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Abstract
The purpose of this research was to study the view of the employees on the 

leadership style, social support and good characteristics as a staffs working at the public agency in 
Bangkok. Questionnaires were used as tool to conduct a survey in which 215 staffs had 
responding the questionnaires. The data was analyzed as percentage, mean and standard deviation 
using the SPSS program. The results of this research were: 1) The leaders who had the capability 
to change the organization were most prominent among the employees. This was followed by 
transactional leadership and laissez-faire leadership. 2) The employees received most support in 
term of information, followed by emotional and material supports respectively. 3) The employees 
had the best characteristic as a good staffs in term of having a well-behaved manner, followed by 
both giving full co-operation and having the positive attitude to serve others. 
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคสังคมโลกาภิวัฒนที่การแขงขันเกิดขึ้นอยางซับซอน และตอเนื่องอยางตลอดเวลา  

เหตุผลสําคัญอันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มนุษยผลิตขึ้น การพัฒนา  และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความจําเปนตองปรับ
กลยุทธการดําเนินธุรกิจใหมเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตลอดจนการแสวงหาโอกาส
ใหมๆในการทําธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน มาตรการสําคัญที่หลายๆองคการ
พยายามนํามาใชคือ  การพยายามสนับสนุน สงเสริม และปรับพฤติกรรมที่พึงประสงคของพนักงาน
ในองคการ  ทั้งนี้เพราะทุกองคการลวนตองการความเจริญกาวหนา ความอยูรอด การปรับตัวและ
ไมตองการใหเกิดความขัดแยงกันในการทํางาน ซึ่งจะเปนไปไดตองอาศัยการบริหาร และการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม

ทรัพยากรบุคคลที่ดีเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในองคการ  เพราะเปนผูปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอนของการบริหาร และเปนผูวางรากฐานใหองคการมีความแข็งแรงและมั่นคง หากองคการ
ใดมีทรัพยากรบุคคลที่ดี มีคุณภาพพรอมที่จะอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการ องคการเหลานั้นก็
จะสามารถฝาฟนอุปสรรค และสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได  องคการสวน
ใหญเชื่อกันวา คนเกงเทานั้นที่จะนําพาองคการไปสูผลสําเร็จได หากองคการรับพนักงานเกง
เหลานั้นเขามารวมงานและเปนพนักงานที่ดีขององคการดวย นับวาองคการนั้นไดพนักงานทั้งคน
เกงและคนดีมีประสิทธิภาพ แตหากพนักงานนั้นเกงแตไมใชพนักงานที่ดี องคการก็จําเปนตอง
พิจารณาแนวทางการคัดเลือกและแนวทางแกไขปญหาของพนักงานที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงกลาวไดวา 
คนดีมีความสําคัญไมแพคนเกงเชนกัน ซึ่งถาพิจารณาในแงพฤติกรรมของพนักงานที่เปนที่ตองการ
ขององคการ   และมีสวนชวยใหองคการประสบผลสําเร็จแลว  Katz (1964, อางถึงใน กันยา  พีร
พัฒนานันท 2546) เชื่อวานอกจากพนักงานจะตองมีพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่แลว  ก็
ควรมีพฤติกรรมที่เหนือบทบาทหนาที่ที่ไดรับ โดยเปนการกระทําที่ไมมีรางวัลใหแตพนักงาน
กระทําดวยความเต็มใจเปนพฤติกรรมที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ   ตลอดจน
สังคมในองคการใหการยอมรับและใหคุณคา  เชนพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  พฤติกรรม
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ความสุภาพออนนอม  พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  พฤติกรรมการใหความรวมมือ  และ
พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ ซึ่งพฤติกรรมของพนักงานประเภทนี้ไดตั้งชื่อเปน “ พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ ” นั่นเอง  

ภายในองคการหนึ่งๆนั้น พนักงานทุกคนถือเปนสมาชิกขององคการ ซึ่งองคการก็
เปรียบเสมือนทีมงานขนาดใหญ  ที่พนักงานทุกคนตองรวมมือกันทํางานใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน  
ดังนั้น การที่องคการจะประสบความสําเร็จไดนั้น องคการมีความจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมของ
พนักงานที่สงผลตอเปาหมายขององคการ ตลอดจนการศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่ดีของ
พนักงานดวย  เพราะในการทํางานนั้นพนักงานจะนําสิ่งตางๆในชีวิตเขามาทํางานดวย  ไมวาจะเปน
ความคิด  ทัศนคติ  ความเชื่อ  ปญหาทั้งในเรื่องครอบครัวและเพื่อนรวมงาน  สิ่งเหลานี้มีผลตอ
พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกทั้งสิ้น ซึ่งจากการศึกษาผลงานวิจัยหลายฉบับพบวา พนักงานที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยางเหมาะสม  เชนการสนับสนุนทางดานอารมณ  ดานรางกาย ดาน
จิตใจ  ดานขอมูลขาวสาร  ดานรูปธรรมและดานอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานทางดาน
สังคม  ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการเปนพนักงานที่ดีขององคการ (เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547)  ดังนั้น  
จึงเปนที่นาสนใจวา หากพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมแลว พนักงานจะมี
พฤติกรรมที่มีความสัมพันธตอการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อันจะเปนประโยชนตอองคการ ตอ  
หัวหนางาน  เพื่อนรวมงาน  ตลอดจนตอตัวเองอีกดวย  

การที่องคการจะมีประสิทธิผลไดนั้น จะตองเกิดมาจากประสิทธิผลในการทํางาน
ระดับบุคคล   ซึ่งถือเปนระดับพื้นฐานที่สําคัญตอการประสบความสําเร็จในเปาหมายขององคการ 
Gibson และคณะ(1997 : 18, อางถึงใน  อิสระ บุญญะฤทธิ์ 2545)   หัวหนางานเปนอีกองคประกอบ
หนึ่งของสมาชิก ที่มีหนาที่ในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคการ และมีสวน
เกี่ยวของสัมพันธกับความมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ตลอดจนความเจริญเติบโตขององคการ  
ดังนั้น หัวหนางานที่มีประสิทธิผลจึงจําเปนตองมีภาวะผูนําที่มีพฤติกรรม ความสามารถหรือ
กระบวนการที่มีอิทธิพลตอพนักงานในองคการ รวมถึงการจูงใจ การสนับสนุน และการดําเนิน
กิจกรรมขององคการ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว(กมลกานต เทพธรานนท 2548 : 18) 
จึงกลาวไดวาผูนําไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตาม  ก็จะสงผลถึงพฤติกรรมและผลงานของพนักงานใน
องคการไมมากก็นอย

ดวยเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาระหวางการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา การ
สนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่ง เพื่อนํา
ผลที่ไดมาเปนแนวทางในการประยุกตใชในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวม  
อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคการในภายภาคหนาตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนําของหัวหนางานระดับตนในองคการภาครัฐแหง

หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
2.  เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการภาครัฐ

แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ในองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการภาครัฐ

แหงหนึ่งจํานวน  215  คน
2. ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา การสนับสนุนทางสังคม 

และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานในระดับปฏิบัติการในองคการภาครัฐ
แหงหนึ่ง โดยแตละเรื่องจะศึกษาในขอบขายเนื้อหาดังตอไปนี้

2.1 การรับรูรูปแบบภาวะผูนําของหัวหนางานระดับตน ผูวิจัยจะศึกษา
โดยครอบคลุมภาวะผูนําเต็มรูปแบบตามแนวคิดของ Bass และ Avolio ซึ่งแบงภาวะผูนําออกเปน 3 
แบบ คือ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย

2.2 การสนับสนุนทางสังคม ผูวิจัยจะศึกษาตามทฤษฎีของ Brown  ซึ่ง
แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ การสนับสนุนทางดานอารมณ  การสนับสนุนทางดานรูปธรรม  
และการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร

2.3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูวิจัยจะศึกษาตามทฤษฎี
ของ Organ ซึ่งแบงออกเปน 5 ดานคือ พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  พฤติกรรมความสุภาพออน
นอม พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  พฤติกรรมการใหความรวมมือ และพฤติกรรมความสํานึก
ในหนาที่

3. ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้ 
3.1 การรับรูรูปแบบภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย การรับรูรูปแบบภาวะ

ผูนําแบบเปลี่ยนแปลง การรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา
แบบปลอยตามสบาย

3.2 การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบดวย การสนับสนุนดาน
อารมณ  การสนับสนุนเชิงรูปธรรม  และการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร 
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3.3พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   ซึ่งประกอบดวย 
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  พฤติกรรมความสุภาพออนนอม  พฤติกรรมความมีน้ําใจเปน
นักกีฬา  พฤติกรรมการใหความรวมมือ และพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่

กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

ตัวแปรที่ใชศึกษางานวิจัยครั้งนี้  คือ  การรับรูรูปแบบภาวะผูนํา ประกอบดวย การรับรู
รูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง  การรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน การรับรูรูปแบบ
ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย และการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวย การสนับสนุนดาน
อารมณ  การสนับสนุนเชิงรูปธรรม  การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  พฤติกรรมความสุภาพออน
นอม  พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา พฤติกรรมการใหความรวมมือและพฤติกรรมความสํานึก
ในหนาที่

พนักงาน

การรับรูรูปแบบ
ภาวะผูนํา

พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ

การสนับสนุน
ทางสังคม
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ทํางานในระดับปฏิบัติการในสายการผลิตขององคการ

ภาครัฐแหงหนึ่ง  ซึ่งใชเปนแหลงเก็บรวมขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้
2. การรับรูรูปแบบภาวะผูนํา  หมายถึง  รูปแบบภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรู

ของพนักงาน  ประกอบดวยภาวะผูนํา 3  แบบคือ
2.1 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)  

หมายถึง  การที่หัวหนางานมีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม    โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง     การพัฒนาความสามารถของผูรวมงาน
และผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้น   และมีศักยภาพมากขึ้น      ทําใหเกิดความตระหนักรูในภารกิจและ
วิสัยทัศนของทีมและองคการหรือสังคม    โดยผานพฤติกรรม  4  ประการ   คือการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ   การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทางปญญา   และการคํานึงถึงปจเจกบุคคล

2.2 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) หมายถึง  
การที่หัวหนางานใหรางวัลหรือลงโทษผูตาม ใหการเสริมแรงตามสถานการณ จูงใจใหผูตามทํางาน
ตามที่ตนคาดหวังไว  ยึดระเบียบในรายละเอียดตางๆ และเนนการทํางานใหเปนไปตามระบบงาน
ตางๆ รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก  ซึ่งผูนําตองรูวาผูตามตองการอะไร  และชวยใหผูตาม
บรรลุเปาหมาย  ทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางรางวัลกับเปาหมาย  ประกอบดวย  การใหรางวัล
ตามสถานการณ   และการบริหารแบบวางเฉย

2.3 ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย(Laissez-Faire Leadership) หมายถึง 
การที่หัวหนางานไมมีความพยายาม  ขาดความรับผิดชอบ  ไมมีการตัดสินใจ  ขาดการมีสวนรวม  
ผูนําจะไมอยูเมื่อผูตามตองการ  ไมมีวิสัยทัศน  ไมมีเปาหมายที่ชัดเจน

3. การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  การที่บุคคลไดรับความชวยเหลือ หรือมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สิ่งของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ  อารมณ  เพื่อใหตอบสนองตอ
ความตองการทางดานสังคมพื้นฐาน  เชน  ไดรับการยินยอม  การนับถือ  ความชวยเหลือและอื่นๆ 
หรือตอบสนองตอความเครียดที่เกิดขึ้น  เพื่อเผชิญปญหาตางๆและการปรับตัวตอปญหานั้นๆ อยาง
มีประสิทธิภาพ  โดยการสนับสนุนทางสังคมนั้น  อาจไดมาจากบุคคลในครอบครัว  บุคคลในที่
ทํางานหรือผูที่อยูรอบตัวเขาก็ได  แบงออกเปน 3 องคประกอบตามแนวคิดทฤษฎีของ Brown ไดแก

3.1 การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support) หมายถึง การให
ความรัก  ความหวงใย  การยกยอง  ใหความมั่นใจ  ความไววางใจ  และใหการยอมรับวาเปนสวน
หนึ่งของกลุม



6

3.2 การสนับสนุนเชิงรูปธรรม (Tangible support) หมายถึงการใหความ
ชวยเหลือ หรือใหบริการโดยตรง  รวมทั้งการใหสิ่งของ เงินทอง

3.3 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร(Informational  support) หมายถึง
การใหขอมูลขาวสาร และคําแนะนําที่เปนประโยชนตอบุคคลในการแกปญหา และใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการกระทําของเขา

4. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่
เกิดขึ้นเองโดยไมไดกําหนดไวอยางเปนทางการและเต็มใจปฏิบัติเพื่อประโยชนตอองคการ  ซึ่ง
พฤติกรรมเหลานั้นเปนพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ  โดย
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการประกอบดวยองคประกอบดานพฤติกรรม  5  ดานคือ

4.1 พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง การใหความ
ชวยเหลือบุคคลอื่น (เชน เพื่อนรวมงาน ) ทันทีเมื่อเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับงานขึ้น  เชนการแสดง
ใหพนักงานทราบถึงการใชเครื่องมือตาง ๆ

4.2 พฤติกรรมความสุภาพออนนอม  (Courtesy)  หมายถึง ทาทางหรือ
การแสดงกิริยาอาการที่แสดงถึงความเคารพนอบนอมกับบุคคลอื่น เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งการทํางานในองคการนั้นตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน  สิ่งที่บุคคลหนึ่งกระทําหรือ
ตัดสินใจยอมสงผลตอบุคคลอื่น ดังนั้นการสุภาพออนนอมตอผูอื่น จึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง

4.3 พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง ความ
อดทน อดกลั้นตอสิ่งที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนความคับของใจ ความไมสะดวกสบาย หรือแมแต
ความเครียดก็ตาม ในบางครั้งเรามีสิทธิที่จะแสดงถึงขอของใจที่เกิดขึ้นในงาน แตการรองทุกข
ดังกลาวอาจทําใหฝายจัดการตองแบกภาระมากเกินไป ดังนั้น พนักงานเหลานั้นจึงรูจักการรอคอย
อยางผูที่มีน้ําใจเปนนักกีฬา

4.4 พฤติกรรมการใหความรวมมือ  (Civic Virtue)  หมายถึง พฤติกรรม
ที่แสดงออกโดยการรับผิดชอบและการมีสวนรวมในกระบวนตาง ๆ ภายในองคการ เปนผูที่ให
ความรวมมือกับการประชุมเปนอยางดี  เก็บความลับ  แสดงความเห็นในเวลาที่เหมาะสมและใน
รูปแบบที่สอดคลองกับองคการ

4.5  พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness) หมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับกฎระเบียบภายในองคการ โดยเอาใจใสและเคารพตอกฏ
ระเบียบ ตรงเวลา ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ คํานึงถึงทรัพยสินขององคการ ไมใชเวลางานในการ
ปฏิบัติสิ่งนอกเหนือการทํางาน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.  ทราบการรับรูรูปแบบภาวะผูนําของหัวหนางานระดับตนในองคการภาครัฐแหง

หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ทราบการสนับสนุนทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการภาครัฐแหง

หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ทราบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการภาครัฐ

แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
4.  องคการสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการประยุกตใชใน

การวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวมขององคการ อันจะเปนประโยชนในการ
พัฒนาองคการในภายภาคหนาตอไป
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   บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา  
การสนับสนุนทางสังคม  และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไวดังนี้

1. การรับรู
2. ภาวะผูนํา
3. การสนับสนุนทางสังคม
4. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.การรับรู
1.1 ความหมายของการรับรู
สุพิณ  เกชาคุปต (2536 : 48)   กลาววาการรับรูเปนกระบวนการของการเลือก  การจัด

ระเบียบ  การจัดเก็บขอมูล  และการแปลความหมายสิ่งเราตางๆ ที่อยูรอบ ๆ บุคคล  ซึ่งการรับรูมิใช
เปนเพียงการสัมผัสสิ่งเราเทานั้น  แตยังรวมไปถึงการคัดเลือกสิ่งที่มากระทบประสาทสัมผัสและ
แปลความหมายของสิ่งนั้น  ตลอดจนการจัดเก็บความรูตาง ๆ ที่เกิดจากผลกระทบของสิ่งนั้น  เพื่อ
นํามาใชอางอิงอีกภายหนา

เทพพนม  เมืองแมนและสวิง  สุวรรณ (2540 : 61)  กลาววาการรับรู หมายถึง  
กระบวนการในการเลือกรับ  การจัดระเบียบ  และแปลความหมายของสิ่งเราที่บุคคลพบเห็นหรือมี
ความสัมพันธเกี่ยวของในสภาพแวดลอมหนึ่งๆ

กรองแกว  อยูสุข (2541 : 47)  กลาววาการรับรูคือ   กระบวนการที่แตละคนรวบรวม
จัดและทําความเขาใจตอสิ่งที่เขามองเห็นหรือไดยินหรือรูสึก

สุปรียา  ชื่นกลิ่น (2546 : 28) กลาววาการรับรูหมายถึง การที่บุคคลรับตัวกระตุนเขามา
ทางประสาทสัมผัสตาง ๆ จากนั้นมีการประมวลและตีความขอมูลที่รับเขามา  ซึ่งการที่บุคคลจะ
แปลสิ่งเราตางๆวาอยางไรนั้น ก็ขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของแตละบุคคล และบุคคลจะเลือกให
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ความสนใจเฉพาะสิ่งเราที่มีความหมายตอตนเอง นอกจากนี้การรับรูยังเปนการแสดงออกถึงความรู 
ความเขาใจตามความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง

จากความหมายขางตนผูวิจัยสรุปไดวา การรับรูคือ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคล  ภายหลังการไดรับสิ่งเราหรือขอมูลตาง ๆ แลวเกิดการเลือก  การจัดระบบ  การตีความโดย
อาศัยประสบการณของแตละบุคคลและแสดงออกมาเปนพฤติกรรมของแตละบุคคล

1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู
Baron and Greensberg(1990 : 116-129, อางถึงใน กันยา  พีรพัฒนานันท 2546 : 9-10)   

กลาววา  พฤติกรรมมนุษยไมวาอยูในขณะใด  รวมทั้งเมื่ออยูในองคการ  สวนใหญเกิดขึ้นจากการที่
บุคคลตีความหรือเกิดจากการที่บุคคลรับรูโลกรอบตัวเขาในขณะนั้น ๆ ซึ่งการตีความจะเปนตัวกอ
รางความรูสึก  การตัดสินใจ และพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจเรื่องของการรับรูจะชวยใหเรา
เขาใจกระบวนการตางๆ ในองคการไดมากขึ้น การที่บุคคลอื่นมีความสําคัญตอชีวิตเรา อีกทั้ง
สามารถมีอิทธิพลตอเราไดในหลาย ๆ ดาน  ทําใหบอยครั้งที่เราพยายามทําความเขาใจบุคคลรอบตัว
เรา โดยการพยายามหาเหตุผลของการแสดงพฤติกรรม  พยายามระบุนิสัยหลักของบุคคล  พยายาม
ตระหนักถึงอารมณ และความรูสึกที่บุคคลมีตอเราในขณะนั้น ๆการไดขอมูลดังกลาวอยางเที่ยงตรง
จะมีผลตอการทําความเขาใจผูอื่น ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการติดตอสัมพันธกับผูอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ

การพยายามเขาใจผูอื่นเกิดจากการพยายามหาเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม  โดยการดู
วาบุคคลมีลักษณะนิสัยอยางไร  ตลอดจนหาวาบุคคลแสดงพฤติกรรมจากสาเหตุภายใน  เชน นิสัย  
แรงจูงใจ  คานิยม  หรือจากสาเหตุภายนอก  เชน  สถานการณที่เกิดขึ้นขณะนั้น  เพื่อวางแผนในการ
ติดตอกับบุคคลในครั้งตอไป  ทั้งนี้เนื่องจากถาบุคคลแสดงพฤติกรรมจากสาเหตุภายใน  เขาจะมี
การตอบสนองแบบเดียวกันในสถานการณอื่น ๆ ทําใหเราสามารถปรับความสัมพันธที่มีตอเขาได  
ขณะที่ถาพฤติกรรมเกิดจากสาเหตุภายนอก บุคคลจะแสดงพฤติกรรมแตกตางกันไปในสถานการณ
ที่ตางกัน  ทําใหยากตอการติดตอสัมพันธ

การรับรูที่ผิดพลาดจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการพยายามทําความเขาใจผูอื่น ซึ่ง
ความผิดพลาดดังกลาวอาจเกิดจากการระบุสาเหตุของพฤติกรรมผิดพลาด หรือเกิดจากการเขาขาง
ตนเอง  เชน  เวลาที่บุคคลประสบความสําเร็จจะอางวาเปนเพราะความสามารถของตนเองที่ทําให
งานสําเร็จ แตถาลมเหลวจะโทษสาเหตุภายนอก โดยอางวาเปนสิ่งที่ตนไมสามารถควบคุมได  
การศึกษาเรื่องการรับรูจึงมีความสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรมองคการ
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การรับรูชวยใหบุคคลมีกรอบในการมองตนเองและผูอื่น  ซึ่งจะชวยใหบุคคลเขาใจวา
บุคคลมองเห็นสิ่งตาง ๆ อยางไร  ตลอดจนเพราะเหตุใดเขาจึงเห็นและแสดงออกเชนนั้น  ทําใหเรา
เขาใจและสามารถประเมินพฤติกรรมของผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บุคคลรับรูสิ่งตาง ๆ 
ตางกันและแสดงพฤติกรรมไปตามการรับรู โลกของคนแตละคนแตกตางกันเพราะการรับรูขอมูล
ตางกัน  มีกรอบในการอางอิงตางกัน

นอกจากนี้ โลกของการรับรูยังเปนเรื่องของการใชวิจารณญาณ  ซึ่งอาจถูกบิดเบือนได
งาย บุคคลอาจเพิ่มหรือลดขอมูลที่รับรูหรือบิดเบือนความหมาย ปฏิเสธการรับรูขอมูลบางอยาง
รวมถึงอาจมีการปรับโลกตามความเปนจริงใหเปนไปตามความตองการของตน ทําใหบุคคลไดรับ
ขอมูลตางไปจากที่เปนจริง

การรับรูจึงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหบุคคลเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่สัมผัส  อีกทั้งมีผลตอการ
ตีความ  การสื่อสาร  กระบวนการตัดสินใจ  ตลอดจนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล  ดวยเหตุนี้
จึงนําการรับรูมาใชศึกษาพฤติกรรมองคการ โดยเฉพาะใชในการศึกษาพฤติกรรมการบังคับบัญชา
ของผูบังคับบัญชา

2.ภาวะผูนํา
ผูนําเปนบุคคลสําคัญขององคการ  เนื่องจากเปนผูมีบทบาทและมีหนาที่ทั้งในดานการ

ตัดสินใจ  การกําหนดทิศทางการแกปญหาและการชักจูงสมาชิกในองคการใหปฏิบัติงานดวยความ
ทุมเท  เสียสละ  และเต็มใจ เพื่อใหองคการกาวไปสูเปาหมายที่ตองการ(มัลลิกา ตนสอน 2544 : 69) 
หรือการดําเนินการใด ๆ ก็ตามในองคการ หากตองเขาไปของเกี่ยวกับคนหรือกลุมคนแลวนั้น  
จะตองอาศัยภาวะผูนําเปนตัวจุดประกายใหเกิดพฤติกรรมองคการที่ประสานสอดคลอง  และมุงมั่น
ไปในทิศทางเดียวกัน  มิฉะนั้นอาจเกิดสภาวะหยุดนิ่ง  ภาวะผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะกอใหเกิดองคการที่มีการดําเนินการที่เปนเลิศ  (กมลกานต เทพธรานนท 2548 : 17)  ดังนั้น
องคการทุกองคการจําเปนตองใหความสําคัญกับการศึกษาในรายละเอียดบทบาทของความเปนผูนํา 
เพื่อที่จะนําองคการใหบรรลุวัตถุประสงคและนําไปสูความสําเร็จตามนโยบายขององคการ  โดย
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับแนวคิด  และทฤษฎีของภาวะผูนําที่เกี่ยวของกับการวิจัย  ซึ่งจะ
ไดนําเสนอดังตอไปนี้

2.1ความหมายของภาวะผูนํา
มีผูใหคําจํากัดความของภาวะผูนําไวหลายความหมาย  ผูวิจัยจึงไดรวบรวมคําจํากัด

ความของภาวะผูนํามาเสนอดังตอไปนี้
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กวี  วงศพุฒ (2536 : 17) ใหความหมายวา  ภาวะผูนํา  คือ  การที่ผูนําใชอํานาจซึ่งมีอยู
ตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใชกระบวนการติดตอ
ซึ่งกันและกัน  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย

สรอยตระกูล อรรถมานะ (2545 : 254)  ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ  ความสามารถ  
และคุณลักษณะของบุคคลที่จะใชอิทธิพลโนมนาว  ชักจูง  เปลี่ยนแปลงการกระทําของบุคคลและ
กลุมใหสามารถรวมพลังชวยกันทํางาน  เพื่อใหวัตถุประสงคขององคการสําเร็จลุลวงไปดวยดี

