือน
ระหวา่ง 10,000 – 19,999 บาท สถานภาพโสด มีประสบการณ์การทาํงานอยูร่ะหวา่ง 0 -5 ปี และมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 1 – 3 ปี 

2.  การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบวา่ เพศทีแตกต่างกนัมีการรับรู้
วฒันธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์  วฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรม
องค์การลักษณะตงัรับ-ก้าวร้าว ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง และภาวะผูน้ําแบบแลกเปลียนไม่
แตกต่างกนั ดา้นอายุ พบว่า พนกังานทีมีช่วงอายุแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
สร้างสรรค ์วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนแตกต่างกนั   
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ดา้นการศึกษา  พบวา่ พนกังานทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
สร้างสรรค์ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว 
ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั  ดา้นตาํแหน่งงาน พบว่า 
พนกังานทีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค ์วฒันธรรม
องค์การลักษณะตังรับ - เฉือยชา วฒันธรรมองค์การลักษณะตังรับ-ก้าวร้าว ภาวะผูน้ําการ
เปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั  ดา้นอตัราเงินเดือน  พบวา่ พนกังานทีมี
ช่วงอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงแตกต่างกนั ด้านสถานภาพ
สมรส  พบวา่ พนกังานทีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีการรับรู้ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์
ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนแตกต่างกนั  ดา้นประสบการณ์การทาํงาน 
พบวา่ พนกังานทีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั  และดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
พบว่า พนกังานทีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะ
สร้างสรรค์ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว 
ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนไม่แตกต่างกนั 

3.  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมองค์การกับภาวะผู ้นํา  พบว่า 
วฒันธรรมองคก์ารโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะผูน้าํโดยรวม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.835) 

4.  การทดสอบปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนายวฒันธรรมองค์การทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํโดยรวม  
เท่ากบั 0.919 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R2) เท่ากบั 0.845 หมายความวา่องคป์ระกอบ
ดา้นวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์ และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา สามารถ
ทาํนายวฒันธรรมองคก์ารดา้นภาวะผูน้าํโดยรวมไดร้้อยละ84.5 
 
2.  การอภิปรายผลการวจัิย 

1.  จากผลการวิจยัวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํ ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
บริษทัธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต 70 พบวา่  วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์ 
มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา  วฒันธรรมองคก์าร
ลักษณะตงัรับ-ก้าวร้าว  ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง และภาวะผูน้ําแบบแลกเปลียน มีค่าเฉลีย
โดยรวมอยูใ่นระดบัตาํ แสดงวา่พนกังานยงัไม่มีการรับรู้เรืองดงักล่าวมากเท่าทีควร  หากมีการเพิม
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การรับรู้เรืองวฒันธรรมองค์การ และภาวะผูน้ํามากขึน พนักงานจะมีการรับรู้เรืองวฒันธรรม
องคก์ารและภาวะผูน้าํมากขึน ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรรณิกา  อินนุพฒัน์ (2553) ทีพบวา่  
ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ารทงั  ดา้น คือ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์ 
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ - เฉือยชา และวฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ - กา้วร้าว อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

2.  จากผลการวจิยัคุณสมบติัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติัการ  
จาํแนกตามอายุ พบว่า พนักงานทีมีช่วงอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ภาวะผูน้ําแบบ

แลกเปลียนแตกต่างกนัเมือพิจารณาความแตกต่าง  พนกังานกลุ่มทีมีอายุตาํกวา่ 30 ปี มีค่าเฉลียการ
รับรู้วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ – เฉือยชา และภาวะ
ผูน้าํแบบแลกเปลียนแตกต่างจากพนกังานกลุ่มทีมีอายุ  31 – 35 ปี และ 36 – 40 ปี  และพนกังาน
กลุ่มทีมีอายุมากกว่า 45 ปี มีค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์  วฒันธรรม
องค์การลกัษณะตงัรับ – เฉือยชา และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนแตกต่างจากพนกังานกลุ่มทีมีอาย ุ
31 – 35 ปี และ 36 – 40 ปี ทีเป็นเช่นนีเพราะ พนกังานกลุ่มทีมีอายุตาํกวา่ 30 ปี ยงัไม่มีความผูกพนั
ในองคก์ร ยงัไม่เขา้ใจวฒันธรรมองคก์รมาก ส่วนกลุ่มพนกังานทีมีอายุมากกวา่ 45 ปีนนั เป็นกลุ่ม
วยักลางคน มีภาวการณ์เป็นผูน้าํมากกวา่ อยู่กบัองค์กรมานานกวา่ มีความผูกพนัมากกว่า กลุ่มทีมี
อายตุาํกวา่ 30 ปี จึงมกัมีการรับรู้เรืองภาวะผูน้าํไดดี้กวา่   