วันดี  ทับทิม (2546 : 7) ใหความหมายวา  ภาวะผูนํา หมายถึง  กระบวนการที่ผูนํา
แสดงพฤติกรรมในการจูงใจ  โนมนาวผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของกลุม

ประทานพร  ทองเขียว (2546 : 6) ใหความหมายวา  ภาวะผูนํา หมายถึง  ความสามารถ
ในการมีอิทธิพลเหนือผูอื่น   และจูงใจเพื่อใหพวกเขาสามารถทํางานจนบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคการ

เกษรา  ชัยรังษีเลิศ  (2547 : 22) ใหความหมายวา  ภาวะผูนํา  หมายถึง  กระบวนการที่
บุคคลมีความสามารถพิเศษในการมีอิทธิพลเหนือบุคคลหรือกลุม  และจูงใจใหบุคคลอื่นปฏิบัติงาน
ตามความประสงคของตน  เพื่อผลประโยชนของสวนรวม  และเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
ไวโดยตองไดรับความยินยอมจากผูตาม

Schermerhorn (2000 : 287, อางถึงใน เกษรา  ชัยรังษีเลิศ 2547 : 22) ใหความหมายวา 
ภาวะผูนํา  คือ  ความสามารถพิเศษของความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีอิทธิพลตอตัวบุคคลหรือการ
ที่กลุมทําตามความตองการของผูนํานั้นเอง

กมลกานต  เทพธรานนท  (2548 : 18) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ  พฤติกรรม 
ความสามารถหรือกระบวนการที่ผูประกอบการมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาหรือพนักงานใน
องคการ  รวมถึงการจูงใจ  การสนับสนุน และการดําเนินกิจกรรมขององคการ  เพื่อใหบรรลุผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว

Yukl (1989 : 5, อางถึงใน กมลกานต  เทพธรานนท 2548 : 18) ใหความหมายวา  ภาวะ
ผูนํา  คือ  กระบวนการของการมีอิทธิพลตอการดําเนินการของกลุมและวัฒนธรรม  อันเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจในเปาหมาย  การจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการทํางานที่เปนไปตามเปาหมายของกลุมและ
องคการที่ไดวางเอาไว

นวภัทร ภัทรหิรัญกนก (2548 : 15) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถ
ในการใชอิทธิพลหนึ่ง ๆ ตอผูอื่นและกลุม เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว

สุภาวดี  พูลคลาย (2548 : 14)  ใหความหมายวา  ภาวะผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรม  และ
กระบวนการของบุคคลในการใชความสามารถ ใชอํานาจหรืออิทธิพล ชักจูง กระตุนและชี้แนะ
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ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและกลุมในองคการใหปฏิบัติตามดวยความกระตือรือรน และเต็มใจ  
เพื่อที่จะดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ

Newton and davis (1993 : 222, อางถึงใน สุภาวดี พูลคลาย 2548 : 13) ใหความหมาย
วาภาวะผูนํา เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่น รวมถึงการใหการสนับสนุนตอบุคคลอื่นให
ทํางานอยางกระตือรือรน  เพื่อที่จะทําใหวัตถุประสงคบรรลุผลสําเร็จ

จตุพร นําคิด (2548 : 7) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งหรือผูนํา
ใชความสามารถในการกระตุนจูงใจ ใหบุคคลอื่นเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติตามความ
คิดเห็น ความตองการหรือคําสั่ง เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ

ชัยวัฒน  ตุมทอง (2548 : 28)  ใหความหมายวา  ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการของ
ผูนําที่แสดงออกโดยการปฏิบัติ การมีปฏิสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงผูตามโดยการมีอิทธิพลและการ
สรางแรงดลใจตอผูตาม เพื่อใหผูตามสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ อันจะนําองคการไปสูวิสัยทัศน
ตามที่ตองการได

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  (2548 : 12, อางถึงใน จามจุรี วงษายะ 2549 : 7)   ให
ความหมายวา   ภาวะผูนํา   หมายถึงความสามารถของบุคคลในการจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตามเพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคกร  ดังนั้น ภาวะผูนําจึงเปนศิลปะและทักษะในการบริหารที่สําคัญอยางยิ่ง
ของผูนําองคกร

เอกชัย บูรณธน (2550 : 12)ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง ผูที่สามารถ
ดําเนินการใหสําเร็จดวยความรวมมือจากผูอื่น  นับวาเปนหัวใจของการบริหารโดยเฉพาะเรื่องการ
จัดการ  เพราะฝายจัดการมีหนาที่ที่จะเขาไปใกลชิดลูกนอง  และดูแลคนงานใหอยูในสภาพที่จะ
ปฏิบัติใหไดผลผลิตอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

จากความหมายขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  ภาวะผูนํา  หมายถึง  กระบวนการและ
สถานการณที่บุคคลไดรับการยอมรับใหเปนผูนํา  โดยเปนบุคคลที่มีความสามารถในการจูงใจคน
ใหรวมกันทํางานอยางเต็มใจ  เพื่อใหผลงานขององคการสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว

2.2แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา   มีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํามากมายหลาย

ทฤษฎีแลวแตความสนใจและทัศนะของนักวิชาการแตละคน ซึ่งYukl 1994 ( อางถึงใน กันยา 
พีรพัฒนานันท  2546 : 11) ไดแบงวิธีการศึกษาผูนําออกเปน 4   แนวคิด ดังตอดังนี้

2.2.1 การศึกษาคุณลักษณะของภาวะผูนํา (Traits Approach)
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การศึกษาคุณลักษณะผูนําเปนวิธีแรกสุดของการศึกษาภาวะผูนํา ซึ่ง
การศึกษาคุณลักษณะผูนําไดแนวทางมาจากทฤษฎีบุรุษผูยิ่งใหญในสมัยกรีกและโรมัน  เชน Caesar 
Alexander and Jefferson  ซึ่งนักทฤษฎีพยายามคนหาลักษณะสากลของผูนําที่มีประสิทธิภาพและ
แยกผูนําออกจากผูตาม  ซึ่งนักวิจัยกลุมนี้เชื่อวา  ผูนําเหลานี้เปนตนกําเนิด Stogdill ไดสรุปลักษณะ
ผูนําจากผลการวิจัยของนักวิจัยคุณลักษณะผูนําดังตอไปนี้ เชน มีสถานะทางสังคมดี  มีบุคลิกดี  
สติปญญาดี  อดทนตอความเครียด  ซื่อสัตย  เชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดริเริ่ม  สามารถเอาชนะ
อุปสรรคตาง ๆ ได  มีมนุษยสัมพันธดี  และสุขภาพแข็งแรง  เปนตน  นอกจากนี้การศึกษาวิเคราะห
องคประกอบพบวา  ผูนําแตกตางจากคนอื่นตรงที่มีทักษะดังตอไปนี้แตกตางจากคนอื่น คือทักษะ
ในการติดตอระหวางบุคคล  ทักษะดานเทคนิค  ทักษะการจัดการ  และทักษะทางสติปญญา  

จากการศึกษาคุณลักษณะผูนําทําใหมีความรูเกี่ยวกับผูนํากวางขึ้นแตไมสามารถคนหา
คุณลักษณะที่จะรับประกันถึงความสําเร็จของผูนํา เพราะไมไดศึกษาวาคุณลักษณะจะมีผลระยะยาว 
เชน  การกระทําของกลุมหรือความกาวหนาของผูตาม  และไมไดพิจารณาองคประกอบดาน
สิ่งแวดลอมและสถานการณ  ดวยเหตุนี้  การวิจัยตอมาจึงไดพัฒนาไปสูการคนหาคุณลักษณะผูนําที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมและประสิทธิภาพ

2.2.2 แนวคิดภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม  (Behavior   Approach)
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําโดยการสังเกต  การสัมภาษณและการ

ใชแบบสอบถามและการศึกษาในระยะแรกสุด คือการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา พบวา
พฤติกรรมของผูนําสามารถอธิบายไดในแงของมิติ 2  มิติ  คือ  มิติมุงงานและมิติมุงสัมพันธ

2.2.2.1 มิติมุงงาน คือ พฤติกรรมของผูนําที่มุงระบุงานและ
ความรับผิดชอบที่เจาะจงของสมาชิกองคการใหชัดเจน  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประสาน
กิจกรรมของพนักงานและใหความสําคัญกับหมายกําหนดการ

2.2.2.2 มิติมุงคน คือ พฤติกรรมของผูนําที่มุงการสราง
ความไววางใจรวมกัน  ใชการติดตอสื่อสารแบบสองทาง  เคารพตอความคิดเห็นและใหความสําคัญ
กับความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา

อยางไรก็ตาม ยังไมมีแบบพฤติกรรมภาวะผูนําใดที่มีความเหมาะสม
ที่สุดในทุกสถานการณ  ดังนั้น ผูนําควรเลือกรูปแบบที่จะสามารถตอบสนองความตองการของกลุม  
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ และตอบสนองความตองการของผูนําเอง จึงไดมีนักวิชาการ
เสนอแนวความคิดในเรื่องรูปแบบภาวะผูนําที่ขึ้นอยูกับผูนํา  ผูตาม และสถานการณ

2.2.3 แนวคิดภาวะผูนําเชิงสถานการณ ( Situation  Approach)
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ในระหวางปลายป ค.ศ. 1940  และตนป ค.ศ.1950  ทฤษฎีผูนําตามสถานการณไดรับ
ความนิยมและศึกษากันอยางกวางขวาง  โดยการศึกษาไดเสนอใหเห็นวาการแสดงลักษณะของผูนํา
แบบใดขึ้นอยูกับสถานการณ  โดยบุคคลอาจจะเปนผูนําในสถานการณหนึ่งและเปนผูตามในอีก
สถานการณหนึ่ง  สําหรับการวิจัยความเปนผูนํา  ผลสรุปไดแบงเปน 2 แนวคิด คือ แนวคิดใน
ทฤษฎีแนวทางเปาหมาย  และแนวคิดในทฤษฎีตามสถานการณ

2.2.3.1 ทฤษฎีแนวทางเปาหมาย (Path-Goal Theory)  ของ 
House เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิ่งจูงใจที่ผูนําควรทราบเพื่อสามารถใหผลตอบแทนแกผูตาม  การ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนดเพื่อใหบรรลุเปาหมายของงาน  และผูนําควรมีมนุษยสัมพันธเพื่อ
กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูตาม  House ไดแบงแบบของภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ 

1.ภาวะผูนําแบบชี้นํา (Directive Leadership) ใชใน
สถานการณซึ่งโครงสรางของงานไมชัดเจนและมีความซับซอน  ผูตามขาดประสบการณ  ขาด
ระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

2.ภาวะผูนําแบบค้ําจุน ( Supportive  Leadership) ใชใน
สถานการณที่มีความเครียด  มีความขัดแยง  ผูตามขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
สถานการณที่นาเบื่อและเสี่ยงอันตราย  ผูนําจะตองทําใหลูกนองเกิดความมั่นใจ  ลดความวิตกกังวล  
และการเบื่อลง  ตลอดจนการเพิ่มความพยายามใหสูงขึ้น

3.ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ( Participative Leadership) ใช
ในสถานการณที่งานนาสนใจและทาทายความสามารถ  โครงสรางของงานคอนขางชัดเจน  ผูตาม
อยากมีสวนรวม

4.ภาวะผูนําที่เนนความสําเร็จของงาน(Achievement-
Oriented Leadership) ใชในสถานการณที่ลักษณะงานมีความซับซอน  และทาทายความสามารถ
ของผูทํางาน  ผูตามมุงความสําเร็จ  ผูนําจะกําหนดเปาหมายสําหรับผูตามและแสดงความเชื่อมั่นใน
ตัวผูตาม

2.2.3.2 ทฤษฎีตามสถานการณ ( Contingency  Theory)  
ของ  Fiedler ทฤษฎีนี้ไดระบุถึงลักษณะทางดานสถานการณ 3 อยาง ที่จะมีอิทธิพลตอความมี
ประสิทธิภาพของผูนํา คือ

1.ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม ผูนําจะไดรับการ
ยอมรับจากกลุมมากนอยไดแคไหน  ก็ขึ้นอยูกับความสัมพันธ  และความคาดหมายของผูตามใน
สถานการณที่ผูนําและผูตามของเขาสามารถเขากันไดอยางดี  ซึ่งผูนํานั้นยอมที่จะมีอิทธิพลมากกวา
ในกรณีที่ไมสามารถเขากันไดหรือไมเปนที่ชอบพอของกลุมผูตาม
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2.โครงสรางของงาน  หมายถึง งานที่มีการกําหนดขั้นตอน
ในการปฏิบัติไวมากนอยแคไหน  ถามีการกําหนดไวอยางมีระเบียบก็จะเปนการงายตอผูบริหารนั้น
ที่จะเปนผูนํา แตถาไมไดกําหนดไวก็ยอมตองการที่จะมีผูบริหารที่เปนผูนํา ที่มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการปฏิบัติงาน

3.อํานาจของผูนําและความมีฝมือของผูนําในอันที่จะจูงใจ
ผูตาม  อํานาจของผูนํา  หมายถึง  อํานาจหนาที่ที่เปนทางการที่องคการไดกําหนดไวให  ถาหากมี
การกําหนดอํานาจหนาที่ไวมาก ผูนั้นยอมมีอิทธิพลตอคนอื่นมากดวย ความมีฝมือของผูนําคือ
ความสามารถที่จะมีความเขาใจจากการรับรูถึงกลไกเกี่ยวกับสิ่งจูงใจในอันที่จะชักนําใหผูตาม
ปฏิบัติตาม

จากการศึกษาของ Fiedler  พบวา  การเปลี่ยนแปลงแบบ
ของความเปนผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ  งานอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหมีความเหมาะสมกับ
แนวทางของความเปนผูนํา แตในกรณีที่สถานการณยากตอการเปลี่ยนแปลงแลว ผูนําตอง
เปลี่ยนแปลงแบบของความเปนผูนําของเขาเอง

2.2.4 การศึกษาอํานาจของผูนํา ( Power  Influence  Approach)
แนวคิดนี้สนใจศึกษาเรื่องอํานาจของผูนําเพื่ออธิบายประสิทธิภาพภาวะ

ผูนําในแงจํานวน  และชนิดของอํานาจ และวิธีการใชอํานาจของผูนํา  นักวิชาการในกลุมนี้มุง
อธิบายคํา 3 คําคือ จํานวน (Power) อํานาจหนาที่ ( Authority) และอิทธิพล (Influence)  และ
นักวิชาการสวนใหญจะใหความหมายของอํานาจหนาที่ไววา  คือ ความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือ
เจตคติและพฤติกรรมของบุคคลอื่น เพื่อใหบุคคลอื่นปฏิบัติใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจตองการ  สวน
อิทธิพลเปนลักษณะสวนบุคคล  ซึ่งจัดเปนอํานาจอยางหนึ่งที่มีอยูในตัวคนๆนั้น ตัวอยางแนวคิดใน
กลุมนี้เชน  การศึกษาของ  French และ Ravan  ซึ่งไดกลาวถึงชนิด  และแหลงของอํานาจของผูนํา
แบบตาง ๆ

จากทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาวจะเห็นไดวา มีนักวิชาการไดศึกษาทฤษฎี
ภาวะผูนําแตกตางกันออกไปตามประเด็นหรือหัวขอศึกษาทฤษฎีดังกลาวขางตนยังสามารถนํามาใช
ในการปฏิบัติงานไดในปจจุบัน  ยกเวนทฤษฎีบุรุษผูยิ่งใหญ  และทฤษฎีลักษณะผูนํา (Trait  
Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ไมอาจชี้ใหเห็นถึงลักษณะผูนําที่มีประสิทธิภาพได สวนทฤษฎีพฤติกรรม
ผูนําและทฤษฎีผูนําตามสถานการณนั้นยังคงมีใชกันอยู  

แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมีการศึกษาภาวะผูนําแนวทางใหมขึ้น 
คือ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Transformational   Leadership ) ซึ่งเปนแนวทางใหมที่เหมาะตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันและสามารถนําไปใชไดจริงกับสภาพการณในปจจุบัน
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2.3ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Transformational  Leadership  Theory )
Burns 1978 และ Bass 1985 (อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล 2545 : 32) กลาวถึงเบอรน

และแบส วาเปนสองทานแรกที่ไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงใหเห็นวาเปน
ทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน (Paradigm  Shift ) ไปสูความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (Visionary) และมีการกระจาย
อํานาจหรือการเสริมสรางพลังจูงใจ (Empowering) เปนผูมีคุณธรรม (Moral  agents) และกระตุนผู
ตามใหมีความเปนผูนํา ซึ่งภาวะผูนําลักษณะนี้กําลังเปนที่ตองการอยางยิ่งในโลก ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และมีความสับสนอยางในปจจุบันนี้ (Mosley and others 1996 : 412, 
อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล 2545 : 32)

ภาวะผูนําเปนการเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
และสมมติฐานของสมาชิกในองคการ  สรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค  และกล
ยุทธที่สําคัญขององคการ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนําที่มีตอผูตาม  แต
อิทธิพลนั้นเปนการใหอํานาจแกผูตามใหกลับกลายมาเปนผูนํา และผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงานใน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองคการ ดังนั้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงไดรับการมองวา
เปนกระบวนการที่เปนองครวม และเกี่ยวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับตาง ๆ ใน
หนวยงานยอยขององคการ Mushinsky (1997 : 373, อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล 2545 : 32)

2.4 ความเปนมาและแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผูนําแบบบารมี (Charismatic Leadership)
กอนจะมาเปนแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีภาวะผูนําที่เริ่มตนกอน

คือ  ภาวะผูนําแบบบารมี (Charismatic Leadership)  โดยมีแมกซ เวเบอร (Max Weber) ในทศวรรษ
ที่ 1920 ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมี เมื่อผลงานของเขาไดแปลเปนภาษาอังกฤษในป 
ค.ศ.1947 ไดกระตุนความสนใจของนักสังคมวิทยา  และนักรัฐศาสตรที่ศึกษาดานภาวะผูนํา  ตอมา
ในทศวรรษที่ 1980 นักวิจัยทางจิตวิทยาและการจัดการ  ไดแสดงความสนใจอยางมากตอภาวะผูนํา
บารมีนี้  เนื่องจากในชวงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรูปและมีการฟนฟูองคการตางๆอยางมาก  และ
ผูบริหารองคการในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันวา มีความตองการและมีความจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหองคการสามารถอยูไดในสภาวะที่มีการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจสูง Yukl&Fleet (1992 : 173-187, อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล 2545 : 33)

ภาวะผูนําแบบบารมี  (Charismatic Leadership)  หรือภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ
เปนผลที่เกิดจากกระบวนการปรุงแตงของผูนํา  และรวมไปถึงเงื่อนไขดานสถานการณ ทั้งนี้  ผูนําที่
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มีความสามารถพิเศษนั้นจะมีลักษณะบางอยาง  คือ  ความสามารถในการจูงใจ   กระตุนผูตาม และ
การมีอิทธิพลตอบุคคลอื่น ๆ เปนบุคคลที่มีความสามารถ   มีวิสัยทัศนที่ดี   สามารถถายทอด
วิสัยทัศนนั้นๆได โดยที่วิสัยทัศนนั้นมีความสอดคลองกับคานิยมสวนตัวของผูตามในองคการ  และ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก   สามารถสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในภารกิจขององคการ ผูนํา
แบบนี้จะเปนผูนําในการเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดี มีความ
กลายอมรับที่จะเสี่ยง และกระทําดวยความมั่นใจ ซึ่งจะสงผลใหผูตามเกิดความไววางใจ เชื่อถือ
และปฏิบัติตามอยางผูนํา และเกิดความรูสึกวาตนเองมีประสิทธิภาพ กระตือรือรนที่จะทํางานให
ไดผลงานที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดความรูสึกพึงพอใจ มีความผูกพันตองานและองคการ

จากลักษณะของภาวะผูนําแบบบารมีนี้ ไดมีขอบงชี้ที่แสดงถึงความเปนผูนําแบบบารมี
โดยสามารถสังเกตไดจาก

1. ผูตามแสดงความมั่นใจวา ความคิดหรือความเชื่อของผูนําคือสิ่งที่ถูกตอง
2. ผูตามมีความเชื่อที่คลายกับผูนํา
3. ผูตามแสดงการยอมรับตอผูนําโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ
4. ผูตามแสดงการใหความรักและพึงพอใจตอผูนํา
5. ผูตามเต็มใจที่จะเคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา
6. ผูตามพยายามลอกเลียนแบบและเอาอยางผูนํา
7. มีความรูสึกรวมกับผูนําในการปฏิบัติภารกิจ
8. ผูตามพยายามยกระดับเปาหมายของกลุมหรือองคการใหสูงขึ้น
9.ผูตามรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมและใหความรวมมือชวยใหงานหรือองคการบรรลุ

เปาหมาย (สุเทพ พงศศรีวัฒน 2545 : 304 – 305)
Bass (1985 : 35-51, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล 2545 : 33)  ไดระบุขอจํากัดบาง

ประการของผูนําแบบบารมี และไดแนะนําใหมีการขยายทฤษฎีใหครอบคลุมถึงลักษณะเสริม
พฤติกรรม  ตัวบงชี้บารมี สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย ตัวอยางเชน แบสเสนอวาผูนําแบบบารมี  
มักจะเกิดขึ้นในที่ที่การใชอํานาจแบบปกติลมเหลวในการจัดการกับวิกฤติการณ และยังเปนที่นา
สงสัยเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อดั่งเดิมของผูนําแบบนี้ ดังนั้น ตอมาในทฤษฎีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของ Bass(1999 : 12, อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล 2545 : 33)ไดใชคําวา  การมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ (Idealized  Influence)  แทนคําวา  การสรางบารมี (Charisma ) ซึ่งหมายถึง  การมี
อิทธิพลเกี่ยวกับอุดมการณที่ระดับสูงสุดของจริยธรรม  คือความไมเห็นแกตัว ซึ่งทั้งผูนําและผูตาม
จะมีการอุทิศตัวอยางดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได ซึ่ง Bassไดใหเหตุผลในการใชคําวาการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ  แทนคําวา  การสรางบารมี  เนื่องจาก



18

 1) การสรางบารมี เปนตัวแทนของความหลากหลายความหมายในการโฆษณา  เชน  
การฉลอง  ซึ่งมีลักษณะเปนการโออวด หรือแสดงความตื่นเตนเกินจริง 

 2) การสรางบารมี มีความสัมพันธมากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการ  และ
ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเทีย  เชน  ฮิตเลอร (Hitler) มุสโสลินี ( Mussolini )  

3) สําหรับผูวิจัยบางคน  เชน  เฮาส กลาววา  การสรางบารมี  คือ การรวมภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแตการสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนปญญา และการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล ดังนั้น ในการฝกอบรมและในวัตถุประสงคบางงานวิจัยของแบสจึงใชคําวา การมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณแทนคําวา  การสรางบารมี

หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมีแลว ไดเกิดมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําแนวใหมขึ้น ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership)  ที่ไดมี
การกลาวถึงคือ ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของเบอรน (Burns)ในป ค.ศ. 1978 และแบส
(Bass)ในป ค.ศ.1985  แตทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับวา  เปนทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ  และมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของสนับสนุนมากมาย รวมทั้งมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผูนําตามทฤษฎีดวย  
คือ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส (Bass) ในที่นี้จะกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีทั้งสองทฤษฎี
ดังตอไปนี้

1.ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของเบอรน (Burns ’s Theory of Transforming 
Leadership) 

Burn  (1978, อางถึงใน เศาวนิต เศาณานนท 2542 : 112) ไดอธิบายความหมายของ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไววา  เปนกระบวนการในอันซึ่ง ผูนําและผูตามไดกระทําใหอีกฝายหนึ่ง
มีความซื่อสัตยสุจริตหรือคุณธรรม  และแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
คือผูนําที่จะปลุกจิตสํานึกใหมีอุดมการณ  คานิยมที่มีคุณธรรม  เชน เสรีภาพ  ความยุติธรรม  ความ
เสมอภาค  ความสงบ  และมนุษยธรรมไมใหเกิดอารมณเลวราย  เชน  หวาดกลัว  อิจฉา  โลภ  หรือ
มีแตความเกลียด  ผูนําการเปลี่ยนแปลงในความคิดของผูศึกษาหลายคน คือ  ผูนําที่จะมีความตื่นตัว
ตอความตองการของผูตามจะประเมินผูตามของเขาวา มีความปลอดภัยตลอดเวลา และมีความ
ปลอดภัยที่ดีกวา  สําหรับ Burns   นั้นเชื่อวาผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปนใคร อยูตําแหนงไหนก็
ไดในองคการ แตจะเปนบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา พอกับการที่มีอิทธิพล
เหนือผูใตบังคับบัญชา ผูนําแบบนี้จะเกิดใหเห็นทุกวันดวยพฤติกรรมของคนธรรมดา แตไม
ธรรมดาเหมือนคนทั่วไป

ภาวะผูนํา เปนกระแสของการมีสัมพันธระหวางกันหรืออยูรวมกัน  ซึ่งผูนําจะกระตุน
ใหผูตามมีแรงจูงใจโตตอบอยางตอเนื่อง  และปรุงแตงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูตาม  ไมวา
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จะเปนการโตตอบที่เปนไปตามความคาดหวังหรือตอตานใหเปนไปตามความตองการ  หรือทิศทาง
ที่ผูนําตองการอยางตอเนื่อง ไมมีการหยุดหยอนเหมือนกับกระแสน้ําที่กระแทกกระทั้นกัน
ตลอดเวลา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอาจมองไดทั้งอยางแคบ เชน ระหวางบุคคลหรือมองทั้ง
ระบบในภาพรวมของการใชอํานาจในการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม และสรางแบบอยางของ
สถาบันขึ้นมาใหม ในการวิเคราะหจากมุมมองแบบกวางนั้น  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูนําจะตอง
กําหนดกรอบ  สรางแรงกดดัน  และความขัดแยงระหวางกลุม  เพื่อสรางแรงจูงใจแกผูรวมงาน  
ความขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ จะทําใหผูนําทํางานไดยาก  แตในขณะเดียวกันก็มีคุณอนันตในการ
ที่แตละกลุมจะแขงขันกันทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคได

Burns (1978, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล 2545 :  34)  สรุปไดวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเกิดได 3  ลักษณะคือ

1.ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนปฏิสัมพันธที่ผูนําติดตอ
กับผูตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ผูนําจะใหรางวัลเพื่อตอบสนองความตองการ  
และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการอยูในระดับขั้น
แรกตามทฤษฎีความตองการเปนลําดับขั้นของมาสโลว ( Maslow’s  Need  Hierarchy  Theory )

2.ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) ผูนําจะตระหนักถึงความ
ตองการ  และแรงจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีลักษณะปฏิสัมพันธกันในลักษณะยกระดับความ
ตองการซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย คือ เปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําการแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตองการของผูตาม และจะกระตุนผูตามใหเกิดความสํานึก 
(Conscious) และยกระดับความตองการของผูตามใหสูงขึ้น ตามลําดับขั้นความตองการของมาสโลว
และทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณ  และยึดคานิยมเชิงจริยธรรม เชน  อิสรภาพ  ความ
ยุติธรรม  ความเสมอภาค  สันติภาพ  และสิทธิมนุษยชน

3.ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (Moral  Leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเปน
ผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริงเมื่อผูนําไดยกระดับความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรม
ของผูนํา  และผูตามใหสูงขึ้น  และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย  อํานาจของผูนําจะเกิดขึ้น
เมื่อผูนําทําใหผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม  ทําใหผูตามเกิดความขัดแยงระหวางคานิยม
กับวิธีปฏิบัติ  สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับขั้นที่สูงกวาเดิม  ตามลําดับขั้นความ
ตองการของมาสโลวหรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิรก แลวจึงดําเนินการเปลี่ยนสภาพ  
ทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงขึ้น
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2.ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส (Bass’s  of Transforming  Leadership)
จากแนวคิดของ Burns ที่วา ภาวะผูนําที่ตอบสนองตอสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุค

ขอมูลขาวสาร ซึ่งสามารถจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานมากกวาที่คาดหวังไว คือภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional  
Leadership) เปนลักษณะภาวะผูนําที่แยกออกจากกันแต Bass (1985, อางถึงใน สุภาวดี พูลคลาย
2548 : 16) กลับพบวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  และ
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน  แตเขาจะแสดงจุดเนนที่ตางกัน

Bass (1985, อางถึงใน เศาวนิต เศาณานนท 2542 : 113) ไดใหความหมายของภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงไวในแงของผลกระทบของผูนําที่มีตอผูตามวา  ผูตามจะรูสึกไววางใจ (Trust)  
เลื่อมใส  (Admiration) จงรักภักดี (Loyalty)  และยอมรับ (Respect) ในตัวผูนํา  จะเกิดแรงจูงใจและ
ความตั้งใจในการทํางานมากกวาที่เคยทําตามปกติหรือตามที่คาดหวัง

Bass (1999, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล 2543 : 20) กลาววา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเปนผูนําที่ทําใหผูตามอยูเหนือกวาความสนใจในตนเอง ผานทางการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ (Idealized  Influence  or  Charisma) การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา หรือ
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูตาม ที่เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การบรรลุสัจการแหงตน (Self-Actualization) ความรุงเรือง (Well-
Being) ของสังคมองคการและผูอื่น นอกจากนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่จะชวย
กระตุนความหมายของงานในชีวิตของผูตามใหสูงขึ้น อาจจะชี้นําหรือเขาไปมีสวนรวมในการ
พัฒนาความตองการทางศีลธรรมใหสูงขึ้นดวย

Bass (1992, อางถึงใน ประทานพร ทองเขียว 2546 : 7)   ไดกลาววา  ความเปนผูนํา
แบบเนนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอํานาจของผูนําที่มีตอผูตาม โดยทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติงานไดมากกวาความคาดหวังเดิม เพราะมีความรูสึกไววางใจ นิยมชื่นชม จงรักภักดีและ
เคารพนับถือในตัวผูนํา โดยผูนําเปลี่ยนแปลงและจูงใจตอผูตามดวยวิธีการ

1.ทําใหผูตามเกิดตระหนักในความสําคัญของผลงานที่เกิดขึ้น
2.โนมนาวจิตใจของผูตามใหเปลี่ยนจากการยึดในผลประโยชนของตนเองมาเปนการ

เห็นแกประโยชนสวนรวมขององคการและหมูคณะแทน
3.กระตุนใหผูตามยกระดับของความตองการที่สูงขึ้นกวาเดิม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบันไดมีการพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบภาวะ

ผูนําเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการบริหารทางธุรกิจและสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
บริหารองคการ จึงมีนักวิจัยไดพัฒนาแนวความคิดรูปแบบภาวะผูนําแนวใหมดังจะกลาวไปแลว
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ขางตนและสําหรับมุมมองในปจจุบันแนวความคิดที่กําลังไดรับความนิยมคือ  แนวความคิดเกี่ยวกับ
โมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ  (Model  of  the  Full  Range  of  Leadership)

2.5โมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (Model  of  the  Full  Range  of  Leadership)
Bass  and  Avolio (1999 : 9-32, อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล2545 : 39-44) ไดเสนอ

โมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ  โดยใชผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะ
ผูนําที่เขาเคยเสนอในป ค.ศ. 1985  ซึ่งโมเดลนี้จะประกอบดวยภาวะผูนํา 3 แบบใหญ คือ ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional  
Leadership) และภาวะผูนําปลอยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership)  หรือ พฤติกรรมความไมมี
ภาวะผูนํา (Non-leadership Behavior ) ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)  เปนกระบวนการที่ผูนํา
มีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามให
สูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง  พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้น
และมีศักยภาพมากขึ้น  ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและขององคการ  จูง
ใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขา อันจะนําไปสูประโยชนของ
กลุมองคการหรือสังคม  ซึ่งกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้  จะกระทําโดย
ผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4  ประการหรือที่เรียกวา  4I’s (Four I’s) คือ

1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charisma 
Leadership : II or CL) หมายถึง  การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม  
ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจและทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดทํางาน
กัน  ผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนํา  และตองเลียนแบบผูนําของเขา  สิ่งที่ผูนําตอง
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงลักษณะนี้  คือ  ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม  ผูนํา
จะมีความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต  ผูนํา
เปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน  แต
จะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและเพื่อเปนประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึง
ความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ  การเชื่อมั่นในตนเอง  ความแนวแนในอุดมการณ  
ความเชื่อและคานิยมของเขา  ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ  ความจงรักภักดี  และความมั่นใจของผู
ตาม  และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา  โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงค
รวมกัน  ผูนําแสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่
องคการตองการ  ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจในตนเอง  
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ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ

1.2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration  Motivation : IM) หมายถึง  
การที่ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน  
การใหความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม(Team Spirit) 
ใหมีชีวิตชีวา  มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน  โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก  
ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต  ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการ
อยางชัดเจน  ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน  ผูนําจะ
แสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได  ผูนําจะ
ชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตน เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผู
ตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว  และบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้
เกิดขึ้นผานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงความเปน
ปจเจกบุคคล ทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคาและกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่
ตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

1.3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual  Stimulation : IS) หมายถึง  การ
ที่ผูนํามีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความ
ตองการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในหนวยงานเพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิด
สิ่งใหมและการสรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับ
สถานการณเกา ๆ ดวยวิถีทางแบบใหม ๆ  มีการจูงใจและการสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆ ในการ
พิจารณาปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกา ๆ ดวยวิถีทางแบบใหม ๆ มีการจูงใจและสนับสนุน
ความคิดริเริ่มใหม ๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา  มีการใหกําลังใจผูตามให
พยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหม ๆ  ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิด  แสดงเหตุผลและ
ไมวิจารณความคิดของผูตาม  แมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของผูนํา  ผูนําทําใหผูตามรูสึกวา
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน โดยผูนําจะสรางความ
เชื่อมั่นใหผูตามวา ปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย  ผูนําจะพิสูจน
ใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของ
ผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อและ
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ประเพณี  การกระตุนทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะ
ตระหนัก  เขาใจและแกไขปญหาดวยตนเอง

1.4. การคํานึงความเปนปจเจกบุคคล  (Individualized  Consideration : 
IC) หมายถึง การที่ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูใหการดูแลเอาใจใสผู
ตามเปนรายบุคคลและทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช(Coach)และเปนที่
ปรึกษา (Advisor) ของผูตามแตละคน เพื่อการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความ
ตองการของปจเจกบุคคล  เพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคน  ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผู
ตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตาม โดยการใหโอกาสในการ
เรียนรูสิ่งใหม ๆ สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใน
ดานความจําเปนและความตองการ การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความ
แตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจมากกวา  
บางคนมีมาตรฐานที่เครงครัดกวา  บางคนมีโครงสรางงานที่มากกวา  ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสาร
สองทางและมีการจัดการดวยการเดินดูรอบ ๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธกับ
ผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล  เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลทั้งครบ 
(As a Whole Person) มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต  ผูนําจะมีการฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาผูตาม  เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่
ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา  การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนา
ในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม  โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ

องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4I’s)  ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้
จะมีความสัมพันธกัน (Intercorrelated)  อยางไรก็ตาม  มีการแบงแยกแตละองคประกอบ  เพราะ
เปนแนวคิดพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงคตาง 
ๆ Bass (1997a, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล  2545: 41) 

2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional  Leadership) เปนกระบวนการที่ผูนําให
รางวัลหรือลงโทษผูตาม ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยน
เสริมแรงตามสถานการณ จูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามที่คาดหวังไว ชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย  
ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด ซึ่งผูนํา
จะตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตองปฏิบัติเพื่อใหผลลัพธที่ตองการ ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการ
และรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก ผูนําจะทําใหผูตาม
เขาใจในบทบาท  ผูนําจะระบุบทบาทเหลานี้และขอกําหนดงานที่ชัดเจน  ผูนําจะรับรูความตองการ
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ของผูตาม ผูนําจะชวยใหผูตามระบุเปาหมายและเขาใจวาความตองการหรือรางวัลที่พวกเขา
ตองการจะเชื่อมโยงดับความสําเร็จตามเปาหมาย  ซึ่งภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนประกอบดวย

2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent  Reward : CR)  
ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจชัดเจนวา  ตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม  และ
จากนั้นจะจัดการแลกเปลี่ยนรางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย  ประกาศความดีความชอบ  การจาย
เพิ่มขึ้น ใหโบนัส  ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน และมักจูงใจดวยแรงจูงใจขั้น
พื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก

2.2 การบริหารแบบวางเฉย (Management-by Exception) เปน
การบริหารงานที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการ
ทํางาน  จะเขาไปแทรกตอเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้นหรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน  การเสริมแรง
มักจะเปนทางลบหรือใหขอมูลยอนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อะไร ผูนําจะเขาไปเกี่ยวของก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดมาตรฐาน การบริหารแบบวางเฉย  
แบงไดเปน 2 แบบคือ

2.2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active  
Management-by Exception : MBE-A) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบกันไวดีกวาแก  ผูนําจะคอย
สังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม  และชวยแกไขใหถูกตองเพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือ
ลมเหลว

2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive  
Management-by Exception : MBE-P) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิมและพยายามรักษาสภาพเดิม  
ผูนําจะเขาไปแทรกแซงถาผลการปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน  หรือถามีบางอยางผิดพลาด

3.ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership : LF) หรือพฤติกรรม
ความไมมีภาวะผูนํา (Non-leadership Behavior) เปนภาวะผูนําที่ไมมีความพยายาม ขาดความ
รับผิดชอบ ไมมีการตัดสินใจ ไมเต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหน ขาดการมีสวนรวม เมื่อผูตาม
ตองการผูนํา ผูนําจะไมอยู ไมมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจขององคการ ไมมีความชัดเจนในเปาหมาย  
เปนลักษณะของการบริหารที่วิกฤติเนื่องจากผูนําไมใชอํานาจ เปนผลใหเกิดการแขงขันระหวางผู
ตามที่แสดงอํานาจและภาวะผูนําโดยใชอํานาจอางอิง สภาพการณเชนนี้มีแนวโนมทําใหสมาชิก
ขององคการเกิดความขัดแยงระหวางพวกที่แขงขันกัน ทําใหขาดความรวมมือที่จะกําหนดทิศ
ทางการพัฒนากิจกรรมและมีแนวโนมที่สมาชิกองคการจะมีแตความรูสึกสับสน ความเปนหนวย
เดียวกันมีนอยและขาดขวัญกําลังใจ 
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จากลักษณะภาวะผูนําเต็มรูปแบบทั้งหมดที่กลาวมานี้  Bass  and  Avolio  ไดกลาว
สรุปและเปรียบเทียบลักษณะของภาวะผูนําทั้ง 5 แบบ คือ 1.ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (4I’s)  2. 
ภาวะผูนําแบบการใหรางวัลตามสถานการณ (CR) 3. ภาวะผูนําแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก 
(MBE-A) 4. ภาวะผูนําแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ  (MBE-P) และ 5. ภาวะผูนําแบบปลอย
ตามสบาย (LF)  ตามรายละเอียดดังนี้

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ซึ่งประกอบดวย  แบบการใหรางวัลตามสถานการณ (CR) 
การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) จากการศึกษา
พบวา  แบบการใหรางวัลตามสถานการณ (CR)  หรือมีการเสริมแรงทางบวกมีประสิทธิภาพในการ
จูงใจใหผูอื่นบรรลุถึงระดับการพัฒนา และมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ถึงแมวาจะไมมากพอเทา
องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4  ประการ (4I’s) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ดวยวิธีการนี้
ผูนําจะมอบหมายหรือมีขอตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ และสัญญาวาจะใหรางวัลเปนการ
แลกเปลี่ยนกับงานที่ไดรับมอบหมายไปและเปนที่นาพอใจ การบริหารแบบวางเฉย (MBE) มี
แนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพนอยกวา  และเปนที่ตองการในเฉพาะบางกรณี  การบริหารแบบวาง
เฉยเชิงรุก (MBE-A) ผูนําจะคอยดูแลอยางใกลชิด ผูนําจะลงมือแกไขถาจําเปนในกรณีที่มีการ
เบี่ยงเบนออกจากมาตรฐานหรือมีขอผิดพลาด หรือมีขอบกพรองในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายของผูตาม  สวนการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) ผูนําจะอยูเฉย ๆ รอจนกวาความ
เบี่ยงเบน  ขอผิดพลาด  และขอบกพรองเกิดขึ้นแลวจึงลงมือแกไข  สวนภาวะผูนําแบบปลอยตาม
สบาย (LF) หรือการขาดภาวะผูนํา  คือ  ผูนําที่มีการหลีกเลี่ยง  ซึ่งเปนภาวะผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด

2.6 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
จากแนวคิดของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนทําใหเห็น

ความสัมพันธของภาวะผูนําทั้งสองแบบตอการเปลี่ยนแปลงผูตาม  สวนภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง
เปนกระบวนการที่ยกระดับความตองการของผูตามใหสูงขึ้น พัฒนาผูตามใหกลายเปนผูที่มี
ศักยภาพ   มีความเปนผูนํา  เกิดความพยายามและปฏิบัติงานเกินกวาที่คาดไว  และจากแนวคิดของ
Bass ที่ภาวะผูนําทั้งสองแบบมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน  ผูนําคนเดียวสามารถใชภาวะผูนําทั้งสองแบบ
ไดในเวลาและสภาพการณที่แตกตางกัน  และผลการวิจัยไดองคประกอบภาวะผูนําตาง ๆ  ดังนั้น  
จึงสรุปเปนแผนแสดงการสงเสริมกันเฉพาะระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง  และภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนไดดังภาพประกอบที่ 1
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ภาพที่ 1 การสงเสริมระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน

จากภาพประกอบนี้จะเห็นไดวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง  จะทําใหผูตามมีปริมาณ
ของความพยายามในการทํางานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะมีแรงจูงใจสูงขึ้น จนกระทั่งสามารถทํางานได
มากกวาที่คาดหวังไว  โดยสรุปแลวภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนนั้น  ความสัมพันธของผูนํากับผูตาม
อยูบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน  หรือการตอรองผลประโยชนกัน  ผูนํากับผูตามตางพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน  ผูนํามีอิทธิพลเพราะการทําอะไรที่ผูนําตองการ  ผูนําตองคํานึงถึงผลประโยชนที่ดีที่สุด
ของผูตามวาจะพอใจกับการไดรับและจะสนับสนุนอยางไรใหถึงเปาหมายขององคการ   อยางไรก็
ตาม ลักษณะของผูนําแบบนี้อาจเกิดผลเสียตอองคการได  ถาบุคคลมุงสนองความตองการเฉพาะตน  
ทํางานเพื่อตนเองไมไดทํางานเพื่อกลุมหรือองคการ แตผูนําแบบเปลี่ยนแปลงนั้นปฏิบัติโดยยึดถือ
ระบบคุณคาของบุคคล  เชนความเสมอภาค  ความยุติธรรม ผูนําและผูตามมีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ผูนําแบบเปลี่ยนแปลงเปนผูที่สรางความเขมแข็งใหกับองคการ ดวยการเปลี่ยนแปลง
เปาหมาย ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวังของผูตาม  เพื่อความสําเร็จขององคการในระดับสูง 

การมีอิทธิพล
อยางมี
อุดมการณ

การสรางแรง
บันดาลใจ

การกระตุน
เชาวปญญา

การคํานึงถึง
ความเปน
ปจเจกบุคคล

            ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง

+ + +

การใหรางวัลตามสถานการณ

การบริหารแบบวางเฉย ปฏิบัติงานเกิน
ที่คาดหวังไว

ความพยายาม
ที่มากขึ้น

ความพยายามที่คาดหวัง

การปฏิบัติงานที่คาดหวัง

+
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ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยน  และภาวะผูนําแบบตามสบายของหัวหนางานในองคการภาครัฐแหงหนึ่งตาม
การรับรูของพนักงานระดับปฏิบัติการตามแนวทางการศึกษาของ Bass and Avolio เปนกรอบ
ความคิดในการศึกษา

3.การสนับสนุนทางสังคม
ไดมีผูใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไวดังนี้

3.1ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
Thoits (1986, อางถึงใน บุญศรี  ชัยชิตามร 2533 : 26) ไดเสนอวา แรงสนับสนุนทาง

สังคมเปนการที่บุคคลในเครือขายทางสังคมใหการชวยเหลือสมาชิกในเครือขายดานอารมณ  สังคม  
และขอมูลขาวสาร ซึ่งจะชวยใหผูรับสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวยหรือความเครียด
ไดในระยะเวลาอันสั้นและความภาคภูมิใจอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําใหบุคคลเผชิญกับเหตุการณ
เครียดในชีวิตได การสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจ และการเขาใจความรูสึกของเขากับการใหความ
ชวยเหลือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหบุคคลเผชิญกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

Peter and  Meredith (1991, อางถึงใน นฤมล เรืองรุงขจรเดช 2550 : 19) ใหความหมาย
วา การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง แหลงตาง ๆที่ใหความชวยเหลือคนเราเมื่อเกิดชวงเวลาวิกฤติ
และชวยใหพวกเขาปรับตัวกับชีวิตของเขาได

Keith and John (1997 : 39, อางถึงใน เกษรา  ชัยรังษีเลิศ  2547 : 17) ไดกลาววา การ
สนับสนุนทางสังคม เปนการสื่อสารอยางหนึ่งภายในที่ทํางานที่ลูกจางตองการ มันจะทําใหลูกจาง
รับรูวาเขามีคนเอาใจใส รูสึกนับถือตนเอง และรูสึกวาตนเองมีคา เมื่อความสัมพันธระหวางนายจาง
และลูกจางมีความเชื่อใจ  และอบอุนใจ  จะนํามาซึ่งสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  กอใหเกิดความ
พึงพอใจรวมไปถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีดวย การสื่อสารที่ถือเปนการสนับสนุนที่ผูจัดการหรือ
หัวหนางานควรมีคือ การใหขอมูลปอนกลับตอผลการปฏิบัติงาน  ตอบคําถามที่ลูกนองถาม  ลูกจาง
หรือลูกนองจะแสดงใหเห็นถึงความรูสึกวามีการสนับสนุนทางสังคมเกิดขึ้น

Kaplan et al. (1997, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 16) ไดกลาววา การสนับสนุน
ทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับความสําเร็จเกี่ยวกับความตองการ พื้นฐานทางสังคม (ไดรับ
การยอมรับ  การนับถือ  ความชวยเหลือ  และอื่นๆ) โดยผานสิ่งแวดลอมทางสังคม

เกษรา  ชัยรังษีเลิศ (2547 : 17) ไดกลาววา  การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่
บุคคลไดรับความชวยเหลือหรือมีการแลกเปลี่ยนทางดานขอมูลขาวสาร  สิ่งของหรือการสนับสนุน
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ทางดานจิตใจ อารมณ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการทางสังคมพื้นฐาน โดยการสนับสนุนทาง
สังคมนั้นอาจไดมาจากบุคคลในครอบครัว  บุคคลในที่ทํางานหรือผูที่อยูรอบตัวเขาก็ได

สุจิตรา  โอฬารกิจวานิช (2547 : 7) ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  การ
ที่บุคคลไดรับความรัก ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจ  การแสดงความรัก
ความผูกพันตอกัน การยอมรับนับถือและเห็นคุณคา มีการชวยเหลือในดานความรู ขอมูลขาวสาร  
คําแนะนําที่สามารถนําไปใชแกปญหาและไดรับในรูปวัตถุหรือสิ่งของ เวลา เงินหรือบริการ ซึ่ง
ตอบสนองตอความตองการของตนในสถานการณหนึ่ง ๆ ไดอยางเหมาะสม

จตุพร นําคิด (2548 : 21) ไดกลาวา  การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือทั้งดานรางกาย จิตใจ  ขอมูลขาวสารและวัตถุสิ่งของจากบุคคลหรือ
กลุมบุคคล  ซึ่งนําไปสูความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งของสังคม

ชุรีพร วิเศษศักดิ์ (2549 : 13)ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  การที่บุคคล
ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูล ไดรับการสนับสนุน ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลที่มีการติดตอกัน
ในสังคม ในดานอารมณและสังคม ดานขอมูลขาวสารและดานวัตถุสิ่งของ ซึ่งการสนับสนุนนี้จะ
ชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวยและความเครียดได

วิไลรัตน  ชัยนนถี (2549 : 23) การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรูถึงความ
ชวยเหลือ การประคับประคองและการสนับสนุนในดานตางๆของบุคคลจากแหลงประโยชนตาง ๆ 
ไดแก  ครอบครัว  เพื่อน ญาติ   และทีมสุขภาพในดานตาง ๆ คือ การไดรับการสนับสนุนขอมูลและ
ขาวสาร  การไดรับการสนับสนุนดานอารมณ  และการไดรับการสนับสนุนดานความชวยเหลือดาน
สิ่งของและการบริการ

นฤมล เรืองรุงขจรเดช (2550 : 19)ไดกลาววา  การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  การ
ที่บุคคลไดรับความรัก ความเอาใจใส การมองเห็นคุณคา ไดรับการยกยอง ตลอดจนไดรับความ
ชวยเหลือในดานตาง ๆ ซึ่งจะมีผลตอภาวะจิตใจและอารมณของผูรับ กลาวคือ จะชวยใหเกิด
ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  เกิดความภาคภูมิใจและเปนสวนหนึ่งของสังคม ทําใหสามารถเผชิญกับ
เหตุการณตาง ๆ ที่มาคุกคามตอรางกายหรือจิตใจอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการสนับสนุนทางสังคม
นี้จะเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่มีการปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลเทานั้น

จากความหมายขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  การ
ที่บุคคลไดรับความรักความเขาใจ  ความเอาใจใส  ความเห็นอกเห็นใจ  ไดรับการยกยองและมีการ
ชวยเหลือในดานอารมณ  สังคม สิ่งของหรือขอมูลขาวสาร ซึ่งการสนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลมี
ความพึงพอใจและเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคมดวย
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3.2แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดดานการสนับสนุนทางสังคม เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจกันอยางกวางขวาง  

นับตั้งแตศตวรรษที่ 1980 เปนตนมา ในตางประเทศมีการศึกษากันเปนจํานวนมาก นักวิชาการ
หลาย ๆ สาขาไดใหความสนใจทั้งดานทฤษฎีและความเปนจริง ทําใหเกิดรูปแบบตาง ๆ กัน (อางถึง
ใน สุจิตรา โอฬารกิจวานิช 2547 : 6) จึงกลาวไดวา การสนับสนุนทางสังคมเปนแนวคิดที่เปนหัวใจ
สําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จในชวงชีวิต   Rowe  และ Kahn  (1998, อางถึงใน เกษรา
 ชัยรังษีเลิศ 2547 : 17)       เพราะการสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับนั้นจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกมี
คุณคาในตัวเอง   มีความมั่นใจในตัวเองและเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจและความรูสึกวามีชีวิต
ที่ดี นอกจากนี้ สมาชิกในสังคมจะเสริมใหบุคคลมีความกลาที่จะเผชิญกับความเครียด โดยชวย
จัดหาขอมูลขาวสาร  คําแนะนํา  ตลอดจน แนวทางเลือกที่เหมาะสม

บุญเยี่ยม  ตระกูลวงศ  (2528 : 594, อางถึงใน นฤมล เรืองรุงขจรเดช 2550 : 20)  กลาว
วาหลักการสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม  ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้

1. ตองมีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหการสนับสนุนและผูรับการสนับสนุน
2. ลักษณะของการติดตอสื่อสารนั้นจะตองประกอบดวย

2.1ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่ทําใหผูรับการสนับสนุนเชื่อวามีคน
สนใจ  เอาใจใสและมีความรัก  ความหวังดีตอตนเองอยางจริงใจ

2.2ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่ทําใหผูรับการสนับสนุนเชื่อวาเขาเปน
สวนหนึ่งของสังคมและมีประโยชนแกสังคม

2.3ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่ทําใหผูรับการสนับสนุนรูสึกวาตนเองมี
คุณคาและเปนที่ยอมรับในสังคม

3.ปจจัยนําเขาของการสนับสนุนทางสังคมอาจอยูในรูปของขอมูลขาวสารวัสดุ  
สิ่งของ  หรือดานจิตใจ

4.ตองทําใหผูรับการสนับสนุนไดบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ

3.3 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
Kahn (1979: 85, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 18) ไดแบงการสนับสนุนทาง

สังคมออกเปน 3 ประเภท คือ
 1.ความผูกพันทางดานอารมณ หมายถึง การแสดงอารมณในทางบวกของบุคคลหนึ่งที่

มีตออีกบุคคลหนึ่งในทางบวก  เชน  การยอมรับ  การใหความเคารพ
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2.การรับรองซึ่งกันและกัน หมายถึง การแสดงออกถึงการยอมรับในการกระทําและ
ความคิดซึ่งกันและกัน

3.การใหความชวยเหลือ หมายถึง ปฏิสัมพันธที่บุคคลมีใหกันโดยผานการใหสิ่งของ 
ใหความชวยเหลือทั้งในดานเงินทองหรือขอมูลขาวสาร  คําแนะนําตาง ๆ 

Schaefer et al.  (1981 : 381-406, อางถึงใน สุจิตรา โอฬารกิจวานิช 2547 : 11) แบงการ
สนับสนุนทางสังคมออกเปน  3 ชนิด  คือ

1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional  Support)  หมายถึง ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ  
การดูแลเอาใจใส  ใหกําลังใจ  การแสดงความรักความผูกพันตอกัน  การยอมรับนับถือกัน  และเห็น
คุณคา 

2. การสนับสนุนดานความรู ขอมูลขาวสาร (Cognitive  Support  or  Information  
Support) หมายถึง  การใหความรู  ขอมูลขาวสาร  คําแนะนํา  ที่สามารถนําไปใชแกปญหา  รวมทั้ง
การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล 

3. การสนับสนุนดานสิ่งของหรือบริการ (Materials Support or Tangible Support)  
หมายถึง พฤติกรรมการชวยเหลือโดยตรง ในรูปวัตถุหรือสิ่งของ  เวลา  เงินหรือการบริการ

Jacobson (1986 : 252, อางถึงใน นฤมล  เรืองรุงขจรเดช 2550 : 22)   ไดแบงการ
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ดานคือ

1.การสนับสนุนทางดานอารมณ(Emotional  Support)  เปนพฤติกรรมที่ทําใหคนที่ได
รับรูรูสึกสบายใจ  และทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองไดรับการยกยอง  ยอมรับ  เปนที่เคารพนับถือ  
ไดรับความรัก  ความเอาใจใส  และใหความมั่นใจ

2.การสนับสนุนทางดานสติปญญา (Cognitive Support) เปนการใหขอมูลขาวสารและ
คําแนะนําที่ชวยใหบุคคลเกิดความเขาใจในสิ่งตางๆ จนสามารถที่จะปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง
ได

3.การสนับสนุนทางดานทรัพยากร (Resource Support) เปนการใหความชวยเหลือ
ทางดานสิ่งของและบริการตาง ๆ เพื่อที่จะชวยแกไขปญหาได

Brown (1987, อางถึงใน สุจิตรา โอฬารกิจวานิช 2547 : 19) กลาววา การสนับสนุน
ทางสังคมแบงออกเปน 3 ดานไดแก

1.การสนับสนุนดานอารมณ หมายถึง การใหความรัก ความหวงใย การยกยอง ให
ความมั่นใจและความไววางใจ และใหการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกลุม

2.การสนับสนุนเชิงรูปธรรม หมายถึง การใหความชวยเหลือหรือใหบริการโดยตรง
รวมทั้งการใหสิ่งของ  เงินทอง
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3.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําที่เปน
ประโยชนตอบุคคลในการแกปญหา  และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการกระทําของเขา

Dean (1998, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 20-21) กลาววา สิ่งที่ไดรับจากการ
สนับสนุนทางสังคมจะประกอบไปดวย 4 ประการคือ

1.การสนับสนุนและชวยเหลือดานอารมณ โดยการโอบไหล รับฟง ใหเขาไดพูดถึง
ความรูสึก (ระบายความรูสึก) เพื่อชวยลดความเครียดและใหเขาผานพนปญหาดวยความรูสึกดีขึ้น
ในตัวของเขาเอง

2.การสนับสนุนดานรางกาย ในเวลาที่งานหนัก ปวยหรือบาดเจ็บ  บุคคลอาจไดรับการ
ดูแลโดยการสงไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือนัดหมอให

3.การสอนงานและการเปนพี่เลี้ยงภายหลังจากที่ตองสูญเสียงานหรือมีการหยาราง การ
ที่บุคคลไดพูดคุยกับคนที่เคยมีประสบการณเหมือนกับเขาจะชวยไดมาก ในทํานองเดียวกันเราอาจ
จะชวยเหลือพนักงานในการใชคอมพิวเตอรหรือการเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณหรืออื่น ๆ ได

4.เครือขาย บุคคลที่อยูในระบบการสนับสนุนของเราสามารถจะบอกเราถึงโอกาสใน
การหางานหรือรถยนตที่ดี ๆ สักคันหนึ่งหรือรานหนังสือใหม ๆ 

Brandt & Weinert(1981, อางถึงใน  จตุพร นําคิด 2548 : 24) ไดแบงการสนับสนุนทาง
สังคมเปน 5  ดานคือ

1. การไดรับความใกลชิด สนิทสนม (Intimacy) การที่รูสึกวาตนเปนที่รัก ไดรับการเอา
ใจใส  ซึ่งมักจะไดรับจากบุคคลใกลชิด เชน คนรัก บุคคลในครอบครัว เพื่อน ทําใหรูสึกอบอุน  
ปลอดภัย

2. ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social  Integration) การมีโอกาสไดเขา
รวมกิจกรรมของสังคม ทําใหรูสึกวามีเปาหมาย รับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม ไดรับการยกยอง

3. การมีโอกาสดูแลชวยเหลือผูอื่น (Opportunity  for  nurturance) ทําใหรูสึกวาตนเปน
ที่ตองการ  และเปนที่พึ่งพาของผูอื่น

4. การรับรูคุณคาของตน (Reassurance of  worth) รูสึกวาไดรับการยอมรับ  การเคารพ
ยกยอง  ชื่นชม  ทําใหรูสึกมั่นใจ

5. การไดรับการชวยเหลือในดานตาง ๆ (Assistant) เชน การไดรับขอมูล  คําแนะนํา  
วัตถุ  สิ่งของ  กําลังใจ  ซึ่งสามารถเอาไปใชในการแกไขปญหา

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกองคประกอบการสนับสนุนทางสังคมของ Brown 
(1987)  ซึ่งประกอบไปดวยการสนับสนุนทางสังคม 3  องคประกอบ  ไดแก การสนับสนุนทางดาน
อารมณ  การสนับสนุนดานขอมูลขาวสารและการสนับสนุนดานรูปธรรม   เนื่องจากทฤษฎีนี้ได
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แบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคมไวอยางชัดเจน ตลอดจนมีเนื้อหาที่ครอบคลุมของการ
สนับสนุนทางสังคมแตละประเภท ซึ่งเปนประโยชนตอการสรางเครื่องมือทดสอบไดอยางละเอียด  
และตรงตามแนวคิดทฤษฎีที่ผูวิจัยมีความสนใจ

4. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
4.1ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
Organ (1991 : 275, อางถึงใน เกษรา  ชัยรังษีเลิศ  2547 : 12) กลาววา  พฤติกรรมการ

เปนสมาชิกที่ดีขององคการ   หมายถึง     พฤติกรรมการใหความรวมมือที่สมาชิกมีใหแกองคการ
 ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นองคการไมไดรองขอและไมใชการบังคับใหทํา   รวมทั้งไมไดรับรองวาจะ
ใหผลตอบแทนใด ๆ  โดยแบงออกเปน 5  ดานไดแก  พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ(Altruism) 
พฤติกรรมความสุภาพออนนอม   (Courtesy)   พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา (Sportsmanship) 
พฤติกรรมการใหความรวมมือ  (Civic Virtue)   และพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่
(Conscientiousness)

George  and Jones (1999 : 93-97, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546 : 28) กลาวา 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง พฤติกรรมที่นอกเหนือจากหนาที่ เปน
พฤติกรรมของสมาชิกในองคการที่ไมไดถูกกําหนดไว แตมีความจําเปนเพื่อใหองคการคงอยูและ
เกิดประสิทธิผล  เปนลักษณะของการชวยเหลือกันของพนักงาน  การปองกันอัคคีภัย  การลักขโมย  
การทําลายทรัพยสมบัติสวนรวม การใหคําแนะนําที่สรางสรรค  การพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของบุคคล และความสามารถของบุคคล และมีความเปนมิตรกันในกลุม พฤติกรรมนี้ไมไดถูก
กําหนดจากองคการแตเปนสิ่งสําคัญในองคการ

ประไพพร สิงหเดช (2539 : 13) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึง  พฤติกรรมของพนักงานที่องคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ  แตพนักงาน
เต็มใจปฏิบัติเพื่อองคการ

ภัทรนฤน  พันธสีดา (2543 : 40) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่องคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ พนักงานจึง
ไมไดรับการปกปองหรือไดรับสิ่งตอบแทนที่กําหนดไวตามระบบ แตเปนพฤติกรรมที่พนักงานเต็ม
ใจปฏิบัติเพื่อองคการและเปนประโยชนตอองคการ

อัมพร พิพิธเจริญพร (2545 : 28) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึง พฤติกรรมที่องคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ  แตพนักงานเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติใหองคการและเปนประโยชนตอองคการ
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กันยา พีรพัฒนานันท (2546 : 29) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่เกิดขึ้นเอง โดยไมไดกําหนดไวอยางเปนทางการและเต็มใจ
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอองคการ ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นเปนพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือสงเสริมหรือ
สงผลตอประสิทธิผลขององคการ

ณัฐยา ไพรสงบ (2546 : 25)    กลาววา  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติดวยความเต็มใจ  ซึ่งนอกเหนือจากที่องคการไดกําหนดไว  
โดยเปนพฤติกรรมสนับสนุนและมีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคการเพื่อใหเกิดประสิทธิ
ผลตอองคการ

ประทานพร ทองเขียว (2546 : 17) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึง  พฤติกรรมของพนักงานที่เต็มใจปฏิบัติเพื่อองคการ  แมเปนหนาที่ที่องคการไมไดกําหนด
ไวหรือเปนการปฏิบัติงานมากกวาที่องคการกําหนดไว  เพื่อประโยชนตอองคการ

เพียงภัทธ  เจริญพิทยา (2546 : 21) กลาววา  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึง คานิยมที่มุงเนนผูอื่นมากกวามุงเนนความไมเห็นแกตัว  เปนคุณธรรมที่สั่งสมมากอใหเกิด
พฤติกรรมที่สุขุมรอบคอบในการชวยเหลือ แบงปน แจกจายและรวมมือ  โดยที่ไมไดรับรางวัลตอบ
แทน  พฤติกรรมนี้เปนสวนประกอบที่สําคัญตอประสิทธิผลขององคการ  เพราะวาเปนพฤติกรรม
บทบาทพิเศษที่ไมไดอยูในขอบังคับ  ขอเรียกรองของบทบาทหรือลักษณะงานขององคการที่บุคคล
ตองทํา ดังนั้น การกระทําเหลานี้จะกอใหเกิดการสราง และการคงไวของความดีงามและความ
ซื่อสัตยที่แสดงออกและกระทําตรงกับจิตใจ

วรท    วิลาวรรณ (2546 : 40) กลาววา  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมในทางบวกและเปนประโยชนตอองคการ ที่พนักงานปฏิบัติเพื่อ
องคการดวยความเต็มใจ เกิดจากการตัดสินใจดวยตนเอง ไมเกี่ยวของกับระบบการใหรางวัลหรือ
การลงโทษอยางเปนทางการ  โดยที่องคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ

อัญพร พูลทรัพย (2546 : 25) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึงพฤติกรรมที่นอกเหนือบทบาทที่พนักงานตัดสินใจดวยตนเอง  และปฏิบัติดวยความเต็มใจ  
โดยไมเกี่ยวของกับระบบการใหรางวัลหรือการลงโทษอยางเปนทางการ  เปนพฤติกรรมที่สําคัญ
และเปนประโยชนตอองคการ  

เกษรา ชัยรังษีเลิศ (2547 : 12) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
หมายถึง พฤติกรรมการใหความรวมมือในดานตาง ๆ ที่พนักงานมีใหแกองคการ นอกเหนือจาก
บทบาทที่องคการคาดหวังไว พฤติกรรมเหลานั้นชวยสนับสนุนองคการ สังคม  และสภาพแวดลอม
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ทางจิตวิทยาในการทํางาน ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นพนักงานปฏิบัติโดยองคการไมไดรองขอ และ
ไมไดบังคับใหทํา  รวมทั้งไมเกี่ยวของกับระบบการใหรางวัลที่องคการกําหนดไวอยางเปนทางการ

นิสสรณ  ชัยวิจิตมลากูล (2549 : 25)กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานซึ่งสนับสนุนใหเกิดประโยชนตอองคการ  โดยพฤติกรรมนี้เกิด
จากความสมัครใจของพนักงานเอง  ไมไดถูกกําหนดไวในหนาที่ที่ตองปฏิบัติ

กัญจนา  กัญจา (2550 : 26) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการหมายถึง  
พฤติกรรมของพนักงานที่ซึ่งองคการไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ  แตพนักงานเต็มใจ
ปฏิบัติเพื่อองคการ  และเปนประโยชนตอองคการ

ชญานิศ  นิลแจง (2550  : 52)กลาววาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   หมาย
ถึงพฤติกรรมทางสังคมในเชิงบวกที่พนักงานเต็มใจในการปฏิบัติเพื่อองคการ เปนประโยชน และ
สรางสรรค เกิดจากการตัดสินใจดวยตนเองโดยที่องคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ๆตองปฏิบัติ

จากความหมายขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการหมายถึง พฤติกรรมการทํางานที่ไมไดอยูในขอบังคับขององคการ หรือเปนพฤติกรรม
บทบาทพิเศษที่ไมไดอยูในหนาที่ปกติทั่ว ๆ ไป  ของบุคคล และเปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนและ
มีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคการ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอองคการ  โดยที่พนักงาน
ปฏิบัติดวยความเต็มใจ  และปราศจากระบบการใหรางวัลหรือการลงโทษอยางเปนทางการ

4.2ลักษณะบุคคลที่มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
Katz (1966, อางถึงใน กัญจนา  กัญจา 2550 : 27)   ไดยกตัวอยางลักษณะพฤติกรรม

ของบุคคลที่กลาวไดวา  กระทําพฤติกรรมบทบาทพิเศษ  หรือมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  ไดแก

1.บุคคลที่กระทําซึ่งปกปององคการและทรัพยสินขององคการ
2.บุคคลที่ใหคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงองคการ
3.บุคคลที่ฝกฝนตัวเองสําหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
4.บุคคลที่สรางสรรคบรรยากาศที่ดีสําหรับองคการ
5.บุคคลที่ทํากิจกรรมรวมกันกับผูอื่น

4.3แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
Organ  และ  Konovsky  (1989, อางถึงใน ณัฐยา ไพรสงบ 2546 : 26) ไดจําแนก

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปน 2 รูปแบบดังนี้คือ
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1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) เปนพฤติกรรมการชวยเหลือพนักงาน  
ชวยเหลือผูอื่นในการแกปญหา ชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่ไมมาทํางาน หรือใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงงาน

2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติงาน (Compliance) เปนพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ  เชน  การมาทํางานตรงตามเวลา  เปนตน

Williams (1997, อางถึงใน นิสสรณ ชัยวิจิตมลากูล 2549 : 25 ไดแบงแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 2 รูปแบบคือ

1.พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงตอบุคคล
(Organizational citizenship behavior directed toward individual-OCBI) เปนพฤติกรรมที่เปน
ประโยชนเฉพาะหนาตอบุคคล เชน การชวยเหลือผูอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหรือปญหาในงาน

2.พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงตอองคการ
(Organizational citizenship behavior directed toward organization-OCBO) เปนพฤติกรรมที่เปน
ประโยชนตอองคการโดยทั่วไป

Witt (1991, อางถึงใน เพียงภัทร  เจริญพิทยา 2546 : 22 ) ไดแบงแนวคิดของพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการเอาไว 4 แบบ  ดังนี้

1.เปนพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อมีปญหา
2.สนับสนุนสภาพแวดลอมที่ดีตอการทํางาน
3.อดทนอดกลั้นตอความไมสะดวกสบาย   โดยปราศจากการรองเรียน
4.มีพฤติกรรมการรักษาทรัพยากรขององคการ
John (1996 : 149-150, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546 : 30)ไดอธิบายถึง

องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไว 4 ดานดังนี้
1.พฤติกรรมการชวยเหลือ (Helping Behavior) คือ  พฤติกรรมที่คอยใหความชวยเหลือ

คนอื่น ๆ เมื่อบุคคลนั้นเกิดปญหาในการทํางาน
2.พฤติกรรมการสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness) คือ  รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของ

ตนเอง  ไมใชทรัพยากรขององคการไปโดยเปลาประโยชน
3.พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น(Good Sport) คือ เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณที่

ทําใหเกิดความคับของใจกับตนเองภายในองคการได เชน ไมมีใครที่สามารถมีสํานักงานที่ดีและที่
จอดรถเฉพาะได

4.พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Courtesy and Cooperation) คือ  การใหความรวมมือ
กับเพื่อนรวมงานเมื่อตองพึ่งพาอาศัยกัน
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Greenberg  and  Baron (1999, อางถึงใน ประทานพร ทองเขียว 2546 : 18)  ไดจําแนก
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการวามีลักษณะของพฤติกรรมในการทํางาน 3 ประการ คือ

1.พฤติกรรมในการทํางานที่ทํามากกวาขอกําหนดตามกฎขอบังคับหรือตามลักษณะ
ของงาน

2. พฤติกรรมในการทํางานที่ทําดวยความสุขสุขุมโดยธรรมชาติของพนักงานเอง
3.พฤติกรรมในการทํางานที่ทําโดยมิไดมุงหวังที่ผลตอบแทนหรือรางวัลที่องคการ

กําหนดไว
Organ (1991, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 14) ไดทําการศึกษาและแบง

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย
1.พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ(Altruism) หมายถึง การใหความชวยเหลือบุคคล

อื่น (เชน เพื่อนรวมงาน ) ทันทีเมื่อเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับงานขึ้น  เชนการแสดงใหพนักงานทราบ
ถึงการใชเครื่องมือตาง ๆ

2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอม  (Courtesy)  หมายถึง ทาทางหรือการแสดงกิริยา
อาการที่แสดงถึงความเคารพนอบนอมกับบุคคลอื่น เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการ
ทํางานในองคการนั้นตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน  สิ่งที่บุคคลหนึ่งกระทําหรือตัดสินใจยอมสงผลตอ
บุคคลอื่น ดังนั้นการสุภาพออนนอมตอผูอื่น จึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง

3.พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง ความอดทน อดกลั้น
ตอสิ่งที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนความคับของใจ ความไมสะดวกสบาย หรือแมแตความเครียดก็ตาม ใน
บางครั้งเรามีสิทธิที่จะแสดงถึงขอของใจที่เกิดขึ้นในงาน แตการรองทุกขดังกลาวอาจทําใหฝาย
จัดการตองแบกภาระมากเกินไป ดังนั้น พนักงานเหลานั้นจึงรูจักการรอคอยอยางผูที่มีน้ําใจเปน
นักกีฬา

4.พฤติกรรมการใหความรวมมือ  (Civic Virtue)  หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกโดย
การรับผิดชอบและการมีสวนรวมในกระบวนตาง ๆ ภายในองคการ เปนผูที่ใหความรวมมือกับการ
ประชุมเปนอยางดี  เก็บความลับ  แสดงความเห็นในเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่สอดคลองกับ
องคการ

5.พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการยอมรับกฎระเบียบภายในองคการ โดยเอาใจใสและเคารพตอกฎระเบียบ ตรงเวลา 
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ  คํานึงถึงทรัพยสินขององคการ ไมใชเวลางานในการปฏิบัติสิ่งนอกเหนือ
การทํางาน
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จากแนวคิดของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดังกลาวขางตน ผูวิจัยได
นําเอาแนวคิดของ Organ มาใชในการศึกษา เนื่องจากแนวคิดดังกลาวอธิบายครอบคลุมถึง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีไดโดยละเอียด และถือวา Organ  เปนตนแบบของความคิดในทฤษฎี
ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยจะแบงพฤติกรรมออกเปน 5 ดาน คือ พฤติกรรม
การใหความชวยเหลือ  พฤติกรรมความสุภาพออนนอม  พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  
พฤติกรรมการใหความรวมมือ และพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ ซึ่งแตละดานมีคําอธิบายที่
ชัดเจน  สามารถเขาใจไดงายและครอบคลุมเนื้อหาที่ผูวิจัยสนใจจะทําการศึกษา

4.4 ความสําคัญของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอาจชวยเพิ่มผลสําเร็จขององคการ  เพราะ

พฤติกรรมดังกลาวเปน “ เครื่องหลอลื่น ”  กลไกทางสังคม (Social  machinery) ขององคการ  ที่จะ
ชวยลดความฝดและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององคการ (ชญานิศ  นิลแจง : 2550)

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอาจชวยเพิ่มความสําเร็จใหกับองคการได
ดังนี้  Organ (1988, อางถึงใน วรท วิลาวรรณ 2546 : 45)

1.ลดความจําเปนในการตองดูแลรักษาทรัพยากรที่หายากซึ่งมีผลตอการซอม
บํารุงรักษา

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรโดยเกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
3. ชวยเพิ่มผลผลิตใหกับเพื่อนรวมงานและระบบการจัดการ
4.ชวยใหเกิดแนวทางการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการประสานกิจกรรมระหวาง

สมาชิกในทีมงานและขามกลุมงาน
5.เพิ่มความสามารถขององคการที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีที่สุด โดยการทําให

องคการเปนสถานที่ทํางานที่นาทํางานดวยมากขึ้น
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5.งานวิจัยที่เกี่ยวของ

5.1ภาวะผูนํากับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
Podsakoff et al. (1990 : 107-142, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ  2547 : 43) ไดศึกษา

พฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลง  ที่สงผลตอผูตามในดาน ความเชื่อมั่นในผูนํา ความพึงพอใจในการ
ทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  โดยศึกษากับลูกจางในบริษัทใหญ   988 คน 
( 90% เปนเพศชาย )  พบวาพฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผลตอผูตามในดานความเชื่อมั่น  ความ
พึงพอใจในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางไรก็ตาม  พฤติกรรมผูนํา
การเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ สงผลทางออมตอกันโดยผานทาง
ความเชื่อมั่นในผูนํา