จาํแนกตามอตัราเงินเดือน พนกังานทีมีช่วงอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาวะ
ผูน้าํการเปลียนแปลงแตกต่างกนั เมือพิจารณาความแตกต่าง พบวา่  พนกังานกลุ่มทีมีอตัราเงินเดือน 
10,000 – 19,999 บาทมีค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงแตกต่างจากพนกังานกลุ่มทีมี
อตัราเงินเดือน 20,000 – 29,999 บาท และพนกังานกลุ่มทีมีอตัราเงินเดือน 20,000 – 29,999 บาทมี
ค่าเฉลียการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงแตกต่างจากพนกังานกลุ่มทีมีอตัราเงินเดือน 50,000 บาท
ขึนไป ทีเป็นเพราะพนักงานทีมีเงินเดือนสูงย่อมมีภาระหน้าทีความรับผิดชอบมากขึนด้วย จึงมี
ภาวะผูน้าํสูงกว่า จึงควรเพิมการรับรู้เรืองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงกบัทงั 2 กลุ่มนีเป็นพิเศษจาก
การจดัอบรมภายในองคก์ร เป็นตน้    

จาํแนกตามสถานภาพสมรส  พนักงานทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี การรับรู้
วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค ์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน
แตกต่างกนั เมือพิจารณาความแตกต่าง พบว่า พนักงานกลุ่มทีโสด มีค่าเฉลียการรับรู้วฒันธรรม
องค์การลักษณะสร้างสรรค์ การรับรู้ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง  และการรับรู้ภาวะผูน้ําแบบ
แลกเปลียน แตกต่างจากพนักงานกลุ่มทีสมรสแล้ว ทงันีอาจเป็นเพราะการมีครอบครัวทาํให้
พนกังานทีสมรสแล้ว มีการรับรู้เรืองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน และ
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วฒันธรรมองค์ลกัษณะสร้างสรรค์ ได้ไม่ดีเท่าพนกังานทียงัโสด จึงควรหันมาเพิมการรับรู้เรือง
ดงักล่าวใหก้บัพนกังานกลุ่มทีสมรสแลว้ โดยการจดัอบรม เป็นตน้ 

ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ กัลยาภรณ์  ดารากร ณ อยุธยา (2554) ทีพบว่า 
คุณลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อตัราเงินเดือน สถานภาพสมรส 
และประสบการณ์ทาํงานของธนาคารพาณิชย์ทีแตกต่างกันจะมีความคิดสร้างสรรค์ การรับรู้
รูปแบบภาวะผูน้าํ และการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารแตกต่างกนั 

3. จากผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัภาวะผูน้าํของพนกังาน
ระดับปฏิบัติการ พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง วฒันธรรมองค์การลักษณะตังรับ-ก้าวร้าว มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน และโดยรวม  โดย
มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง  และ ความสัมพนัธ์ระหว่าง วฒันธรรมองค์การลักษณะ
สร้างสรรค์ วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนและโดยรวม  โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง  จึงควร
ส่งเสริมศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาเรือง วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้ว ให้มากขึน เพือ
เพิมประสิทธิภาพให้กบัองคก์ร ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐวุฒิ  แกว้บางพูด (2554) ทีพบวา่ 
ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกบัวฒันธรรมองค์การเทศบาลนครภูเก็ต มี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง (r = .730**) 

4. จากผลการวิจัยวฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อภาวะผู ้นําของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ โดยการทดสอบการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแบบขนัตอน พบว่า  ปัจจยัด้านวฒันธรรม
องคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์ และปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา  มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้าํในภาพรวม ทงัวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรคจ์ะให้ความสําคญักบัค่านิยมในการ
ทาํงาน มุ่งส่งเสริมใหส้มาชิกช่วยเหลือซึงกนัและกนั และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 
ทีมุ่งเน้นความมนัคงของพนกังาน เนน้การคลอ้ยตามความคิดของผูบ้ริหาร ซึงปัจจยัทงัสองนีจะมี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ จึงควรเน้นและให้ความสําคญักบัปัจจยัทงั 2 ด้านนี เพือให้บริษทัประสบ
ความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมัพล  ชูสนุก 
( )  ทีพบว่าภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน และภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงของซีอีโอมีอิทธิพล
ทางตรงดา้นบวก ต่อวฒันธรรมองคก์าร วฒันธรรมการมุ่งเนน้ความรู้สึกเป็นกลุ่ม และวฒันธรรมที
มุ่งเนน้การมีนวตักรรม  
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3.  ข้อเสนอแนะ 
1. องคก์รควรให้ความสําคญัส่งเสริมการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค ์และ

วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา โดยการเชิญ วิทยากร ทีมีความรู้จากภายนอก มาบรรยาย
ใหค้วามรู้กบัพนกังาน เพือเพิมศกัยภาพของพนกังาน 

2. ควรพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว กบัภาวะผูน้าํ
แบบแลกเปลียน และภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง ซึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ควรพฒันา
ให้อยูใ่นระดบัสูงขึน หากความสัมพนัธ์ดี จะทาํให้พนกังานสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ผลิตภณัฑ ์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กบับริษทั อีกทงัยงัเป็นการพฒันาความสามารถของพนกังานอีกดว้ย ทาํ
ใหพ้นกังานตระหนกัถึงภารกิจขององคก์ร และจะส่งผลดีต่อองคก์ร 

3. ควรเพิมการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงั
รับ-เฉือยชา และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนดา้นอายุ กบัพนกังานทีมีอายุตาํกวา่ 30 ปี , 31 – 35 ปี 
และ 36 – 40 ปี เพือเป็นการพฒันาความสามารถของตนเองและเพือนร่วมงานให้ไปสู่ระดบัทีสูงขึน
ส่วนดา้นอตัราเงินเดือน ควรเพิมการรับรู้ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง  กบัพนกังานทีมีอตัราเงินเดือน 
10,000 – 19,999 บาท และ 20,000 – 29,999 บาท เพือเปลียนแปลงวิสัยทศัน์ของกลุ่มคนเหล่านีให้
เป็นไปตามความตอ้งการขององค์กร  และดา้นสถานภาพสมรส ควรเพิมเรืองการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน  กบัพนกังานที
สมรสแลว้ โดยการจดัอบรมภายในองค์กร หรือจดักิจกรรมภายนอก เพือให้พนกังานร่วมกนัสร้าง
ความสัมพนัธ์และวฒันธรรมองคก์รทีดี 

4. จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียของ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์พบวา่มีค่าเฉลีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงั
รับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัตาํ หาก
มีการเพิมการรับรู้เรืองวฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-
เฉือยชา วฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบ
แลกเปลียน จะส่งผลใหพ้นกังานมีการรับรู้ในเรืองนีมากขึน ทาํใหอ้งคก์รเจริญกา้วหนา้ยงิขึน 
  
4.  ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยครังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาตวัแปรอืน ทีมีผลต่อภาวะผูน้าํ เช่น แรงจูงใจในการทาํงาน การทาํงาน
เป็นทีม ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผกูพนัในองคก์ร เป็นตน้ 

2.  ควรเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ ของบริษทั ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตอืนๆ ดว้ย 
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3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ของธนาคารพาณิชยอื์น ๆ 

4.  ควรขยายการศึกษากลุ่มตวัอย่าง อืนๆ ด้วยเช่น ระดับผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพือให้ได้
รายละเอียดทีครอบคลุมมากขึน ชดัเจนมากขึน จะไดน้าํผลการวิจยัไปใช้กบัองคก์าร ให้เกิดความ
เหมาะสมต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ผลตรวจสอบความเทยีงตรงและความเชือถือได้ของแบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การตรวจสอบความเทยีงตรงเชิงเนือหาและความน่าเชือถือได้ของแบบประเมินวฒันธรรมองค์การ
และภาวะผู้นํา 
 

 
ด้าน 

 
ข้อ

คําถาม 

การตรวจสอบ
ความเทยีงตรง 

ค่าความ
เทยีง      
เชิง

เนือหา 

ผลการ      
พจิารณา 

ค่าอลัฟา 
(alpha) 

ผลการ      
พจิารณา 

  ผู้เชียวชาญ   
         
ดา้นภาวะผูน้าํ
แบบ
เปลียนแปลง 

ขอ้  +  +1 +  +  .  ผา่น .904 ผา่น 

ขอ้  +1 +1 +1 +  .  ผา่น .904 ผา่น 

ขอ้  +  0 +  +  0.75 ผา่น .903 ผา่น 

ขอ้  +1 +  0 +  0.75 ผา่น .910 ผา่น 

ขอ้  +  +1 +  +1 .  ผา่น .905 ผา่น 

ขอ้  +1 +  +1 +1 .  ผา่น .980 ผา่น 

 ขอ้  +  +1 +  +  .  ผา่น .904 ผา่น 

ขอ้  +1 +  +1 +1 .  ผา่น .905 ผา่น 

ขอ้  +  +1 +  +  .  ผา่น .906 ผา่น 

ขอ้  +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น .905 ผา่น 

ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .907 ผา่น 

ขอ้  +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .905 ผา่น 

ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .906 ผา่น 

ขอ้  +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .905 ผา่น 

 ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .905 ผา่น 

 ขอ้  +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .907 ผา่น 

 ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .904 ผา่น 

 ขอ้  +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .905 ผา่น 

 ขอ้ 19 +  +  +  +  .  ผา่น .909 ผา่น 

 ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .905 ผา่น 
ค่าความเชือได ้ดา้นภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง เท่ากบั .975 