Jahad (1995, อางถึงใน เกษรา  ชัยรังษีเลิศ 2547 : 44)  ไดศึกษาเชิงพรรณนากับการ
รับรูความพึงพอใจและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครู ผานรูปแบบผูนํา 4 แบบ  
อัตตาธิปไตย   ประชาธิปไตย  สนับสนุนและแบบปลอยตามสบาย  โดยทดสอบกับเพศชายจํานวน 
96 คน  และเพศหญิงจํานวน  232  คน จากครูในหลายโรงเรียนทางภาคใต  รวมทั้งหมด  328 คน 
จากการศึกษาพบวา  ครูมีรูปแบบประชาธิปไตยเปนผูนํา  มีความพึงพอใจ  และมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ  จากการทดสอบดวยสถิติ  MANOVA  เพื่อทดสอบตัวแปรตาง ๆ  พบวา
ภาวะผูนําทั้ง 4 ดานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในดานพฤติกรรมการมีน้ําใจเปนนักกีฬาที่
แตกตางกัน โดยผูนําแบบปลอยตามสบายจะมีพฤติกรรมการมีน้ําใจเปนนักกีฬามากที่สุด

Cho (1998, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ  2547 : 44)  ศึกษาปจจัยที่เปนเหตุ และผลของ
ความเชื่อใจในผูนํา การประยุกตแนวคิดของผูตามที่มีตอผูนํา การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาวาผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและผูนําแบบแลกเปลี่ยนแบบใด จะมีผลตอความเชื่อใจของผูตามหรือลูกนองได
มากกวากันและมุงแยกใหเห็นความแตกตางระหวางผูนําที่มีภาวะผูนําแตกตางกัน จะมีผลทําให
ความเชื่อใจในผูนําแตกตางกัน โดยศึกษากลุมประชาชนเปนพนักงานในบริษัทอิเลคทรอนิคส
ขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศเกาหลี โดยใชเทคนิคการวิเคราะหโครงสรางตัวแปรรวม โดยใช
โปรแกรม EQS  ผลการศึกษาพบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ  โดยผานความเชื่อใจในตัวผูนํา  แตภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยตรง
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Kent (1999, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ  2547 : 44)  ศึกษาอนุกรมของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง และความหลากหลายของภาวะผูนํา ที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของ
พนักงาน  กรณีศึกษา: กรมการทองเที่ยว  โดยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาผูนําระดับสูงและผูจัดการ
ระดับกลางที่มีผลกระทบตอพนักงาน พบวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงและการแลกเปลี่ยนระหวาง
หัวหนางานและลูกนองในหัวหนางานหรือผูจัดการระดับกลาง  มีผลตอตัวแปรไดแก  ความผูกพัน
ตอองคการ  และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  กลุมตัวอยางจํานวน  529  คน  เปน
พนักงานประจํา  จากการทดสอบดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ แสดงใหเห็นวาหัวหนางานที่
มีคุณลักษณะแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนใหผลที่แตกตางกัน  
สําหรับหัวหนาระดับสูงที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและผูจัดการที่มีภาวะผูนําแบบ  LMX  จะมี
ความสัมพันธระดับกลางกับความผูกพันตอองคการ   สวนผูนําระดับสูงที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยน
แปลงนั้น จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม

Truckenbrodt (2000, อางถึงใน เกษรา  ชัยรังษีเลิศ  2547 : 45)  ไดศึกษาการประเมิน
เชิงประจักษของความสัมพันธระหวางการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับลูกนอง กับความผูกพันตอ
องคการ  และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กลุมตัวอยางเปนพนักงานใหขอมูลและ
ติดตั้งอุปกรณ  63  คน  จากบริษัทที่ปรึกษาขอมูลทางดานเทคโนโลยีขั้นสูง  ผลการศึกษาพบวามี
ความสัมพันธกันระหวางการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับลูกนอง  กับความผูกพันตอองคการ  สวน
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับลูกนองและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวามี
ความสัมพันธในดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือเทานั้น

Ehrhart (2001, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ  2547 : 45) ศึกษาภาวะผูนําและบรรยากาศ
ของความยุติธรรมเพื่อทํานายระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กลุมตัวอยางเปน
พนักงานรานขายของชําจํานวน  249 ราน โดยใหหัวหนางานหรือลูกนองเปนผูประเมินแลวแต
สถานการณ ผลที่ไดสนับสนุนสมมติฐานกลาวคือ  พบวามีความสัมพันธกันระหวางภาวะผูนํา  และ
บรรยากาศของความยุติธรรมกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

Jeffrey  and Amir  (2002, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ  2547 : 45 )ไดศึกษามิติของตัว
แปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยศึกษาแบบวิเคราะหเมตตา  พบวาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ  มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับตัวแปร  ไดแก  ความพึงพอใจในการ
ทํางาน  ความผูกพันตอองคการ  ความยุติธรรม  ความซื่อสัตย  และการสนับสนุนของผูนํา
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Koh(1991, อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล  2543 : 28)  ไดศึกษาและทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในประเทศสิงคโปร ในกลุมตัวอยางเปนผูบริหารและอาจารย
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสิงคโปร  จํานวน 90 คน โรงเรียนละ 20 คน  ผลการวิจัยพบวา
ผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสามารถทํานายการเปนพลเมืองดี
ขององคการ (Organizational  citizenship  behavior)  ความผูกพันกับองคการ   ความพึงพอใจและ
ผลการปฏิบัติงานขององคการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและพบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงทํานายความพึงพอใจ   และความผูกพันไดเพิ่มขึ้นจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน

Deluga (1995 : 1652-1669, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546 : 33)  ศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูนําและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยได
ทดลองหัวหนางานจํานวน  29  คน  และผูใตบังคับบัญชาจํานวน  63  คน  ที่ทํางานในแผนก
วิศวกรรม  โดยสรางแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และแบบวัดคุณลักษณะของ
ผูนํา จากการวิเคราะหทดสอบพบวา การใหเหตุผลของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูนํา มีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

Cho (1999 : 3537, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546 : 33)  ไดศึกษาถึงความสําคัญ
ของความนาเชื่อถือของผูนําตอความสัมพันธในระดับการบังคับบัญชาในแนวคิดของทฤษฏีผูนํา  
โดยมีการคนควาผลของพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน และแบบเปลี่ยนแปลงของผูจัดการตอความ
ไววางใจของผูใตบังคับบัญชา โดยไดทดสอบกับคนงานในฝายผลิตของบริษัทอิเลคทรอนิคสแหง
หนึ่งในประเทศเกาหลี  ผลการวิจัยพบวา

1.ผูนําแบบการแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลตอความไววางใจในระดับตาง ๆ
2.ผูนําแบบเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการใน

ทางออมผานความไววางใจของผูใตบังคับบัญชาในขณะที่ผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลตอ 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

3.บุคลิกภาพของผูนําไมมีผลกระทบตอผูนําในสวนของความไววางใจของ
ผูใตบังคับบัญชา

4.ความไววางใจของผูใตบังคับบัญชามีบทบาทสําคัญตอการวัดผลกระทบของผูนําตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
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Whittington et al. (2004, อางถึงใน เอกชัย  บูรณธน 2550 : 50) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ความผูกพันใน
องคการและผลการปฏิบัติงาน โดยศึกษากับผูนําจํานวน 209  คน จากองคการที่มีลักษณะตางกัน 12  
แหง  พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในดานการสรางความรูสึกไววางใจ  มีผลโดยตรง
ในการพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของผูตามใหดีขึ้น

Avolio  et al. (2004, อางถึงใน เอกชัย  บูรณธน 2550 : 50)  ไดศึกษาความเกี่ยวของ
ระหวางภาวะผูนํา ทัศนคติตองาน  พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน โดยวางกระบวนการจากภาวะ
ผูนําไปยังความเชื่อมั่น  ความคาดหวัง  แรงจูงใจของผูตาม  จนสงผลตอพฤติกรรมในองคการ  
โดยงานวิจัยเปนการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบสําหรับอนาคต โดยพบวา ภาวะผูนําสงผลโดยผาน
กระบวนการดังกลาวไปจนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองคการ

Abdullah Abu –Tineh (2002, อางถึงใน ชัยวัฒน ตุมทอง 2548 : 88)ไดวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําที่สังเกตไดของครูใหญและการปฏิบัติของครูในเรื่อง
หลักการฝกปฏิบัติทั้ง5 ประการ ของสถานศึกษาแหงการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนํา
ของครูใหญ เพศของครูใหญ เพศของครู ปประสบการณการสอนของครู และจํานวนปการสอน
รวมกับครูใหญคนเดียวกัน สามารถทํานายการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 
ประการ ของสถานศึกษาแหงการเรียนรูไดรอยละ 34 เมื่อพิจารณาที่รูปแบบภาวะผูนํา พบวา ภาวะ
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธทางบวกกับการฝกปฏิบัติของครู ในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติ
ทั้ง5 ประการ ของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญในระดับคอนขางสูง ภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกับการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ ของ
สถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ แตภาวะผูนําแบบตามสบายกลับมีความสัมพันธทางลบ
กับการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ ของสถานศึกษาแหงการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญในระดับปานกลาง 

ลาวัลย พรอมสุข (2544 : 97-102) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการกับความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมบริษัทมินี
แบ (ประเทศไทย) โดยศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน  394 คน พบวา พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงาน  
พนักงานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยูในระดับสูง  และพบวาความพึงพอใจในดาน
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ผูบังคับบัญชาสามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 4.9  พฤติกรรม
ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  สามารถทํานายความพึงพอใจในงานไดรอยละ  2.7 พฤติกรรมสุภาพออน
นอมสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานไดรอยละ  30.5  เมื่อเพิ่มพฤติกรรมการใหความชวยเหลือและ
พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ ประสิทธิภาพในการทํานายผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  
39.6  และ 42.0  ตามลําดับ

ศิริวรรณ หมอมพอนุช (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับภาวะผูนําที่เปนแบบอยางของ
หัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศูนย  กลุมตัวอยางคือ  หัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศูนย  จํานวน 242  
คน  ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาในตนเองและระดับการศึกษา  มี
ความสัมพันธทางบวกกับภาวะผูนําที่เปนแบบอยางของหัวหนาหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และการสนับสนุนทางสังคม  การเห็นคุณคาในตนเองสามารถรวมกันพยากรณภาวะผูนํา
ที่เปนแบบอยางของหัวหนาหอผูปวยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

กันยา พีรพัฒนานันท  (2546 : 83-86) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูรูปแบบ
ภาวะผูนํา ความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กลุมตัวอยางเปน
พนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 300 คน และหัวหนางานระดับตนอีก 9  คน พบวา  

1.ระดับภาวะผูนําตามการรับรูของพนักงานดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง และดาน
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีระดับปานกลาง ดานภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายมีระดับต่ํา ระดับ
ความผูกพันตอองคการดานจิตใจ ดานบรรทัดฐานมีระดับปานกลาง ดานการคงอยูมีระดับสูง  
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมอยูในระดับสูง ดานการใหความชวยเหลือและ
การใหความรวมมืออยูในระดับสูง ดานการคํานึงถึงผูอื่น ความอดทนอดกลั้น  ความสํานึกในหนาที่
อยูในระดับปานกลาง

2.การรับรูภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง แบบแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรูภาวะผูนํา
แบบปลอยตามสบายมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.ความผูกพันดานจิตใจ  ดานบรรทัดฐานมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ความผูกพันดานการคงอยูมีความ
สัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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ประทานพร ทองเขียว (2546 : 43-48) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนผูนํา
แบบเนนการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของหนวยงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
และความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่โรงพยาบาล กลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่ปฏิบัติการใน
โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 368 คน ซึ่งผลการวิจัย
พบวา  

1.ความเปนผูนําแบบเนนการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ
หนวยงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ

2.ประสิทธิผลของหนวยงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความ
ผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกตอกันอยางมีนัยสําคัญ

3.หนวยงานที่ผูบริหารมีความเปนผูนําแบบเนนการเปลี่ยนแปลงสูงมีประสิทธิผลของ
หนวยงานสูงกวาหนวยงานที่ผูบริหารมีความเปนผูนําแบบเนนการเปลี่ยนแปลงต่ําอยางมีนัยสําคัญ

4.หนวยงานที่ผูบริหารมีความเปนผูนําแบบเนนการเปลี่ยนแปลงสูง สมาชิกของ
หนวยงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความผูกพันตอองคการสูงกวาหนวยงาน
ที่ผูบริหารมีความเปนผูนําแบบเนนการเปลี่ยนแปลงต่ําอยางมีนัยสําคัญ

รัตติกรณ จงวิศาล (2547, อางถึงใน สภาวดี พูลคลาย 2548 : 58) ทําการศึกษา
โครงสรางความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา  เชาวอารมณและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา เชาวอารมณ การรับรูความยุติธรรม
ในองคการ  ความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  และผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยศึกษากับกลุมตัวอยางครูในโรงเรียนเอกชนจํานวน  2  แหง  รวม  338  คน  ผล
การศึกษาพบวา  ในโมเดลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบ
ปลอยตามสบาย  การรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ และในโมเดลภาวะผูนําทั้ง 3 รูปแบบ  พบวาการรับรูความยุติธรรมสงผลทางออมตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   นอกจากนี้ยังพบวาในโมเดลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
เชาวอารมณของครูสงผลทางบวกตอภาวะผูนําของครู ภาวะผูนําของครูสงผลทางบวกตอความพึง
พอใจในการทํางาน  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและผลการปฏิบัติงาน  สวนใน
โมเดลภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย เชาวอารมณของครูสงผลทางลบตอภาวะผูนําของครู และ
ภาวะผูนําของครูสงผลทางลบตอความพึงพอใจในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ
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กัญจนา  กัญจา (2550 : 81-84)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการของพนักงานศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงชาติ  กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ พนักงานศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี   สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  จํานวน 197 คน  ซึ่งผลการวิจัยพบวา

1.พนักงานศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ  มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยูในระดับสูง  

2.ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา  บุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม สถานภาพสมรสและบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว สามารถรวมกันพยากรณ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงานไดรอยละ 53.5 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001

3.ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม  ความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา ความพึงพอใจในงานดานเพื่อนรวมงาน 
และบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
ดานความสุภาพออนนอมของพนักงานไดรอยละ 31.2 

เอกชัย  บูรณธน (2550 : 90-93) ไดศึกษาภาวะผูนํา ทัศนคติตองาน การมีสวนรวมใน
งาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กลุมตัวอยางเปนหัวหนางานระดับตนของ
ธนาคารเอกชนแหงหนึ่งที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ  จํานวน 171  คน  ซึ่งผลการวิจัยพบวา

1.หัวหนางานระดับตน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนใน
ระดับปานกลาง ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายอยูในระดับต่ํา ทัศนคติตองานอยูในระดับปานกลาง  
การมีสวนรวมในงานอยูในระดับปานกลาง  และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีอยูในระดับสูง

2.ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในทางบวก
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01และ.05 ตามลําดับ  
สวนภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย  มีความสัมพันธในทางลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.การมีสวนรวมในงานมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําแบบ
ปลอยตามสบาย  และทัศนคติตองาน  สามารถรวมกันทํานาย  
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5.2 การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
Jones  and  James  (1998, อางถึง ในเกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 41)  ศึกษาโครงสราง

ทางอารมณของพนักงานที่ใชแรงงานกับผลกระทบตอผลผลิตของลูกจาง โดยตัวแปรตามไดแก  
ความพึงพอใจในการทํางาน  การทําใหเสียอารมณ  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ตัว
แปรตนที่ศึกษาในครั้งนี้มีหลายตัว  เชน  การรับรูความหลากหลายของงาน  คุณลักษณะของงาน  
เพศ  ความผูกพันตอองคการ การสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับจากเพื่อนรวมงาน กลุมตัวอยางเปน
พนักงานในโรงพยาบาลขนาดใหญแหงหนึ่ง  หัวหนางานเปนผูประเมินพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการของพนักงานและพนักงานตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับตัวแปรตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยศึกษา
พบวา  การที่พนักงานไดมีโอกาสแสดงอารมณออกอยางเหมาะสม  พนักงานจะมีแนวโนมแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดมากกวา

Murray  and  Christine (1998, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 42) ไดทดสอบ
โมเดลความเหมาะสมของที่ทํางานและที่บาน โดยทดสอบจํานวน  265  คน ใชวิธีการวิเคราะห
องคประกอบ  4  ดานที่เกี่ยวของ ไดแก การทํางานที่รบกวนครอบครัว  ครอบครัวที่รบกวนการ
ทํางาน การทํางานที่เกื้อหนุนครอบครัว  ครอบครัวที่เกื้อหนุนตอการทํางาน  ซึ่งพบวาองคประกอบ
ทั้ง 4  เปนตัวทํานายถึงความตั้งใจที่จะลาออก  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ความ
ผูกพันตอองคการ  ความพึงพอใจในการทํางาน  และความพึงพอใจในครอบครัวไดเปนอยางดี

Lambert  (2000, อางถึงใน เกษรา  ชัยรังษีเลิศ 2547 : 42)  ไดกลาวถึงทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กลาวคือ  
บุคคลจะมีความรูสึกตอสภาพหรือผลประโยชนที่เขาไดรับจากบริษัท  ซึ่งผลประโยชนเหลานี้เชน  
การจัดสถานเลี้ยงเด็ก  มีการเตรียมความสะดวกสบายใหกับพนักงานเมื่อตองไปปฏิบัติงานขางนอก  
มีการใหคําปรึกษา  อยางไรก็ตาม  สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบของงานภายนอกที่อาจสงผลตอความ
พึงพอใจในงาน  แตไมเกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงาน  โดยพนักงานจะแสดงความพยายามที่มากขึ้น
เมื่อเขาไดรับผลประโยชนเหลานี้  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนั้นเกี่ยวพันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ

Brown (1981, อางถึงใน จตุพร  นําคิด 2548 : 26)   ไดทําการศึกษาบริบททางสังคมที่มี
อิทธิพลตอการประเมินความสามารถในการเปนผูนําของเพศชายและเพศหญิง ผลวิจัยพบวา การ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมหรือไมไดรับการสนับสนุนสามารถเพิ่มหรือลดความสามารถในการ
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เปนผูนําของบุคคลได นอกจากนี้ยังพบวาผูนําในองคกรเพศชายและเพศหญิงที่ทําในสิ่งเดียวกัน  
และมีความถี่เทากัน  บอบครั้งที่เพศหญิงจะถูกประเมินความสามารถในการเปนผูนําต่ํากวาเพศชาย
  

เกษรา ชัยรังษีเลิศ (2547 : 79-80) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  การ
สนับสนุนทางสังคม  ทัศนคติตองานและภาวะผูนํา  กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
กลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทเอกชนขนาดกลางที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาเดินระบบ
ไฟฟาแรงต่ํา  แรงสูง  และเครื่องจักรกล  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 132 คน  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญมีอายุระหวาง 29-34 ป  เปนเพศชาย อายุงานอยูในระหวางไม
ถึง 2 ป  จบการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญเปนพนักงาน
ประจํา  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง  มีทัศนคติตองานในระดับสูง  ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนในระดับปานกลาง และประเมินภาวะผูนําแบบปลอย
ตามสบายอยูในระดับต่ํา  มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมในระดับสูง  ตัวแปร
อายุ เพศ และทัศนคติตองาน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับการศึกษา  การสนับสนุนทางสังคม  ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง  และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  นอกจากนี้พบวา  การสนับสนุนทางสังคม  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  และเพศของพนักงาน
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 47.4

นอกจากผูวิจัยจะนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดังกลาวแลว  ในที่นี้ผูวิจัยขอเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการสนับสนุนขององคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมหนึ่ง
ในสังคมดวย

5.3 การสนับสนุนขององคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
John (1995, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 43) ไดศึกษาทีมที่มีคุณภาพสูงสุดใน

ดานการรับรูระดับพหุคูณ บรรยากาศทางสังคมที่สงผลตอทัศนคติ  พฤติกรรม  และความเครียด
ของสมาชิกทีมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของทีม โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดทดลองหาความสัมพันธ
ระหวาง  บรรยากาศทางสังคมกับทัศนคติตอการทํางาน  พฤติกรรมการทํางานและความเครียดใน
การทํางาน  กลุมตัวอยางจํานวน 136 คน  เปนสมาชิกทีมขององคการแหงหนึ่ง  รายงานถึงทัศนคติ
ของตนเอง  การรับรูอํานาจและการสนับสนุน  รวมทั้งประเมินพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของเพื่อนรวมทีม  พบวาการรับรูอํานาจและสนับสนุนในองคการ  มีความสัมพันธกับความ
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พึงพอใจในงาน  ความพึงพอใจของทีม ความผูกพันตอองคการ  ความผูกพันตอทีม  และพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่พนักงานมีตอทีม  ความเหนียวแนนของทีม ความตั้งใจที่จะลาออก
จากองคการและทีม  รวมถึงคุณภาพของผลงานทีม

Marjojie et al. (1999 : 159-174, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 43)  ไดศึกษา  
การเมืองในองคการและการสนับสนุนขององคการ ที่สงผลตอทัศนคติตองาน ผลการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยไดศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 128  คน  พบวา  
การเมืองในองคการและการสนับสนุนขององคการ  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน  ความ
ผูกพัน ความตั้งใจที่จะลาออก และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการซึ่งประเมินโดย
หัวหนางาน

Farh,Podsakoff&Organ (2000, อางถึงใน ชญานิศ นิลแจง 2550 : 56)  พบวาในใตหวัน  
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานและการรับรู
พฤติกรรมการใหการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา

Schnake (2000, อางถึงใน ชญานิศ นิลแจง  2550 : 57)พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการเกิดจากความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา

Pearce and  Gregersen  (1991 : 833-844, อางถึงใน ณัฐยา  ไพรสงบ  2546 : 33) ได
ศึกษาพฤติกรรมนอกเหนือจากบทบาทหนาที่ซึ่งพนักงานเต็มใจที่จะทําเพื่อองคการ (Extrarole  
Behavior)  ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมเพื่อองคการ (Prosocial  Behavior)  โดยศึกษาจาก
พนักงานของโรงพยาบาล 2 แหง พบวา การสนับสนุนเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชาจะสงผลใหเกิด
พฤติกรรมเพื่อองคการนี้ขึ้น  และยังพบวาสภาวการณของงานในบางลักษณะ  เชน  งานที่ตองพึ่งพิง
กันจะกอใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบตอองคการ  ซึ่งจะมีความสัมพันธกับความผูกพันองคการและ
สงผลถึงพฤติกรรมเหนือบทบาทหนาที่   ซึ่งพนักงานเต็มใจกระทําเพื่อองคการอีกดวย

จันทรพา  ทัดภูธร  (2543 : บทคัดยอ)  ศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนขององคการ  
และการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา-ลูกนอง ตามการรับรูของลูกจางที่มีตอการตอบแทนของลูกจาง  
โดยศึกษากับพยาบาลวิชาชีพ     ระดับปฏิบัติการประจําโรงพยาบาลของรัฐบาลสังกัดทบวง
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มหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพ โมเดลประกอบไปดวยตัวแปรแฝง 5 ตัวไดแก  การสนับสนุนขององคการ
ตามการรับรูของลูกจาง  การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนางาน-ลูกนอง  การผูกมัดตนเองกับองคการ  
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและพฤติกรรมตามบทบาท พบวา การสนับสนุนของ
องคการตามการรับรูของลูกจางสงผลทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาทของลูกจาง และสงผล
ทางออมตอพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคการ  นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
งาน-ลูกนองมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคการ
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา 
การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้

1.การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2.เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและการตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
3.การเก็บขอมูล
4.การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

1.การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนพนักงานระดับปฏิบัติการขององคการภาครัฐแหง

หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยแบงออกเปน 2  ประเภท คือ พนักงานที่เปนขาราชการ และ
พนักงานที่เปนลูกจางในองคการ ซึ่งยังปฏิบัติงานอยูในชวงการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนกันยายน  
2551  มีจํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น  451 คน การวัดตัวแปรในครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธีใหพนักงานระดับ
ปฏิบัติการเปนผูประเมิน

1.2กลุมตัวอยาง
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยมีกลุมตัวอยางคือพนักงานระดับ

ปฏิบัติการขององคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 451  คน  ผูวิจัยจึงได
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane (อางถึงใน กันยา  พีรพัฒนานันท
2546 : 37) ดังจะแสดงดังนี้
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ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยสูตรดังนี้

n =     N
         1 + N(e)2

โดยกําหนดให
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนโดยกําหนดใหมีคา = .05

วิธีคํานวณสูตร
N = 451

       1+451(.05)2

≈ 212

ดังนั้น จะเห็นไดวามีขนาดตัวอยางที่เหมาะสมจํานวน  212 คน 

2.เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและการตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
2.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดย

แบงเปน 4 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดของแบบสอบถามแตละตอนดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ  

ไดแก  เพศ  อายุ  อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได (ตอเดือน )
ตอนที2่ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงาน

ระดับปฏิบัติงาน ที่สรางโดย บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio)  ถูกแปลและพัฒนาโดย
ประเสริฐ  สมพงษธรรม (2538) ซึ่งผูวิจัยนํามาพัฒนาเปนแบบสอบถามในเรื่องภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) 
และภาวะผูนําแบบตามสบาย (laissez –faire leadership) ซึ่งจําแนกออกเปน 5 ระดับ  คือ บอยมาก 
บอย บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง และ ไมเคย  ซึ่งประกอบดวยคําถามจํานวน 28 ขอคําถาม โดยแตละแบบ
ภาวะผูนํามีจํานวนขอดังนี้
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1. ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง มีทั้งหมด 14 ขอ แยกออกเปนคุณลักษณะ 4 ดาน คือ
1.1 องคประกอบดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีจํานวน 5 ขอ

ไดแกขอที่  10, 13, 14, 17, 25
1.2 องคประกอบดานการสรางแรงบันดาลใจ มีจํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่

7, 19,23  
1.3 องคประกอบดานการกระตุนทางปญญา มีจํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่

3, 11, 21,
1.4 องคประกอบดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีจํานวน 3

ขอ ไดแกขอที่ 12, 26, 27
2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน มีทั้งหมด 9 ขอ แยกออกเปนคุณลักษณะ 2 ดานคือ

2.1 องคประกอบดานการใหรางวัลตามสถานการณ   มีจํานวน 4 ขอ
ไดแก  ขอที่ 4, 8, 24, 28

2.2 องคประกอบดานการบริหารแบบวางเฉย มีจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ
ที่ 2,6,15, 18, 20

3. ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย มีทั้งหมด 5 ขอประกอบดวยขอ 1, 5, 9, 16, 22 
ซึ่งแบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามที่ใหพนักงานระดับปฏิบัติงานประเมินการแสดง

พฤติกรรมดังกลาวของหัวหนางานระดับตนของตนวา หัวหนางานระดับตนไดแสดงพฤติกรรมใน
ระดับใด  ซึ่งแตละขอเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating  Scale )  ตามแนวทางของ  Likert Scale  
ซึ่งจะวัดใน 5  ระดับดวยกัน

เกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบภาวะผูนํา
บอยมาก = 5 คะแนน
บอย = 4 คะแนน
บางครั้ง = 3 คะแนน
นาน ๆ ครั้ง = 2 คะแนน
ไมเคย = 1 คะแนน

ตอนที ่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม  ซึ่งเปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาจากเกษรา ชัยรังษีเลิศ(2547)ที่มีลักษณะเปนมาตรวัดตามแบบประเมินคา (Rating  
Scale) โดยเปนขอความที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  แบงออกเปน 5 ระดับ คือ  เปน
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จริงนอยที่สุด เปนจริงนอย เปนจริงปานกลาง  เปนจริงมาก  และเปนจริงมากที่สุด  ประกอบดวย
คําถามเชิงบวกจํานวน 12 ขอ และครอบคลุมปจจัยการสนับสนุนทางสังคม 3 ดานคือ

1.การสนับสนุนทางอารมณ มีจํานวน 5 ขอ ไดแกขอที่ 1 - 5
2.การสนับสนุนเชิงรูปธรรม มีจํานวน 2 ขอ ไดแก ขอที่ 6 -7
3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร มีจํานวน 5 ขอไดแก ขอที่ 8 -12 

เกณฑการใหคะแนนแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
เปนจริงมากที่สุด = 5 คะแนน
เปนจริงมาก = 4 คะแนน
เปนจริงปานกลาง = 3 คะแนน
เปนจริงนอย = 2 คะแนน
เปนจริงนอยที่สุด = 1 คะแนน

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามวัดระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดย
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาจากแบบสอบถามของเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (2542) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรวัด
ตามแบบการประเมินคา โดยเปนขอคําถามที่ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นและไดจําแนกออกเปน 5
ระดับ คือไมเคยปฏิบัติ นอยครั้ง  นาน ๆ ครั้ง   บอยครั้ง  และสม่ําเสมอ  ประกอบดวยคําถามเชิง
บวกจํานวน 15  ขอ ครอบคลุมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการทั้ง 5 ดานคือ

1.พฤติกรรมการใหความชวยเหลือมีจํานวน 3 ขอ  ไดแกขอที่  1 -3
2.พฤติกรรมความสุภาพออนนอมมีจํานวน  3 ขอ ไดแกขอที่  4 – 6
3.พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬามีจํานวน   3 ขอ ไดแกขอที่  7 – 9
4.พฤติกรรมการใหความรวมมือมีจํานวน  3 ขอ  ไดแกขอที่  10 – 12
5.พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่มีจํานวน 3 ขอ  ไดแก ขอที่  13 – 15

เกณฑการใหคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
สม่ําเสมอ = 5 คะแนน
บอยครั้ง = 4 คะแนน
นาน ๆ ครั้ง = 3 คะแนน
นอยครั้ง = 2 คะแนน
ไมเคยปฏิบัติ = 1 คะแนน
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2.2 การตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
เนื่องจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถาม

ทั้ง 4 ตอน ใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูทรงคุณวุฒิอีก 2 ทาน ใหขอเสนอแนะ  คําแนะนําและ
พิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม  แลวนํามาแกไขตามขอเสนอแนะ จากนั้นผูวิจัยจึงนํา
แบบสอบถามมาขอเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

3.การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary   Data)
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ   โดยผูวิจัยมีเครื่องมือในการทําวิจัยคือ 

แบบสอบถาม  ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
3.1.1.ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อนําหนังสือไปขอความอนุเคราะหจากผูจัดการฝายทรัพยากร
บุคคลขององคการที่จะทําการศึกษา เพื่อใหพนักงานที่เปนกลุมตัวอยางชวยตอบแบบสอบถาม   

3.1.2.ผูวิจัยรับหนังสือพรอมกับนําแบบสอบถามไปยังองคการที่จะทํา
การวิจัย เพื่อประสานงานกับหัวหนาฝายทรัพยากรบุคคลในเรื่องการนัดหมายในการดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล และการชี้แจงการตอบแบบสอบถาม

3.1.3ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืน
จากองคการภาครัฐที่ผูวิจัยเขาไปเก็บรวบรวมขอมูล

3.1.4.ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด จากนั้นนํามา
ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  แลวลงรหัสในแบบสอบถาม

3.1.5.นําขอมูลที่ไดจากขอ4มาวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติดวย
คอมพิวเตอร

3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)
เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษา คนควา และรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องภาวะผูนํา การ

สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จากหนังสือ  วารสาร 
วิทยานิพนธ งานวิจัย  ตลอดจนทางเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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4.การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  โดยนําขอมูลจากแบบสอบถาม

มาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (The Statistical Packages for the Social Sciences) ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

4.1ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
สถิตที่ใชคือ คาความถี่  คาเฉลี่ย  คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา 
เปนการใหพนักงานระดับปฏิบัติการแสดงความเห็นตอหัวหนางานระดับตนของตนวา  

หัวหนางานมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนผูนําในแตละดานใหพนักงานรับรูอยูในระดับใด  ซึ่งมี
การแปลความหมายคาเฉลี่ยของผลการวิเคราะห โดยกําหนดความกวางของอันตรภาคชั้น 
ดังตอไปนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ 2550 : 77)

4.50 - 5.00   =  บอยมาก   (พฤติกรรมการรับรูของพนักงานเกิดขึ้นบอยมาก)
3.50 – 4.49   =  บอย   (พฤติกรรมการรับรูของพนักงานเกิดขึ้นบอยครั้ง)
2.50 - 3.49    =  บางครั้ง   (พฤติกรรมการรับรูของพนักงานเกิดขึ้นบางครั้ง)
1.50 - 2.49    =  นาน ๆ ครั้ง   (พฤติกรรมการรับรูของพนักงานเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง)
1.00 - 1.49     =  ไมเคย    (พฤติกรรมการรับรูของพนักงานไมเคยเกิดขึ้นเลย)
4.3  ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 
เปนการใหพนักงานระดับปฏิบัติการแสดงความเห็นวา ตนไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมจากบุคคลรอบขาง ในแตละดานอยูในระดับใด  ซึ่งมีการแปลความหมายคาเฉลี่ยของผลการ
วิเคราะห  โดยกําหนดความกวางของอันตรภาคชั้น ดังตอไปนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ 2550 : 77)

4.50 - 5.00    =  เปนจริงมากที่สุด (ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากที่สุด)
3.50 – 4.49   =  เปนจริงมาก  (ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก)
2.50 - 3.49   =  เปนจริงปานกลาง (ไดรับการสนับสนุนทางสังคมปานกลาง)
1.50 - 2.49    =  เปนจริงนอย (ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย)
1.00 - 1.49   =  เปนจริงนอยที่สุด (ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอยที่สุด)
4.4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   
เปนการใหพนักงานระดับปฏิบัติงานแสดงความเห็นวา  ตนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการ

เปนสมาชิกที่ดีขององคการในแตละดานอยูในระดับใด  ซึ่งมีการแปลความหมายคาเฉลี่ยของผล
การวิเคราะห  โดยกําหนดความกวางของอันตรภาคชั้น ดังตอไปนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ 2550 : 77)
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4.50 - 5.00 =   สม่ําเสมอ (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีอยางสม่ําเสมอ)
3.50 – 4.49  =   บอยครั้ง (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีบอยครั้ง)
2.50 - 3.49   =   นาน ๆ ครั้ง (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีนานๆ ครั้ง)

 1.50 - 2.49  =   นอยครั้ง (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีนอยครั้ง)
1.00 - 1.49   =   ไมเคยปฏิบัติ (พนักงานไมเคยมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี)
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5.ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

เดือน
กิจกรรม

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
5.1 กําหนดหัวขอวิจัยและเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษา
5.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก
หนังสือ  บทความ  วารสาร งานวิจัย  
เอกสารอื่นๆ และอินเตอรเน็ต
5.3 สงหัวของานวิจัยและชื่ออาจารยที่
ปรึกษาตอคณะกรรมการดําเนินงาน
วิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ
5.4 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ
ที่ 1 (บทที่ 1) พรอมทั้งปรับเปลี่ยนงาน
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5.5 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ
ที่ 2 (บทที่ 1-3 และแบบสอบถาม) 
พรอมทั้งปรับเปลี่ยนงานตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา
5. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
5.7 วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
5.8 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ
ที่ 3 (ฉบับสมบูรณ) พรอมทั้งปรับ
เปลี่ยนงานตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา การสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัย
ไดศึกษาและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย พนักงานที่เปนขาราชการและลูกจาง     
ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจาก  สูตรของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane) โดย
กําหนดคาความคลาดเคลื่อนไวที่ 5 % หรือที่ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05  ทําใหไดจํานวนกลุม
ตัวอยางมากกวาหรือเทากับ  212 คน  ผูวิจัยจึงทําการแจกแบบสอบถามไปเปนจํานวน 240 ชุด และ
ไดกลับมา 215 ชุด ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้

ตอนที1่ ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ  อายุ อายุงาน 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) และตําแหนง

ตอนที่ 2  ขอมูลการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา 
ตอนที่ 3  ขอมูลการสนับสนุนทางสังคม
ตอนที่ 4  ขอมูลพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
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ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
จากการเก็บรวบรวมขอมูลของพนักงานระดับปฏิบัติการที่เปนกลุมตัวอยางแยกตาม

ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) 
และตําแหนง ดังแสดงในตารางที่ 2 -8  ดังนี้

ตารางที่   2   จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน รอยละ
ชาย 119 55.3
หญิง 96 44.7

รวม 215 100.0

จากตารางที่ 2 พบวา  กลุมตัวอยางขององคการภาครัฐแหงนี้ เปนเพศชายมีจํานวน 119 
คน คิดเปนรอยละ 55.3 และเปนเพศหญิงมีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 44.7

ตารางที่   3  จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามอายุ

อายุ จํานวน รอยละ
ต่ํากวา 25 ป 7 3.3
25-35 ป 73 34.0
36-45 ป 68 31.6
46-55 ป 54 25.1
56-60 ป 13 6.0

รวม 215 100.0

จากตารางที่ 3 พบวา  กลุมตัวอยางขององคการภาครัฐแหงนี้  สวนใหญมีอายุระหวาง  
25-35 ป  จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 34.0  รองลงมามีอายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 68 คน คิด
เปนรอยละ 31.6  และอายุระหวาง 46-55 ป จํานวน 54 คน  คิดเปนรอยละ 25.1 ตามลําดับ
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ตารางที่   4  จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามอายุงาน

อายุงาน จํานวน รอยละ
1-5  ป 44 20.5
6-10 ป 44 20.5
11-15 ป 41 19.1
16-20 ป 37 17.2
21-25 ป 21 9.8
26-30 ป 14 6.5
31 ปขึ้นไป 14 6.5

รวม 215 100.0

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางขององคการภาครัฐแหงนี้ สวนใหญมีอายุงาน
ระหวาง 1-5 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.5   และอายุงานระหวาง 6-10 ป จํานวน 44 คน คิด
เปนรอยละ 20.5 เทากัน รองลงมามีอายุงานระหวาง 11-15 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 19.1 

ตารางที่  5   จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ จํานวน รอยละ
โสด 61 28.4
แตงงาน 115 53.5
หมาย 13 6.0
หยาราง 16 7.4
แยกกันอยู 10 4.7

รวม 215 100.0

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางขององคการภาครัฐแหงนี้ สวนใหญมีสถานภาพ
แตงงานจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 
28.4    และสถานภาพหยารางจํานวน 16 คน คิดเปนจํานวน 7.4 ตามลําดับ
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ตารางที่   6  จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํานวน รอยละ
มัธยมศึกษาปที่ 3 67 31.2
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. 47 21.9
ปวส. หรือ อนุปริญญา 32 14.9
ปริญญาตรี 53 24.7
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 16 7.4

รวม 215 100.0

จากตารางที่6 พบวา กลุมตัวอยางขององคการภาครัฐแหงนี้ สวนใหญมีระดับการศึกษา
อยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 31.2   รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน53 คน คิดเปนรอยละ 24.7  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. จํานวน 47 คน 
คิดเปนรอยละ 21.9  ตามลําดับ

ตารางที่   7   จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามรายได (ตอเดือน)

รายได (ตอเดือน) จํานวน รอยละ
5,000 – 10,000  บาท 85 39.5
10,001 – 15,000  บาท 70 32.6
15,001 – 20,000  บาท 16 7.4
20,001 – 25,000  บาท 22 10.2
25,001 – 30,000  บาท 11 5.1
30,001 บาทขึ้นไป 11 5.1

รวม 215 100

จากตารางที่ 7  พบวา  กลุมตัวอยางขององคการภาครัฐแหงนี้  สวนใหญมีรายได (ตอ
เดือน) ระหวาง 5,000 – 10,000 บาท  จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 39.5   รองลงมามีรายได(ตอ
เดือน)ระหวาง 10,001 – 15,000  จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 32.6   และมีรายได (ตอเดือน) 
ระหวาง 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 10.2  ตามลําดับ
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ตารางที่   8  จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามตําแหนง

จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางขององคการภาครัฐแหงนี้   สวนใหญมีตําแหนง
เปนลูกจาง จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 51.2  รองลงมาเปนตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.4  และตําแหนงเจาหนาที่ธุรการจํานวน17 คน คิดเปนรอยละ  7.9 
ตามลําดับ

ตําแหนงงาน จํานวน รอยละ
ผูอํานวยการ 1 0.5
ผูชวยผูอํานวยการ 2 0.9
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 2 0.9
เจาพนักงานปกครอง 18 8.4
วิศวกรโยธา / สถาปนิก 2 0.9
นายชาง 5 2.3
เจาหนาที่อนามัย / งานสาธารณสุข 6 2.8
นักวิชาการ 3 1.4
เจาหนาที่ธุรการ 17 7.9
เจาหนาที่การเงิน 11 5.1
นักพัฒนาชุมชน 8 3.7
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 1.9
นักประชาสัมพันธ 1 0.5
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 7 3.3
ชางภาพ 1 0.5
นายชางสํารวจ 3 1.4
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 5 2.3
เจาหนาที่รักษางานความสะอาด 3 1.4
เจาพนักงานการเกษตร 2 0.9
เจาหนาที่หองสมุด 3 1.4
เจาหนาที่พัสดุ 1 0.5
ลูกจาง(คนงานเก็บ/กวาดขยะ,พนักงานขับ
รถยนต,ยาม,ภารโรง,คนสวน,พนักงานเทศกิจ)

110 51.2

รวม 215 100
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา แสดงในตารางที่  9 –18 ดังนี้
การรับรูรูปแบบภาวะผูนํา แบงภาวะผูนําออกเปน 3 แบบดังตอไปนี้
1.ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง  มีทั้งหมด 14 ขอ แยกออกเปนคุณลักษณะ  4  ดาน

 (ตารางที่9-13)
2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  มีทั้งหมด  9 ขอ แยกออกเปนคุณลักษณะ  2  ดาน

(ตารางที่ 14-16)
3. ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย มีทั้งหมด 5 ขอ (ตารางที่ 17)

ตารางที่   9  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ

ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําแบเปลี่ยน
แปลง
1.ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอดุมการณ

บอย
มาก

บอย บาง
ครั้ง

นาน ๆ 
ครั้ง

ไมเคย ไม
ประเมิน

X (S.D.) แปล
ผล

1.หัวหนางานระบุ
ความสําคัญของการ
มีเปาหมายและวัตถุ
ประสงคไดอยาง
ชัดเจน

49
(22.8)

87
(40.5)

50
(23.3)

23
(10.7)

6
(2.8)

- 3.71 1.01 บอย

2.หัวหนางานแสดง
ถึงความเฉลียวฉลาด
และสมรรถภาพใน
การปฏิบัติงานสูง

49
(22.8)

68
(31.6)

48
(22.3)

37
(17.2)

13
(6.0)

- 3.48 1.19 บอย

3.การตัดสินใจของ
หัวหนางานนั้นจะ
คํานึงถึงผลที่ตามมา
ทางศีลธรรมและ
จริยธรรม

44
(20.5)

99
(46.0)

42
(19.5)

15
(7.0)

15
(7.0)

- 3.66 1.09   บอย

4.หัวหนางานแสดง
ใหเห็นถึงความแนว
แนในอุดมคติและ
คานิยมที่ตนเอง
ยึดถืออยู

32
(14.9)

63
(29.3)

74
(34.4)

33
(15.3)

13
(6.0)

- 3.32 1.09
บาง
ครั้ง
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ตารางที่   9  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
                    รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (ตอ)

ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
แปลง
1.ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ

บอย
มาก

บอย บาง
ครั้ง

นาน ๆ 
ครั้ง

ไมเคย ไม
ประเมิน

X (S.D.) แปล
ผล

5.หัวหนางานปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี 
จนขาพเจามีความนับ
ถือ

75
(34.9)

71
(33.0)

51
(23.7)

12
(5.6)

6
(2.8)

- 3.92 1.03
บอย
มาก

รวม 3.62 1.10 บอย

จากตารางที่ 9 พบวา  พนักงานมีการรับรูบอยครั้งเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของหัวหนางานระดับตน ( X  = 3.62  ) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดี  จนมีความนับถือ ( X  = 3.92  )  รองลงมามีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานระบุความสําคัญ
ของการมีเปาหมาย และวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน  ( X  = 3.71  )  และการตัดสินใจของหัวหนา
งานนั้นจะคํานึงถึงผลที่ตามมาทางศีลธรรมและจริยธรรม ( X  = 3.66  )   ตามลําดับ
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ตารางที่  10 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
                    รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจ

จากตารางที่ 10 พบวา พนักงานมีการรับรูเพียงบางครั้งเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
แปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจของหัวหนางานระดับตน ( X  = 3.48 ) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานใหกําลังใจพนักงานอยาง
ตอเนื่อง ( X  = 3.69  )  รองลงมามีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานทําใหขาพเจามุงความสนใจวา
จะปฏิบัติงานอยางไร  เพื่อใหผลงานสําเร็จ ( X  = 3.62  )  และหัวหนางานมองการณไกลถึงความ
เปนไปไดใหม ๆ ที่นาตื่นเตนและทาทาย  ( X  = 3.13  )  ตามลําดับ

ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลง
2.ดานการสรางแรง
บันดาลใจ

บอย
มาก

บอย บาง
ครั้ง

นาน ๆ 
ครั้ง

ไมเคย ไม
ประเมิน

   X (S.D.) แปล
ผล

1.หัวหนางานมอง
การณไกลถึงความ
เปนไปไดใหม ๆที่
นาตื่นเตนและทา
ทาย

27
(12.6)

48
(22.3)

81
(37.7)

44
(20.5)

15
(7.0)

-
3.13 1.09

บาง
ครั้ง

2.หัวหนางานให
กําลังใจพนักงาน
อยางตอเนื่อง

51
(23.7)

84
(39.1)

50
(23.3)

23
(10.7)

6
(2.8)

1
(0.5)

3.69 1.06 บอย

3.หัวหนางานทําให
ขาพเจามุงความ
สนใจวาจะปฏิบัติ
งานอยางไรเพื่อให
งานสําเร็จ

38
(17.7)

93
(43.3)

56
(26.0)

21
(9.8)

7
(3.3)

- 3.62 0.99 บอย

รวม 3.48 1.08
บาง
ครั้ง
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ตารางที่  11 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
                    รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ดานการกระตุนทางปญญา

ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลง
3.ดานการกระตุน
ทางปญญา

บอย
มาก

บอย บาง
ครั้ง

นาน ๆ 
ครั้ง

ไมเคย ไม
ประเมิน

  X (S.D.) แปล
ผล

1.หัวหนางาน
กระตุนและสนับ
สนุนขาพเจาใหมอง
ปญหาอยางหลาก
หลาย

36
(16.7)

86
(40.0)

56
(26.0)

26
(12.1)

11
(5.1)

- 3.51 1.07 บอย

2.หัวหนางาน
สงเสริมพนักงานให
นําประเด็นที่ยังไม
เปนปญหาขึ้นมา
รวมกันพิจารณา

16
(7.4)

59
(27.4)

63
(29.3)

49
(22.8)

28
(13.0)

- 2.93 1.15
บาง
ครั้ง

3.หัวหนางานหาวิธี
ตางๆ ในการแก
ปญหา

69
(32.1)

88
(40.9)

27
(12.6)

26
(12.1)

5
(2.3)

- 3.88 1.06 บอย

รวม 3.44 1.16
บาง
ครั้ง

จากตารางที่ 11 พบวา พนักงานมีการรับรูเพียงบางครั้งเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
แปลง ดานการกระตุนทางปญญาของหัวหนางานระดับตน  ( X  = 3.44 ) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานหาวิธีตางๆในการแกปญหา
( X  = 3.88 )  รองลงมามีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานกระตุนและสนับสนุนขาพเจาใหมอง
ปญหาอยางหลากหลาย ( X  = 3.51  )  และหัวหนางานสงเสริมพนักงานใหนําประเด็นที่ยังไมเปน
ปญหาขึ้นมารวมกันพิจารณา ( X  = 2.93  )   ตามลําดับ
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ตารางที่  12 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
                    รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลง
4.ดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจก
บุคคล

บอย
มาก

บอย บาง
ครั้ง

นาน ๆ 
ครั้ง

ไมเคย ไม
ประเมิน

  X (S.D.) แปล
ผล

1.หัวหนางานใหคํา
แนะนําที่เปนประ
โยชนตอความกาว
หนาของขาพเจา

58
(27.0)

60
(27.9)

53
(24.7)

38
(17.7)

6
(2.8)

- 3.59 1.14 บอย

2.หัวหนางาน
สงเสริมและ
สนับสนุนพนัก
งานใหมีการพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ

63
(29.3)

84
(39.1)

40
(18.6)

19
(8.8)

9
(4.2)

- 3.80 1.08 บอย

3.หัวหนางานให
ความสนใจพนักงาน
ที่ไมไดรับความ
สนใจจากคนอื่น
เทาที่ควร

27
(12.6)

74
(34.4)

66
(30.7)

19
(8.8)

29
(13.5)

- 3.24 1.19 บอย

รวม 3.54 1.16 บอย

จากตารางที่ 12 พบวา พนักงานมีการรับรูที่บอยครั้งเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลง  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลของหัวหนางานระดับตน ( X  = 3.54  ) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานสงเสริม
และสนับสนุนพนักงานใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ( X  = 3.80  )  รองลงมามีการรับรูเกี่ยวกับ
การที่หัวหนางานใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอความกาวหนาของขาพเจา  ( X  = 3.59  )  และ
หัวหนางานใหความสนใจพนักงานที่ไมไดรับความสนใจจากบุคคลอื่นเทาที่ควร ( X  = 3.24)   
ตามลําดับ
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ตารางที่  13 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
                    รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ X     (S.D.) แปลผล

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.62 1.10 บอย
ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3.48 1.08 บางครั้ง
ดานการกระตุนทางปญญา 3.44 1.16 บางครั้ง
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.54 1.16 บอย

รวม 3.52 1.13 บอย

จากตารางที่ 13 พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูที่บอยครั้งเกี่ยวกับรูปแบบภาวะ
ผูนําแบบเปลี่ยนแปลงของหัวหนางานระดับตน ( X  =3.52 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว
พบวา พนักงานมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณบอยครั้งมากที่สุด 
(3.62 ) รองลงมาคือดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( X  =3.54 ) และดานการสรางแรง
บันดาลใจ ( X = 3.48 )  ตามลําดับ
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ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
                    รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ดานการใหรางวัลตามสถานการณ   

ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน
1.ดานการใหรางวัล
ตามสถานการณ

บอย
มาก

บอย บาง
ครั้ง

นาน ๆ 
ครั้ง

ไมเคย ไม
ประเมิน

X (S.D.) แปล
ผล

1.หัวหนางานตอบ
สนองความตองการ
ของขาพเจาเพื่อเปน
การแลกเปลี่ยนกับ
การไดรับการสนับ
สนุนจากขาพเจา