91 



 

 

 
ด้าน 

 
ข้อ

คําถาม 

การตรวจสอบ
ความเทยีงตรง 

ค่าความ
เทยีง      
เชิง

เนือหา 

ผลการ      
พจิารณา 

ค่าอลัฟา 
(alpha) 

ผลการ      
พจิารณา 

  ผู้เชียวชาญ   
         
ดา้นภาวะ ขอ้ 21 +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .935 ผา่น 

ผูน้าํแบบ ขอ้ 22 +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .918 ผา่น 

แลกเปลียน ขอ้ 23 +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .920 ผา่น 

 ขอ้ 24 +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .921 ผา่น 

 ขอ้ 25 +1 0 0 +1 0.50 ผา่น .933 ผา่น 

 ขอ้ 26 +1 0 0 +1 0.50 ผา่น .919 ผา่น 

ค่าความเชือได ้ดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน เท่ากบั .938 
ดา้นวฒันธรรม ขอ้  +  0 +  +  0.75 ผา่น .982 ผา่น 

ลกัษณะ ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .977 ผา่น 

สร้างสรรค ์ ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .975 ผา่น 

 ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .975 ผา่น 

 ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .975 ผา่น 

 ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .975 ผา่น 

 ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .975 ผา่น 

 ขอ้  +  +  +  +  .  ผา่น .976 ผา่น 

 ขอ้ 9 +  0 +  +  0.75 ผา่น .975 ผา่น 

 ขอ้10 +  +  +  +  .  ผา่น .976 ผา่น 

 ขอ้ 11 +  +  +  +  .  ผา่น .975 ผา่น 

ค่าความเชือได ้ดา้นวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์เท่ากบั .979 
ดา้นวฒันธรรม ขอ้ 12 +  +  +  +  .  ผา่น .848 ผา่น 

องคก์าร ขอ้ 13 +  +  +  +  .  ผา่น .841 ผา่น 

ลกัษณะ ขอ้ 14 +  +  +  +  .  ผา่น .848 ผา่น 

ตงัรับ-เฉือยชา ขอ้ 15 +  +  0 +  0.75 ผา่น .849 ผา่น 

 ขอ้ 16 +  +  +  +  .  ผา่น .855 ผา่น 
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ด้าน 

 
ข้อ

คําถาม 

การตรวจสอบ
ความเทยีงตรง 

ค่าความ
เทยีง      
เชิง

เนือหา 

ผลการ      
พจิารณา 

ค่าอลัฟา 
(alpha) 

ผลการ      
พจิารณา 

  ผู้เชียวชาญ   
         

ดา้นวฒันธรรม ขอ้ 17 +  +  +  +  .  ผา่น .851 ผา่น 

องคก์าร ขอ้ 18 +  +  +  +  .  ผา่น .842 ผา่น 

ลกัษณะ ขอ้ 19 +  +  +  +  .  ผา่น .878 ผา่น 

ตงัรับ-เฉือยชา ขอ้ 20 +  +  +  +  .  ผา่น .877 ผา่น 

 ขอ้ 21 +  0 0 +  0.50 ผา่น .886 ผา่น 

ค่าความเชือได ้ดา้นวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา เท่ากบั .873 
ดา้นวฒันธรรม ขอ้ 22 +  0 +  +  0.75 ผา่น .854 ผา่น 

องคก์าร ขอ้ 23 +  +  +  +  .  ผา่น .866 ผา่น 

ลกัษณะ ขอ้ 24 +  +  0 +  0.75 ผา่น .862 ผา่น 

ตงัรับ-กา้วร้าว ขอ้ 25 +  +  +  +  .  ผา่น .858 ผา่น 

 ขอ้ 26 +  0 +  +  0.75 ผา่น .848 ผา่น 

 ขอ้ 27 +  +  +  +  .  ผา่น .857 ผา่น 

 ขอ้ 28 +1 0 +1 +  0.75 ผา่น .881 ผา่น 

 ขอ้ 9 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น .885 ผา่น 

 ขอ้ 0 +1 +1 +1 +1 0.75 ผา่น .881 ผา่น 

 ขอ้ 31 +1 +1 +1 +1 .  ผา่น .855 ผา่น 

ค่าความเชือได ้ดา้นวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว เท่ากบั .877 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ชือ – สกุล นายศราวฒิุ รุ่งวไิลเจริญ 
ทีอยู ่ 199 หมู่ 1 ตาํบลดอนเจดีย ์อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 71140 
ทีทาํงาน บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 519 ตาํบลท่าเรือ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 71130 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 53 สาํเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขารัฐประศาสนสตร์ 
 จากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
 พ.ศ.  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวติัการทาํงาน 
 พ.ศ. 54 - ปัจจุบนั บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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