14
(6.5)

41
(19.1)

57
(26.5)

41
(19.1)

61
(28.4)

1
(0.5)

2.55 1.27
บาง
ครั้ง

2.หัวหนางานบอก
ขาพเจาอยางชัดเจน
วาจะไดรับผลตอบ
แทนอะไรถาทํางาน
ไดตามมาตรฐานที่
กําหนด

48
(22.3)

61
(28.4)

57
(26.5)

22
(10.2)

26
(12.1)

1
(0.5)

3.37 1.29 บอย

3.หัวหนางานทําให
มั่นใจวา   จะไดรับ
รางวัลที่เหมาะสม
จากความสําเร็จใน
การทํางาน

16
(7.4)

80
(37.2)

73
(34.0)

25
(11.6)

21
(9.8)

- 3.21 1.07 บอย

4.หัวหนางานแสดง
ความพอใจ เมื่อขาพ
เจาปฏิบัติงานไดดี

56
(26.0)

78
(36.3)

61
(28.4)

13
(6.0)

7
(3.3)

- 3.76 1.01 บอย

รวม 3.22 1.25
บาง
ครั้ง

จากตารางที่  14  พบวา พนักงานมีการรับรูเพียงบางครั้งเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน ดานการใหรางวัลตามสถานการณของหัวหนางานระดับตน ( X  = 3.22 ) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานแสดงความ
พึงพอใจเมื่อขาพเจาปฏิบัติงานไดดี ( X  = 3.76 )  รองลงมามีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานบอก
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ขาพเจาอยางชัดเจนวาจะไดรับผลตอบแทนอะไร  ถาทํางานไดตามมาตรฐานที่กําหนด ( X  = 3.37 )   
และหัวหนางานทําใหมั่นใจวาจะไดรับรางวัลที่เหมาะสมจากความสําเร็จในการทํางาน 
( X  = 3.21  )  ตามลําดับ

ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
                    รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ดานการบริหารแบบวางเฉย  

ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน
2.ดานการบริหาร
แบบวางเฉย

บอย
มาก

บอย บาง
ครั้ง

นาน ๆ 
ครั้ง

ไมเคย ไม
ประเมิน

  X (S.D.) แปล
ผล

1.หัวหนางานตอง
ใหงานลมเหลวกอน
จึงเริ่มดําเนินการได

6
(2.8)

12
(5.6)

17
(7.9)

64
(29.8)

116
(54.0)

- 1.73 1.01 ไมเคย

2.หัวหนางานตอง
เห็นผลงานที่ต่ํากวา
มาตรฐานกอน  จึง
จะเริ่มพยายาม
หาทางแกไข

5
(2.3)

13
(6.0)

36
(16.7)

78
(36.3)

83
(38.6)

- 1.97 1.00
ไมเคย

3.หัวหนางานใชกฎ
ระเบียบอยาง
เครงครัด

47
(21.9)

67
(31.2)

52
(24.2)

41
(19.1)

8
(3.7)

-
3.48 1.14 บอย

4.หัวหนางานแสดง
ใหเห็นความเชื่อของ
ตนเองที่วา“งานใด
ยังไมพัง ก็ยังไมตอง
แกไข”

11
(5.1)

15
(7.0)

32
(14.9)

53
(24.7)

104
(48.4)

- 1.96 1.17 ไมเคย

5.หัวหนางานให
ความสนใจกับขอ
ผิดพลาดเพื่อนํามา
ปรับปรุงผลงานให
ไดมาตรฐาน

53
(24.7)

91
(42.3)

41
(19.1)

23
(10.7)

7
(3.3)

- 3.74 1.05 บอย

รวม 2.58 1.37
บาง
ครั้ง
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จากตารางที่  15  พบวา พนักงานมีการรับรูเพียงบางครั้งเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน ดานการบริหารแบบวางเฉยของหัวหนางานระดับตน ( X  = 2.58  ) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานใหความสนใจกับ
ขอผิดพลาดเพื่อนํามาปรับปรุงผลงานใหไดมาตรฐาน ( X  = 3.74 ) รองลงมามีการรับรูเกี่ยวของกับ
การที่หัวหนางานใชกฎระเบียบอยางเครงครัด ( X  = 3.48 ) และหัวหนางานตองเห็นผลงานต่ํากวา
มาตรฐานกอน  จึงจะเริ่มพยายามหาทางแกไข ( X  = 1.97  ) ตามลําดับ

ตารางที่  16 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
                    รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน X (S.D.) แปลผล

ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 3.22 1.25 บางครั้ง
ดานการบริหารแบบวางเฉย 2.58 1.37 บางครั้ง

รวม 2.90 1.36 บางครั้ง

จากตารางที่ 16 พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเพียงบางครั้งเกี่ยวกับรูปแบบภาวะ
ผูนําแลกเปลี่ยนของหัวหนางานระดับตน ( X  = 2.90) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา 
พนักงานมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําดานการใหรางวัลตามสถานการณบอยครั้งมากที่สุด   
( X = 3.22 ) รองลงมาคือ  การบริหารแบบวางเฉย  ( X = 2.58)  ตามลําดับ
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ตารางที่  17  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
                     การรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย

ระดับพฤติกรรม
ภาวะผูนําแบบ
ปลอยตามสบาย บอย

มาก
บอย บาง

ครั้ง
นาน ๆ 
ครั้ง

ไมเคย ไม
ประเมิน

X (S.D.) แปล
ผล

1.หัวหนางานหลีก
เลี่ยงในการเขาไปมี
สวนเกี่ยวของเมื่อ
เกิดเหตุการณสําคัญ

6
(2.8)

22
(10.2)

20
(9.3)

55
(25.6)

111
(51.6)

1
(0.5)

1.86 1.13 ไมเคย

2.หัวหนางานละเลย 
และไมยอมแกไข
ปญหา

8
(3.7)

18
(8.4)

22
(10.2)

76
(35.3)

91
(42.3)

- 1.96 1.10 ไมเคย

3.เมื่อตองการคํา
ปรึกษาพนักงานตาง
หาตัวหัวหนาไมพบ

4
(1.9)

14
(6.5)

27
(12.6)

79
(36.7)

91
(42.3)

- 1.89 0.98 ไมเคย

4.หัวหนางานเลี่ยง
การตัดสินใจใน
เรื่องตาง ๆ

8
(3.7)

20
(9.3)

42
(19.5)

62
(28.8)

83
(38.6)

- 2.11 1.13 ไมเคย

5.หัวหนางานมีการ
ตอบสนองที่ลาชา
กับปญหาที่วิกฤต

8
(3.7)

29
(13.5)

44
(20.5)

69
(32.1)

65
(30.2)

- 2.28 1.14
นาน ๆ 

ครั้ง

รวม 2.02 1.11
นานๆ
ครั้ง

จากตารางที่  17  พบวา  พนักงานมีการรับรูเพียงนาน ๆ ครั้ง เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนํา
แบบปลอยตามสบายของหัวหนางานระดับตน ( X  = 2.02 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  
พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานมีการตอบสนองที่ลาชากับปญหาที่
วิกฤต ( X = 2.28 ) รองลงมามีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนางานเลี่ยงการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
( X  = 2.11 )    และหัวหนางานละเลยและไมยอมแกไขปญหา ( X  = 1.96  )   ตามลําดับ
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ตารางที่  18  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการ
รับรูรูปแบบภาวะผูนําโดยรวม

ภาวะผูนํา X     (S.D.) แปลผล

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 3.52 1.13 บอย
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 2.90 1.36 บางครั้ง
ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย 2.02 1.11 นานๆครั้ง

รวม 2.81 1.33 บางครั้ง

จากตารางที่ 18 พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเพียงบางครั้งเกี่ยวกับรูปแบบภาวะ
ผูนําทั้ง 3 แบบของหัวหนางานระดับตน ( X =2.81) และเมื่อพิจารณาทั้ง 3 แบบแลว พบวา 
พนักงานมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงบอยครั้งมากที่สุด ( X =3.52) รองลงมาคือ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ( X  = 2.90 )  และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย ( X  =2.02 ) ตามลําดับ

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการสนับสนุนทางสังคม  แสดงในตารางที่  19 –22  ดังนี้
การสนับสนุนทางสังคมแบงออกเปน 3 ดาน ดังตอไปนี้
1.การสนับสนุนทางอารมณ มีจํานวน 5 ขอ (ตารางที1่9)
2.การสนับสนุนเชิงรูปธรรม มีจํานวน 2 ขอ (ตารางที่20)
3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร มีจํานวน 5 ขอ  (ตารางที่21)
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ตารางที่ 19  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
สนับสนุนทางสังคม  ดานการสนับสนุนทางอารมณ

จากตารางที่  19  พบวา  พนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคม ดานอารมณจากบุคคล
รอบขางในระดับที่มาก ( X  = 3.70 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญ
ไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคลรอบตัวทานชวยปลอบใจ และใหกําลังใจเมื่อทานมีเรื่องไม
สบายใจ( X  = 3.83 ) รองลงมาไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคลรอบตัวทานใหความรัก 
และความอบอุนแกทาน ( X  = 3.79 ) และบุคคลรอบตัวทานใหการยอมรับและฟงความคิดเห็นของ
ทาน ( X  = 3.72  )   ตามลําดับ

ระดับความคิดเห็นการสนับสนุนทาง
สังคม
1.ดานการสนับสนุน
ทางอารมณ

เปนจริง
นอยที่สุด

เปน จริง
นอย

เปนจริง
ปานกลาง

เปนจริง
มาก

 เปนจริง
มากที่สุด

X (S.D.) แปล
ผล

1.บุคคลรอบตัวทาน
ซักถามทุกขสุขของ
ทาน

9
(4.2)

13
(6.0)

65
(30.2)

88
(40.9)

40
(18.6)

3.64 0.99
จริง
มาก

2.บุคคลรอบตัวทาน
ใหการยอมรับและ
ฟงความคิดเห็นของ
ทาน

9
(4.2)

8
(3.7)

63
(29.3)

90
(41.9)

45
(20.9) 3.72 0.98

จริง
มาก

3.บุคคลรอบตัวทาน
ชวยปลอบใจ และ
ใหกําลังใจเมื่อทาน
มีเรื่องไมสบายใจ

8
(3.7)

9
(4.2)

57
(26.5)

79
(36.7)

62
(28.8) 3.83 1.02

จริง
มาก

4.บุคคลรอบตัวทาน
สังสรรคกับทานใน
โอกาสตาง ๆ

14
(6.5)

17
(7.9)

69
(32.1)

78
(36.3)

37
(17.2)

3.50 1.07
จริง
มาก

5.บุคคลรอบตัวทาน
ใหความรัก และ
ความอบอุนแกทาน

6
(2.8)

14
(6.5)

58
(27.0)

78
(36.3)

59
(27.4)

3.79 1.01
จริง
มาก

รวม 3.70 1.02
จริง
มาก
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ตารางที่ 20  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอการ
สนับสนุนทางสังคม  ดานการสนับสนุนเชิงรูปธรรม

ระดับความคิดเห็นการสนับสนุนทาง
สังคม
2.ดานการสนับสนุน
เชิงรูปธรรม

เปนจริง
นอยที่สุด

เปน จริง
นอย

เปนจริง
ปานกลาง

เปนจริง
มาก

เปนจริง
มากที่สุด

   X (S.D.) แปล
ผล

1.บุคคลรอบตัวทาน
ใหความชวยเหลือ
ดานตางๆ แกทาน
ในบางโอกาส

8
(3.7)

19
(8.8)

31
(14.4)

84
(39.1)

73
(34.0)

3.91 1.08 จริง
มาก

2.บุคคลรอบตัวทาน
ชวยเหลือเรื่องเงิน
ทองหรอืของตาง  ๆ 
ในยามจําเปน

15
(7.0)

30
(14.0)

73
(34.0)

50
(23.3)

47
(21.9)

3.39 1.17
จริง
ปาน
กลาง

รวม 3.65 1.16
จริง
มาก

จากตารางที่  20 พบวา  พนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคม เชิงรูปธรรมจากบุคคล
รอบขางอยูในระดับที่มาก ( X  = 3.65 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงานสวน
ใหญไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคลรอบตัวทานใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แกทานใน
บางโอกาส ( X  = 3.91  ) รองลงมาไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคลรอบตัวทานชวยเหลือ
เรื่องเงินทองหรือของตาง ๆ ในยามจําเปน (  X  = 3.39  )   ตามลําดับ
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ตารางที่  21 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
การสนับสนุนทางสังคม  ดานขอมูลขาวสาร

ระดับความคิดเห็นการสนับสนุนทาง
สังคม
3.ดานขอมูลขาวสาร

เปนจริง
นอยที่สุด

เปน จริง
นอย

เปนจริง
ปานกลาง

เปนจริง
มาก

เปนจริง
มากที่สุด

X (S.D.) แปล
ผล

1.บุคคลรอบตัวทาน
คอยตักเตือนเมื่อทาน
คิดหรือกระทําในสิ่งที่
ไมเหมาะสม

8
(3.7)

15
(7.0)

61
(28.4)

88
(40.9)

43
(20.0)

3.67 1.00
จริง
มาก

2.บุคคลรอบตัวให
คําแนะนําปรึกษาและ
ชวยเหลือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของทาน

11
(5.1)

13
(6.0)

54
(25.1)

92
(42.8)

45
(20.9)

3.68 1.03
จริง
มาก

3.บุคคลรอบตัวทาน
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การทํางานแกทาน

10
(4.7)

12
(5.6)

54
(25.1)

86
(40.0)

53
(24.7)

3.74 1.04
จริง
มาก

4.บุคคลรอบตัวทาน
รับฟงปญหาและให
คําแนะนําปรึกษา

7
(3.3)

14
(6.5)

61
(28.4)

71
(33.0)

62
(28.8)

  3.78 1.04
จริง
มาก

5.บุคคลรอบตัวทาน
คอยแนะนําและให
ความชวยเหลือปญหา
สวนตัวของทาน

10
(4.7)

19
(8.8)

45
(20.9)

81
(37.7)

60
(27.9)

3.75 1.10
จริง
มาก

รวม 3.72 1.04
จริง
มาก

จากตารางที่  21  พบวา พนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคม ดานขอมูลขาวสารจาก
บุคคลรอบขางอยูในระดับที่มาก ( X  = 3.72 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงาน
สวนใหญไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคลรอบตัวทานรับฟงปญหา และใหคําแนะนํา
ปรึกษา  ( X  = 3.78 )  รองลงมาไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคลรอบตัวทานคอยแนะนํา
และใหความชวยเหลือปญหาสวนตัวของทาน ( X  = 3.75 )    และบุคคลรอบตัวทานใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการทํางานแกทาน (  X  = 3.74  )  ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม

จากตารางที่ 22 พบวา พนักงานสวนใหญไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับที่มาก 
( X  = 3.69 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว  พบวา พนักงานสวนใหญไดรับการสนับสนุนดาน
ขอมูลขาวสาร  ( X  = 3.72 )  รองลงมาไดรับการสนับสนุนดานการสนับสนุนทางอารมณ 
( X  = 3.70 )   และ ดานการสนับสนุนเชิงรูปธรรม (  X  = 3.65  )  ตามลําดับ

ตอนที่ 4   ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ    แสดงในตารางที่ 
23 –28 ดังนี้

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแบงออกเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้
1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ มีจํานวน 3 ขอ  (ตารางที่ 23)
2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอม มีจํานวน  3 ขอ (ตารางที่ 24)
3. พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีจํานวน  3 ขอ (ตารางที่ 25)
4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ มีจํานวน  3 ขอ   (ตารางที่ 26)
5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ มีจํานวน 3 ขอ  (ตารางที่ 27)

การสนับสนุนทางสังคม X     (S.D.) แปลผล

ดานการสนับสนุนทางอารมณ 3.70 1.02 จริงมาก
ดานการสนับสนุนเชิงรูปธรรม 3.65 1.16 จริงมาก
ดานขอมูลขาวสาร 3.72 1.04 จริงมาก

รวม 3.69 1.05 จริงมาก
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ตารางที่  23 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ดานการใหความชวยเหลือ

ระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององค
การ 
1.ดานการใหความ
ชวยเหลือ

ไมเคย
ปฏิบัติ

นอยครั้ง นาน ๆ 
ครั้ง

บอย
ครั้ง

สม่ํา
เสมอ

X (S.D.) แปล
ผล

1.ทานสอน
วิธีการใชอุปกรณ
การทํางานใหกับ
พนักงานใหม

7
(3.3)

25
(11.6)

65
(30.2)

75
(34.9)

43
(20.0)

3.57 1.04 บอย
ครั้ง

2.ทานชวยเหลือ
เพื่อนรวมงานดวย
ความสมัครใจ

14
(6.5)

20
(9.3)

24
(11.2)

67
(31.2)

90
(41.9)

3.93 1.22
สม่ํา
เสมอ

3.ทานชวยเหลือ
เพื่อนรวมงานเมื่อ
เขามีงานลนมือ

9
(4.2)

16
(7.4)

37
(17.2)

90
(41.9)

63
(29.3)

3.85 1.06
บอย
ครั้ง

รวม 3.78 1.12
บอย
ครั้ง

จากตารางที่ 23 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ดานการใหความชวยเหลือ ( X  = 3.78) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  พนักงาน
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความสมัครใจ ( X  = 3.93 )   
รองลงมามีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อเขามีงานลนมือ ( X  = 3.85 )   และ
การสอนวิธีการใชอุปกรณการทํางานใหกับพนักงานใหม ( X  = 3.57 )  ตามลําดับ
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสุภาพออนนอม

ระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององค
การ 
2.ดานความสุภาพ
ออนนอม

ไมเคย
ปฏิบัติ

นอยครั้ง นาน ๆ 
ครั้ง

บอย
ครั้ง

สม่ํา
เสมอ

X (S.D.) แปล
ผล

1.ทานไมสงเสียงดัง
รบกวนการทํางาน
ของผูอื่น

14
(6.5)

20
(9.3)

33
(15.3)

64
(29.8)

84
(39.1)

3.86 1.22
สม่ํา
เสมอ

2.ทานเคารพตอ
ความคิดเห็นของ
ผูอื่น

7
(3.3)

8
(3.7)

13
(6.0)

88
(40.9)

99
(46.0)

4.23 0.96
สม่ํา
เสมอ

3.ทานจะขออนุญาต
ทุกครั้งกอนหยิบ
สิ่งของผูอื่นมาใช

10
(4.7)

11
(5.1)

26
(12.1)

74
(34.4)

94
(43.7)

4.07 1.09
สม่ํา
เสมอ

รวม 4.05 1.10
บอย
ครั้ง

จากตารางที่  24  พบวา พนักงานมีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ดานความสุภาพออนนอม ( X  = 4.05 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวาพนักงาน
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคารพตอความคิดเห็นของผูอื่น ( X  = 4.23 )   รองลงมามี
พฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานจะขออนุญาตทุกครั้งกอนหยิบสิ่งของผูอื่นมาใช ( X  = 4.07 )   
และไมสงเสียงดังรบกวนการทํางานของผูอื่น( X  = 3.86  )  ตามลําดับ
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ตารางที่ 25 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา

ระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององค
การ 
3.ดานความมีน้ําใจ
เปนนักกีฬา

ไมเคย
ปฏิบัติ

นอยครั้ง นาน ๆ 
ครั้ง

บอย
ครั้ง

สม่ํา
เสมอ

X (S.D.) แปล
ผล

1.ทานไมปฏิเสธเมื่อ
มีผูขอใหชวยทํางาน 
ขณะกําลังพักผอน

6
(2.8)

32
(14.9)

35
(16.3)

72
(33.5)

70
(32.6)

3.78 1.14
บอย
ครั้ง

2.ทานปฏิบัติหนาที่
อยางดีที่สุด ไมทอ
ถอยเมื่อเกิด
อุปสรรค

15
(7.0)

22
(10.2)

30
(14.0)

82
(38.1)

66
(30.7)

3.75 1.20
บอย
ครั้ง

3.ทานเต็มใจที่จะ
ทํางาน แมตองทํา
มากกวาผูอื่นก็ตาม

10
(4.7)

24
(11.2)

61
(28.4)

75
(34.9)

45
(20.9)

3.56 1.08
บอย
ครั้ง

รวม 3.70 1.14
บอย
ครั้ง

จากตารางที่ 25 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ( X  = 3.70 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา
พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานไมปฏิเสธเมื่อมีผูขอรองใหชวยทํางาน ขณะ
กําลังพักผอน ( X  = 3.78 ) รองลงมา มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด ไม
ทอถอยเมื่อเกิดอุปสรรค  ( X  = 3.75 )   และทานเต็มใจที่จะทํางาน แมตองทํามากกวาผูอื่นก็ตาม
( X  = 3.56 )   ตามลําดับ
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ตารางที่ 26  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ

ระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององค
การ 
4.ดานการใหความ
รวมมือ

ไมเคย
ปฏิบัติ

นอยครั้ง นาน ๆ 
ครั้ง

บอย
ครั้ง

สม่ํา
เสมอ

X (S.D.) แปล
ผล

1.ทานสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
องคการได

7
(3.3)

18
(8.4)

32
(14.9)

77
(35.8)

81
(37.7)

3.96 1.08
สม่ํา
เสมอ

2.ทานยอมรับมติในที่
ประชุมแมวาจะขัดกับ
ความเห็นของทาน

5
(2.3)

19
(8.8)

33
(15.3)

84
(39.1)

74
(34.4)

  3.94 1.03
บอย
ครั้ง

3.ทานอาสาชวยเหลือ
งานที่ชวยสรางภาพ
พจนใหกับองคการ

13
(6.0)

15
(7.0)

43
(20.0)

70
(32.6)

74
(34.4)

3.82 1.16
สม่ํา
เสมอ

รวม 3.91 1.09
บอย
ครั้ง

จากตารางที่ 26 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมที่บอยครั้งเกี่ยวกับการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ดานการใหความรวมมือ ( X  = 3.91 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงาน
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการได 
( X  = 3.96 ) รองลงมามีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานยอมรับมติในที่ประชุมแมวาจะขัดกับ
ความเห็นของทาน  ( X  = 3.94 )   และทานอาสาชวยเหลืองานที่ชวยสรางภาพพจนใหกับองคการ 
( X  = 3.82 )   ตามลําดับ
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ตารางที่ 27 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ดานความสํานึกในหนาที่

ระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององค
การ 
5.ดานความสํานึกใน
หนาที่

ไมเคย
ปฏิบัติ

นอยครั้ง นาน ๆ 
ครั้ง

บอย
ครั้ง

สม่ํา
เสมอ

  X (S.D.) แปล
ผล

1.ทานมาทํางานตรง
เวลา

5
(2.3)

14
(6.5)

26
(12.1)

76
(35.3)

94
(43.7)

4.12 1.01
สม่ํา
เสมอ

2.ทานไมนําเวลา
งานไปใชสวนตัว

6
(2.8)

32
(14.9)

68
(31.6)

64
(29.8)

45
(20.9)

3.51 1.07
นาน ๆ

ครั้ง
3.ทานชวยประหยัด
ทรัพยากรภายใน
องคการ เชนปดไฟ
เมื่อไมจําเปน

4
(1.9)

11
(5.1)

29
(13.5)

86
(40.0)

85
(39.5) 4.10 0.95

บอย
ครั้ง

รวม 3.91 1.05
บอย
ครั้ง

จากตารางที่ 27 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ดานความสํานึกในหนาที่ ( X  = 3.91 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงาน
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานมาทํางานตรงเวลา ( X  = 4.12 ) รองลงมามีพฤติกรรมที่
ดีเกี่ยวกับการที่ทานชวยประหยัดทรัพยากรภายในองคการ เชนปดไฟเมื่อไมจําเปน ( X  = 4.10 )   
และทานไมนําเวลางานไปใชสวนตัว ( X  = 3.51 )    ตามลําดับ
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ตารางที่  28 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม

จากตารางที่  28 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ( X  = 3.87 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว  พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีดานความสุภาพออนนอมมากที่สุด ( X  = 4.05 ) รองลงมา มีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีดานการใหความรวมมือ และดานความสํานึกในหนาที่เทากัน ( X  = 3.91 )   

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ X     (S.D.) แปลผล

ดานการใหความชวยเหลือ 3.78 1.12 บอยครั้ง
ดานความสุภาพออนนอม 4.05 1.10 บอยครั้ง
ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 3.70 1.14 บอยครั้ง
ดานการใหความรวมมือ 3.91 1.09 บอยครั้ง
ดานความสํานึกในหนาที่ 3.91 1.05 บอยครั้ง

รวม 3.87 1.11 บอยครั้ง
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บทที่ 5

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา การสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  
1.เพื่อศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนําของหัวหนางานระดับตนในองคการภาครัฐแหง

หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการภาครัฐ

แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ในองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ  พนักงานในองคการภาครัฐแหงหนึ่ง    ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 215  คน สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก  คารอยละ ( Percentage)  คาเฉลี่ย 
(Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ อายุงาน 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) และตําแหนง

สวนใหญกลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 119 คน (รอยละ 55.3) มีอายุระหวาง 25 – 
35 ป จํานวน 73 คน (รอยละ 34.0) มีอายุงาน 1-5 ป และ 6-10 ป เทากัน จํานวนละ 44 คน (รอยละ
20.5 )  มีสถานภาพแตงงาน  จํานวน  115 คน (รอยละ 53.5) มีการศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 67 คน (รอยละ31.2)  มีรายได(ตอเดือน) 5,000-10,000 บาท จํานวน 85 คน (รอยละ 
39.5) และมีตําแหนงงานเปนลูกจาง จํานวน 110 คน (รอยละ 51.2) 
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ตอนที ่2   การวิเคราะหขอมูลการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา 
จากการศึกษาวิจัยพบวา พนักงานในองคการภาครัฐแหงนี้ มีการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา

ของหัวหนางานระดับตนเพียงบางครั้ง (คาเฉลี่ย = 2.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.33 ) และเมื่อ
พิจารณาแตละรูปแบบแลว พบวาพนักงานมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง
มากที่สุด รองลงมา มีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย
ตามลําดับ

1.ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูที่บอยครั้งเกี่ยวกับ
รูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงของหัวหนางานระดับตน (คาเฉลี่ย = 3.52 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.13 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา พนักงานมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณบอยครั้งมากที่สุด รองลงมาคือดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล  และดานการสรางแรงบันดาลใจ  ตามลําดับ 

2.ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเพียงบางครั้งเกี่ยวกับ
รูปแบบภาวะผูนําแลกเปลี่ยนของหัวหนางานระดับตน ( คาเฉลี่ย = 2.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
1.36 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําดานการให
รางวัลตามสถานการณบอยครั้งมากที่สุด  รองลงมาคือดานการบริหารแบบวางเฉย  ตามลําดับ

3.ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย พบวา พนักงานมีการรับรูเพียงนาน ๆ ครั้ง เกี่ยวกับ
รูปแบบภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายของหัวหนางานระดับตน (คาเฉลี่ย = 2.02 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 1.11 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงานสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับการ
ที่หัวหนางานมีการตอบสนองที่ลาชากับปญหาที่วิกฤต รองลงมา มีการรับรูเกี่ยวกับการที่หัวหนา
งานเลี่ยงการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ และหัวหนางานละเลยและไมยอมแกไขปญหา ตามลําดับ

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลการสนับสนุนทางสังคม
จากการศึกษาวิจัยพบวา พนักงานในองคการภาครัฐแหงนี้ ไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมในระดับที่มาก (คาเฉลี่ย = 3.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.05 ) และเมื่อพิจารณาแตละดาน
แลวพบวาพนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารมากที่สุด รองลงมา ไดรับการ
สนับสนุนดานการสนับสนุนทางอารมณ และดานการสนับสนุนเชิงรูปธรรม  ตามลําดับ

1.ดานการสนับสนุนทางอารมณ พบวา พนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคม ดาน
อารมณจากบุคคลรอบขางในระดับที่มาก ( คาเฉลี่ย = 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.02 ) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงานสวนใหญไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคล
รอบตัวทานชวยปลอบใจ และใหกําลังใจเมื่อทานมีเรื่องไมสบายใจ รองลงมาไดรับการสนับสนุน
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เกี่ยวกับการที่บุคคลรอบตัวทานใหความรักและความอบอุนแกทาน และบุคคลรอบตัวทานใหการ
ยอมรับและฟงความคิดเห็นของทาน ตามลําดับ

2.ดานการสนับสนุนเชิงรูปธรรม พบวา  พนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคม เชิง
รูปธรรมจากบุคคลรอบขางอยูในระดับที่มาก ( คาเฉลี่ย = 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.16 ) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคล
รอบตัวทานใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แกทานในบางโอกาส รองลงมา ไดรับการสนับสนุน
เกี่ยวกับการที่บุคคลรอบตัวทานชวยเหลือเรื่องเงินทองหรือของตาง ๆ ในยามจําเปน ตามลําดับ

3.ดานขอมูลขาวสาร พบวา พนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคม ดานขอมูลขาวสาร
จากบุคคลรอบขางอยูในระดับที่มาก ( คาเฉลี่ย = 3.72  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.04  ) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคลรอบตัว
ทานรับฟงปญหาและใหคําแนะนําปรึกษา รองลงมา ไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการที่บุคคล
รอบตัวทานคอยแนะนําและใหความชวยเหลือปญหาสวนตัวของทาน และบุคคลรอบตัวทานให
คําแนะนําเกี่ยวกับการทํางานแกทาน ตามลําดับ

ตอนที่ 4   การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จากการศึกษาวิจัยพบวา พนักงานในองคการภาครัฐแหงนี้มีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับ

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (คาเฉลี่ย = 3.87   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.11) และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานแลว พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดานความสุภาพออนนอม
มากที่สุด รองลงมา มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดานการใหความรวมมือ และดานความสํานึกใน
หนาที่เทากัน  

1.ดานการใหความชวยเหลือ พบวา พนักงานมีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความชวยเหลือ ( คาเฉลี่ย = 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =1.12) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการชวยเหลือ
เพื่อนรวมงานดวยความสมัครใจ รองลงมา มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อ
เขามีงานลนมือ   และการสอนวิธีการใชอุปกรณการทํางานใหกับพนักงานใหม ตามลําดับ

2.ดานความสุภาพออนนอม พบวา พนักงานมีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสุภาพออนนอม (คาเฉลี่ย = 4.05  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.10 ) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาพนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคารพตอ
ความคิดเห็นของผูอื่น รองลงมา มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานจะขออนุญาตทุกครั้งกอนหยิบ
สิ่งของผูอื่นมาใช และไมสงเสียงดังรบกวนการทํางานของผูอื่น ตามลําดับ
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3.ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา พบวา  พนักงานมีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ( คาเฉลี่ย = 3.70  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
1.14 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่
ทานไมปฏิเสธเมื่อมีผูขอรองใหชวยทํางานขณะกําลังพักผอน รองลงมา มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการ
ที่ทานปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด ไมทอถอยเมื่อเกิดอุปสรรค และทานเต็มใจที่จะทํางาน แมตองทํา
มากกวาผูอื่นก็ตาม  ตามลําดับ

4.ดานการใหความรวมมือ พบวา พนักงานมีพฤติกรรมที่บอยครั้งเกี่ยวกับการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ (คาเฉลี่ย = 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.09) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทาน
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการได  รองลงมา มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานยอมรับ
มติในที่ประชุมแมวาจะขัดกับความเห็นของทานและทานอาสาชวยเหลืองานที่ชวยสรางภาพพจน
ใหกับองคการ ตามลําดับ

5.ดานความสํานึกในหนาที่ พบวา พนักงานมีพฤติกรรมบอยครั้งเกี่ยวกับการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่ (คาเฉลี่ย = 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.05 ) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานมา
ทํางานตรงเวลา รองลงมา  มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานชวยประหยัดทรัพยากรภายในองคการ 
เชนปดไฟเมื่อไมจําเปน  และทานไมนําเวลางานไปใชสวนตัว ตามลําดับ

การอภิปรายผล
จาก “ การศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกที่ดีของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้

1.จากผลการศึกษาพบวาพนักงานองคการภาครัฐแหงนี้ มีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําทั้ง
3 แบบที่แตกตางกันไป   โดยมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมามีการ
รับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย ตามลําดับ ซึ่งผล
การศึกษานี้เปนไปตามโมเดลภาวะผูนําเต็มรูปแบบของ Bass and Avolio(1999 : 9-32 อางถึงใน 
รัตติกรณ จงวิศาล2545 : 39-45)ที่กลาววา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีการใหรางวัลตามสถานการณ 
และมีการบริหารแบบวางเฉย ซึ่งจะพบวาการใหรางวัลตามสถานการณหรือมีการเสริมแรงทางบวก
มีประสิทธิผลในการจูงใจผูอื่นใหบรรลุถึงระดับการพัฒนาและมีผลการปฏิบัติที่สูงขึ้น ถึงแมวาจะ
ไมมากพอเทากับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ดวยวิธีการนี้ผูนําจะมอบหมายหรือมีขอตกลงเกี่ยวกับ
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สิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ และสัญญาวาจะใหรางวัลเปนการแลกเปลี่ยนกับงานที่ไดรับมอบหมายไป  
สวนการบริหารแบบวางเฉยมีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพนอยกวา และภาวะผูนําแบบปลอยตาม
สบายหรือการขาดภาวะผูนํา คือ ผูนําที่มีการหลีกเลี่ยง ซึ่งเปนภาวะผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด กลาวโดยสรุปคือ จะเห็นไดวาพนักงานในองคการแหงนี้มีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด มีการใหรางวัลตามสถานการณแกพนักงานในระดับที่บอยครั้งกวาการ
บริหารแบบวางเฉย และมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายในระดับที่นอยที่สุดดวย   
นั่นยอมทําใหองคการแหงนี้ มีพนักงานที่มีความจงรักภักดี มีความซื่อสัตย มีการทุมเทความ
พยายาม และมีประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรมขององคการ  เพื่อใหงานบรรลุผลตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว Bass and Avolio(1999: 9-32 อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล 2545 : 39-45)  ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้พบวา  ลักษณะของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสอดคลองกับทฤษฎีนี้ 
คือการมีพฤติกรรมที่ดีดานความสุภาพออนนอม รองลงมาคือดานการใหความรวมมือ และดาน
ความสํานึกในหนาที่ เทากัน ตามลําดับ

2.จากผลการศึกษาพบวา พนักงานในองคการภาครัฐแหงนี้ไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมในระดับที่มาก และเมื่อพิจารณาแตละดานแลวพบวา พนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสารมากที่สุด รองลงมาไดรับการสนับสนุนดานการสนับสนุนทางอารมณ และดาน
การสนับสนุนเชิงรูปธรรม ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาพนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยาง
เหมาะสม  เพื่อที่จะสามารถนํามาตอบสนองความตองการพื้นฐานทางดานสังคม จึงทําใหพนักงาน
ในองคการแหงนี้เกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  มีความมั่นใจในตัวเองและเปนการเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจใหรูสึกวาตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
ของ Rowe and Kahn(1998, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 17) อันจะเปนประโยชนตอองคการ  
หัวหนางาน  เพื่อนรวมงานและตอตัวเอง ตลอดจนทําใหองคการสามารถฝาฟนอุปสรรคและเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอีกดวย  

3.จากผลการศึกษาพบวา พนักงานในองคการภาครัฐแหงนี้มีพฤติกรรมบอยครั้ง
เกี่ยวกับการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานสวน
ใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดานความสุภาพออนนอมมากที่สุด รองลงมา มีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีดานการใหความรวมมือ และดานความสํานึกในหนาที่เทากัน  ซึ่งพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ชวยเพิ่มความสําเร็จใหกับองคการในดานตางๆ ได Organ (1998, อางถึงใน 
วรท วิลาวรรณ 2546 : 45) อาทิเชน  เปนการลดความจําเปนในการดูแลรักษาทรัพยากรที่หายาก 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหเกิดผลผลิตที่มากขึ้น  เกิดแนวทางการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพในการประสานกิจกรรมระหวางสมาชิกในทีมงาน ตลอดจนชวยเพิ่มความสามารถให
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องคการในการที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดี  ใหมีความซื่อสัตย  มีความจงรักภักดีตอองคการใน
ระยะยาวตอไปในอนาคตไดอีกดวย

ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะจากการวิจัย

1.1จากการศึกษาวิจัยพบวา บริษัทควรจะมีการพัฒนาภาวะผูนําของ
หัวหนางานระดับตน โดยนําหลักการและแนวคิดของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา  และปรับปรุงองคการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เริ่มตั้งแตการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ และการจัดอบรม
สัมมนา ตลอดจนมีการติดตามผลของการอบรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาภาวะผูนําอยางตอเนื่องตอไป

1.2 พนักงานในองคการภาครัฐแหงนี้ ไดรับการสนับสนุนทางสังคมใน
ระดับที่มาก และเมื่อพิจารณาแตละดานแลวพบวา พนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคมดาน
ขอมูลขาวสารมากที่สุด รองลงมา ไดรับการสนับสนุนดานการสนับสนุนทางอารมณ และดานการ
สนับสนุนเชิงรูปธรรม  ตามลําดับ  ดังนั้น จะเห็นไดวาหากพนักงานไดรับการสนับสนุนทางสังคม
อยางเหมาะสมแลวอาจจะสงผลตอพฤติกรรมการเปนพนักงานที่ดีขององคการได  แตอยางไรก็ตาม
หากองคการตองการใหพนักงานมีความจงรักภักดี และมีความคงอยูกับองคการในระยะยาว  
องคการจึงควรมีการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนรวมงานกับหัวหนางาน การมอบ
ของขวัญหรือการจัดเลี้ยงวันเกิดใหกับพนักงาน มีการแจงหรือสงขอมูลเกี่ยวกับขาวคราวภายใน
องคการ นโยบายหรือกฎระเบียบใหมๆ ใหกับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทราบดวย  และ
นอกจากนี้ควรมีการจัดสัมมนาหรืออาจจัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม เพื่อสรางขวัญ 
กําลังใจในการทํางาน และเพื่อลดความตึงเครียดจากการทํางานดวย

2.ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา     การสนับ

สนุนทางสังคมและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเทานั้น ซึ่งจากการทบทวนเอกสาร  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ พบวา ยังมีตัวแปรอีกหลายตัวที่มีความสําคัญและมีความนาสนใจ
เกี่ยวกับพนักงานในองคการ  เชน  ผลการปฏิบัติงาน  คุณภาพชีวิตในการทํางาน ทัศนคติ  ความพึง
พอใจในการทํางาน  คุณภาพการบริการ  เปนตน  ดังนั้น  ในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรมีการศึกษาใน
ตัวแปรดังกลาวหรือตัวแปรอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของ  เพื่อใหไดขอบเขตของความรูที่กวางยิ่งขึ้น
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2.2การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการรับรูภาวะผูนํา    การสนับ
สนุนทางสังคมและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยคาสถิตที่ใชในการศึกษาคือ  
คาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทานั้น ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  อาจ
มีการศึกษาวาตัวแปรดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม    ทั้งนี้เพื่อ
ใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2.3ควรมีการศึกษาแนวคิดในเรื่องภาวะผูนํา การสนับสนุนทางสังคม 
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตามแนวคิดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ผูวิจัยศึกษา

2.4จากประชากรกลุมตัวอยางและองคการภาครัฐที่ผูวิจัยเลือก เปนเพียง
องคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้น หากตองการใหงานวิจัยมีความ
ละเอียดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาประชากรกลุมตัวอยาง กลุมองคการหรือกลุมธุรกิจอื่น ๆ 
ดวย เพื่อใหครอบคลุมทุกระดับ
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คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

วันที่  1 ตุลาคม 2551

เรื่อง  ขอความรวมมือในการใหพนักงานชวยตอบแบบสอบถาม
เรียน  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

ดวยขาพเจานางสาว  นริศรา  จะงาม  รหัสประจําตัวนักศึกษา 1248056 เปนนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
กําลังทําการวิจัยเรื่อง “  การศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา  การสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานองคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  ”   จึง
มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติงานในองคการของทาน   เพื่อที่
จะนําขอคิดเห็นที่ไดมาใชเปนขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้

จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงใหพนักงานองคการทราบ  เพื่อขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาว   เพื่อประกอบในการทําวิจัยใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี    ขอขอบพระคุณที่ทานไดกรุณามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 ( นางสาว นริศรา   จะงาม )

                                                      ( ผศ.อ.ดาวลอย   กาญจนมณีเสถียร )
อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
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แบบสอบถาม

เรื่อง  ความสัมพันธระหวางการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา  การสนับสนุนทางสังคม  กับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ  กรณีศึกษา : องคการภาครัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

1. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับหัวหนางาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนของพนักงานจากบุคคลรอบขาง
ตอนที ่4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

2. แบบสอบถามนี้มิไดสรางขึ้นมาเพื่อเปนการทดสอบ เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําตอบถูกหรือผิด ทาน
สามารถตอบขอความทุกขอใหตรงกับความรูสึก หรือความคิดเห็นของทานใหมากที่สุด โดยไม
จําเปนที่คําตอบของทานจะเหมือนกับผูอื่นเสมอไป

3.กรุณาตอบขอคําถามใหครบทุกขอเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ ซึ่งมีความสําคัญและมีความจําเปน
อยางยิ่งในการทําวิจัยครั้งนี้
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  / ลงใน (     )   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
กรุณาตอบใหครบทุกขอ

1. เพศ  (     )   ชาย (     ) หญิง

2. อายุ.............................ป  ( นับจากวันที่เกิดจนถึงปจจุบัน )

3. อายุงาน………….......ป  ( นับจากวันที่เริ่มทํางานครั้งแรกกับบริษัทจนถึงปจจุบัน)

4. สถานภาพ
    (     )     โสด      (     )      แตงงาน (     )     หมาย
    (     )     หยาราง                 (     )      แยกกันอยู

5. ระดับการศึกษา 
    (     )     มัธยมศึกษาปที่ 3
    (     )     มัธยมศึกษาปที่ 6  หรือ ปวช.
    (     )     ปวส. หรืออนุปริญญา
    (     )     ปริญญาตรี
    (     )     สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป

6. รายได (ตอเดือน)
(     )     5,000 – 10,000     บาท (     )    10,001 – 15,000   บาท
(     )     15,001 – 20,000   บาท (     )    20,001– 25,000    บาท
(     )     25,001 – 30,000   บาท (     )    30,001  บาทขึ้นไป

7. ตําแหนงงาน ระบุ................................................
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ตอนที่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับหัวหนางาน
คําชี้แจง ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับหัวหนางาน  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของทานใน
ปจจุบัน  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองที่เปนความจริงมากที่สุดเพียงชองเดียว

ระดับพฤติกรรม
ขอ
ที่

ขอคําถาม บอย
มาก

บอย บาง
ครั้ง

นาน ๆ 
ครั้ง

ไม
เคย

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

1 หัวหนางานหลีกเลี่ยงในการเขาไปมีสวน
เกี่ยวของเมื่อเกิดเหตุการณสําคัญ ๆ ขึ้น

2 หัวหนางานตองใหงานลมเหลวกอน
จึงจะเริ่มดําเนินการได

3 หัวหนางานกระตุนและสนับสนุนขาพเจา
ใหมองปญหาอยางหลากหลาย

4 หัวหนางานตอบสนองความตองการของ
ขาพเจา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับการ
ไดรับการสนับสนุนจากขาพเจา

5 หัวหนางานละเลย และไมยอมแกไขปญหา
6 หัวหนางานตองเห็นผลงานต่ํากวามาตรฐาน

กอน  จึงจะเริ่มพยายามหาทางแกไข
7 หัวหนางานมองการณไกลถึงความเปนไป

ไดใหม ๆ ที่นาตื่นเตนและทาทาย
8 หัวหนางานบอกขาพเจาอยางชัดเจนวา

จะไดรับผลตอบแทนอะไร  ถาทํางานได
ตามมาตรฐานที่กําหนด

9 เมื่อตองการคําปรึกษา  พนักงานตางก็หาตัว
หัวหนางานไมพบ

10 หัวหนางานระบุความสําคัญของการมี
เปาหมายและวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน

11 หัวหนางานสงเสริมพนักงานใหนําประเด็น
ที่ยังไมเปนปญหาขึ้นมารวมกันพิจารณา

12 หัวหนางานใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
ความกาวหนาของขาพเจา
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ตอนที่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับหัวหนางาน (ตอ)
ระดับพฤติกรรม

ขอ    
ที่ ขอคําถาม บอย

มาก
บอย บาง

ครั้ง
นานๆ
ครั้ง

ไม
เคย

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

13 หัวหนางานแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด
และมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานสูง

14 การตัดสินใจของหัวหนางานนั้นจะคํานึงถึง
ผลที่ตามมาทางศีลธรรมและจริยธรรม

15 หัวหนางานใชกฎระเบียบอยางเครงครัด
16 หัวหนางานเลี่ยงการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
17 หัวหนางานแสดงใหเห็นถึงความแนวแน

ในอุดมคติ และคานิยมที่ตนเองยึดถืออยู
18 หัวหนางานแสดงใหเห็นความเชื่อของ

ตนเองที่วา “งานใดยังไมพัง ก็ยังไม

ตองแกไข”
19 หัวหนาใหกําลังใจพนักงานอยางตอเนื่อง

20 หัวหนางานใหความสนใจกับขอผิดพลาด
เพื่อนํามาปรับปรุงผลงานใหไดมาตรฐาน  

21 หัวหนางานหาวิธีตางๆ ในการแกไขปญหา
22 หัวหนางานมีการตอบสนองที่ลาชากับ

ปญหาที่วิกฤต
23 หัวหนางานทําใหขาพเจามุงความสนใจวา

จะปฏิบัติงานอยางไร  เพื่อใหผลงานสําเร็จ
24 หัวหนางานทําใหมั่นใจวาจะไดรับรางวัลที่

เหมาะสมจากความสําเร็จในการทํางาน
25 หัวหนางานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

จนขาพเจามีความนับถือ
26 หัวหนางานสงเสริมและสนับสนุนพนักงาน

ใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ

27 หัวหนางานใหความสนใจพนักงานที่ไมได
รับความสนใจจากบุคคลอื่นเทาที่ควร

28 หัวหนางานแสดงความพึงพอใจเมื่อขาพเจา
ปฏิบัติงานไดดี
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ตอนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง
คําชี้แจง  ตอนที่ 3 เปนการสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง  โดยบุคคล
รอบขางนี้อาจหมายถึง  พอแม , พี่นอง , ญาติ , เพื่อนรวมงาน , หัวหนางาน , ลูกนอง , ลูกคา หรือ
บุคคลอื่น ๆ ที่อยูรอบตัวทาน  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองระดับความคิดเห็นที่เปนความจริง
มากที่สุดเพียงคําตอบเดียว

ระดับความคิดเห็น

ขอ
ที่

ขอคําถาม
เปน
จริง
นอย
ที่สุด

เปน 
จริง
นอย

เปน
จริง
ปาน
กลาง

เปน
จริง
มาก

 เปน
จริง
มาก
ที่สุด

ชองนี้
สํา

หรับ  
ผูวิจัย

1 บุคคลรอบตัวทานซักถามทุกขสุขของทาน
2 บุคคลรอบตัวทานใหการยอมรับและฟง

ความคิดเห็นของทาน
3 บุคคลรอบตัวทานชวยปลอบใจและให

กําลังใจเมื่อทานมีเรื่องไมสบายใจ
4 บุคคลรอบตัวรวมสังสรรคในโอกาสตาง ๆ
5 บุคคลรอบตัวทานใหความรักและความ

อบอุนแกทาน
6 บุคคลรอบตัวทานใหความชวยเหลือดาน

ตาง ๆ แกทานในบางโอกาส
7 บุคคลรอบตัวทานชวยเหลือเรื่องเงินทอง

หรือของตาง ๆ ในยามจําเปน
8 บุคคลรอบตัวทานคอยตักเตือนเมื่อทานคิด

หรือกระทําในส่ิงที่ไมเหมาะสม
9 บุคคลรอบตัวทานใหคําแนะนําปรึกษาและ

ชวยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทาน
10 บุคคลรอบตัวทานใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ

ทํางานแกทาน
11 บุคคลรอบตัวทานรับฟงปญหาและให

คําแนะนําปรึกษา
12 บุคคลรอบตัวทานคอยแนะนําและใหความ

ชวยเหลือปญหาสวนตัวของทาน
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ตอนที่ 4    ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานซึ่งเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นในองคการ
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็น ที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด
เพียงคําตอบเดียว  

ระดับความคิดเห็น
ขอ
ที่

ขอคําถาม ไมเคย
ปฏิบัติ

นอย
ครั้ง

นาน ๆ 
ครั้ง

บอย
ครั้ง

สม่ํา
เสมอ

ชองนี้
สํา

หรับ
ผูวิจัย

1 ทานสอนวิธีการใชอุปกรณการ
ทํางานใหกับพนักงานใหม

2 ทานชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวย
ความสมัครใจ

3 ทานชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อเขา
มีงานลนมือ

4 ทานไมสงเสียงดังรบกวนการทํางาน
ของผูอื่น

5 ทานเคารพตอความคิดเห็นของผูอื่น

6 ทานจะขออนุญาตทุกครั้งกอนหยิบ
สิ่งของผูอื่นมาใช

7 ทานไมปฏิเสธเมื่อมีผูขอรองใหชวย
ทํางาน ขณะกําลังพักผอน

8 ทานปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด 
9 ทานเต็มใจท่ีจะทํางาน แมตองทํา

มากกวาผูอื่นก็ตาม
10 ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบองคการ
11 ทานยอมรับมติในที่ประชุมแมวาจะ

ขัดกับความเห็นของทาน
12 ทานอาสาชวยเหลืองานที่ชวยสราง

ภาพพจนใหกับองคการ
13 ทานมาทํางานตรงเวลา
14 ทานไมนําเวลางานไปใชสวนตัว
15 ทานชวยประหยัดทรัพยากรภายใน

องคการ เชนปดไฟเมื่อไมจําเปน
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ - สกุล     นางสาว นริศรา  จะงาม
ที่อยู 257 หมู 5  ซอย 1 ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 52240
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
                    จังหวัดลําปาง

พ.ศ.2552 กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป   คณะวิทยาการจัดการ   

                 มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี


