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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นี้ มีความมุ่ งหมาย เพื่ อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนโยบายองค์กร                       
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร ของพนักงาน บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั   
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานของบริษัท จ านวน 245 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ .95                 
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ค่าสถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิติค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ตามวัฒนธรรมขององค์กร “วัฒนธรรมน ้ าทัง้ห้า” คือ 
วฒันธรรม “น ้าครัง้แกว้”, “น ้าใจไมตร”ี, “น ้าหนึ่งใจเดยีวกนั”, “น ้าใสใจจรงิ” และ “น ้าอดน ้าทน” 
 ผลการวจิยัในส่วนของปจัจยัส่วนบุคคล พบว่าพนักงานที่มเีพศ  อายุ และระดบัการศกึษาเป็นปจัจยั             
ที่ท าให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยรวม แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ              
ดา้นระดบัการศกึษาของพนักงานทีแ่ตกต่างกนั เมื่อน ามาพจิารณาเป็นรายด้านตามวฒันธรรมองคก์ร จะพบว่า               
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ด้านต าแหน่งงานของพนักงานที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเป็น
สมาชกิที่ดีขององค์กรแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัใน 2 ด้านวฒันธรรม บุคคลากรในระดบัพนักงานและระดบั
หวัหน้างานจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์กร ด้านวฒันธรรม “น ้าครึ่งแก้ว” สูงกว่า พนักงานระดบั
ผู้ช่วย/ผู้จดัการ/ผู้อ านวยการ และพนักงานระดบัหวัหน้างานจะมีจะมพีฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร    
ด้านวฒันธรรม “น ้าใสใจจรงิ” สุงกว่าพนักงานระดบัผู้ช่วย/ผู้จดัการ/ผู้อ านวยการ ในด้านอายุงานของพนักงาน              
ทีแ่ตกต่างกนั พบว่า พนักงานทีม่อีายุงาน 10-12 ปี และ 13 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีข่ององคก์รสงู
กว่าพนักงานที่มีอายุงานกลุ่มอื่นๆ ผลการศึกษาด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธพิลอย่างมี
อุดมการณ์ การกระตุ้นทางปญัญา การค านึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคลมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์รโดยรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
  ผลการศึกษานโยบายองค์กร อนัได้แก่ นโยบายด้านการด าเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารองค์กร 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายด้านมาตรฐานการปฎิบัติงาน  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                    
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รโดยรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ  
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ค าส าคญั: ภาวะผูน้ า นโยบายองคก์ร บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั 
  

ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to explore the relationship between transformational 
leadership and corporate policy in term of the organizational citizenship behavior (OCB) in S.Napa 
(Thailand) Co. Ltd,. The sample consisted of two hundred and forty five employee of S.Napa (Thailand) 
Co. Ltd., using a questionnaire with coefficient of reliability at .95. The data was analyzed using 
descriptive statistics, an Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance (ANOVA) and the 
Pearson correlation coefficient. 
 OCB at S.Napa consists of five components which included a willingness to learn, aiming for 
service excellence, teamwork, Ethics & Integrity and result oriented.  
 The results revealed that the demographic factors of gender and age and did not have a 
significant relationship with the OCB at a statistically significant difference at a 95% confidence level. 
Difference on Educational Level has significant effect on each OCB at with a statistically significant 
difference at 95% confidence. 
 According to this independent study, Working Position has highly effect from Wiling to learn 
and Ethics & Integrity. Willing to Learn has higher score in general staff and head staff than that of 
Assistant to Manager/Manager/Director. It is also found that head staff has alsobeen influenced by Ethics 
& Integrity than that of Assistant to Manager/Manager/Director. 
 The research also indicated that staff with 10 and above experience had significant 
relationship with OCB more than staff that has below 10 years of experience. 
 In terms of the relationship of transformational leadership with OCB, the results of analysis 
high-lighted that transformational leadership had a significant relationship with OCB at a statically 
significant difference at a 95% confidence level. 
 According to the relationship between corporate policies with OCB. The results of the analysis 
revealed that corporate policies had a significant relationship with OCB at a statically significant 
difference of a 95% confidence level. 
 
Keywords: LEADERSHIP, CORPORATE POLICY, S.NAPA (THAILAND) COMPANY 
 
บทน า  
 บุคคลากรทีม่คีุณภาพเป็นแกนหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกจิอย่างปฎิเสธไม่ได้ และหากองค์กรส่งเสรมิ
ผลกัดนัให้บุคคลกรมภีาวะผู้น า ในรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากยิง่ขึ้น จะส่งผลสนับสนุนให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพภายในองคก์ร ท าใหเ้กดิการขบัเคลื่อนนโยบาย การปรบัเปลีย่นสิง่ต่างๆ 
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  การที่องค์กรเลอืกที่จะสรา้งหรอืมอบความเป็นภาวะผู้น าองค์กรให้สมาชกิคนใด             
คนหนึ่งในองคก์รย่อมตอ้งพจิารณาและตดัสนิใจบนพืน้ฐานขอ้มลูทีร่อบดา้น (พสัราวด ีพงษ์ขาม, 2559) 
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 นโยบายองค์กร กเ็ป็นอกีหนึ่งองค์ประกอบที่ทุกๆ องค์กรต้องมแีละให้ความส าคญัเช่นกนั นโยบาย
องคก์รจะถูกปรบัเปลีย่นไปตามสภาวะการณ์ปจัจุบนั เพื่อใหอ้งคก์รไดป้รบัตวัใหท้นัต่อสภาวะแวดลอ้มโดยรอบทีม่ี
ผลกระทบต่อองคก์ร  นโยบายองคก์ร เป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ถงึทศิทางการท างาน  เป้าหมายที่ต้องการสงูสุดคอือะไร 
การจะไปถงึซึง่เป้าหมายนัน้ตอ้งท าอย่างไร ตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีาร การท างาน พฤตกิรรมของบุคลากรขององคก์ร
อย่างไร ต้องเพิ่มเติมเครื่องมือที่ใช้ในการพฒันาองค์กรในด้านใดบ้าง นโยบายอาจก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
หลายๆ อย่าง หรอืบางอย่างยงัคงต้องรกัษาไว ้เมื่อนโยบายองคก์รถูกก าหนดและประกาศเป็นนโยบายแลว้ การที ่
นโยบายองค์กรนี้จะถูกขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิไ์ด้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามที่องค์กรก าหนดได้นัน้                
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมสี่วนเกี่ยวขอ้งและมีความส าคญัอย่างมาก มีส่วนท าให้ส่งผลต่อคนอื่นๆ ในองค์กร               
ให้เกดิความร่วมมอืบนเป้าหมายเดยีวกนัไดอ้ย่างส าเรจ็ ดงันัน้การก าหนดนโยบายควบคู่กบัการสรา้งภาวะผูน้ า 
หรอืการใชบ้ทบาทจากภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงขบัเคลื่อนนโยบายองคก์รทีก่ าหนดใหป้ระสบผลส าเรจ็ จงึเป็นกล
ยุทธท์ีส่ าคญัยิง่ขององคก์รทีจ่ะสง่ผลใหอ้งคก์รเตบิโตอย่างยัง่ยนื (เกยีรตอินนัต ์ลว้นแกว้, 2560) 
 ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนโยบายองค์กรที่มี
ความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงาน บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั               
ซึ่งงานวิจยัฉบบันี้ ผู้วจิยัต้องการทราบถึง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนโยบายองค์กร  มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง 
ในการบรหิารจดัการในดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ีอนัจะน าไปสู่ความส าเรจ็ ความสามารถในการแข่งขนั
และการเติบโตที่ยัง่ยืน ทัง้ยงัมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร 
ภายใต้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนโยบายองค์กรที่แตกต่างกนัไป เนื่องจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง               
ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ (Bass and Avolio. 1994) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม                 
กอรปกบันโยบายองคก์ร ในดา้นต่างๆ ทีถู่กก าหนดโดยผูบ้รหิารระดบัสุงขององคก์ร ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั
ในการพัฒนาองค์กร และสร้างความได้เปรยีบเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจ จะมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ                
เป็นสมาชกิที่ดขีององคก์รอย่างไร ซึง่พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีที่ผูว้จิยัจะท าการศกึษาในครัง้นี้  จะหมายถึง
พฤติกรรมที่ดีที่ยึดปฎิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นวัฒนธรรม                 
ที่เข้มแขง็ ที่องค์กรได้ส่งเสริมและยึดมัน่เป็นค่านิยมที่สมาชิกเก่าให้การยอมรบั ยึดถือปฎิบตัิสบืต่อๆ กันมา 
สมาชิกใหม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรบัตวัให้เขา้กบัองค์กร ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบตัิงานให้เป็นไป              
ในทศิทางเดยีวกนั   
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงาน บริษัท ส.นภา 
(ประเทศไทย) จ ากัด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ปฎิบัติงาน  
ต าแหน่งงาน อายุงาน 

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ด ี               
ขององคก์ร ของพนกังาน บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายองคก์รกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์กร ของ
พนกังาน บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั   
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สมมติฐานการวิจยั 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานที่ปฎิบตัิงาน ต าแหน่งงาน 
และอายุงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงาน บริษัท ส.นภา                  
(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้าง                   
แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปญัญา การค านึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม              
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รของพนกังาน บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั   
 สมมติฐานท่ี 3 นโยบายองค์กร ได้แก่ นโยบายด้านการด าเนินธุรกิจ นโยบายการบรหิารองค์กร 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายด้านมาตรฐานการปฎิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                     
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ของพนกังาน บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั   
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  Bass and Avolio (1994) อา้งถงึใน แพรภทัร ยอดแกว้ (2552) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
(transformational leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน และผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลง               
ความพยายาม และพฒันาความสามารถของผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้ไปสู่ ระดบัที่สูงขึน้ ท าให้เกดิการตระหนักรู้              
ในภารกิจ และวิสยัทัศน์ของทีมและขององค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจ               
ของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์กรหรอืสงัคม ซึ่งกระบวนการผู้น ามอีิทธพิลต่อผู้ร่วมงาน และผู้ตามนี้ 
กระท าโดยผ่าน พฤตกิรรมเฉพาะ 4 ประการ คอื 
 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ( idealized influence) หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัว                       
เป็นแบบอย่าง หรอืเป็นโมเดลส าหรบัผูต้าม ผูน้ าจะเป็นทีย่กย่อง เคารพนับถอื ศรทัธา ไวว้างใจ และท าใหผู้ต้าม
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบตัิเหมือนกบัผู้น า และต้องเลยีนแบบผู้น า             
ของเขา  
 2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration motivation) หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูงใจ              
ให้เกดิแรงบนัดาลใจกบัผู้ตาม โดยให้ความหมาย และท้าทายในเรื่องงานกบัผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวญิญาณ             
ของทมี (team spirit) ใหม้ชีวีติชวีา มกีารแสดงออกซึง่ความกระตอืรอืรน้ และการมองโลกในแง่ด ีผูน้ าจะสรา้ง และ
สือ่ความตอ้งการทีผู่น้ าตอ้งการอย่างชดัเจน 
 3. การกระตุ้นทางปญัญา (intellectual stimulation) หมายถึง ผู้น ามกีารกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึง
ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน ท าให้ผูต้ามมคีวามต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแกป้ญัหาในหน่วยงาน เพื่อ
หาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่ และสร้างสรรค์ โดยการตัง้สมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ 
(reframing) การมองปญัหา และการเผชญิกบัสถานการณ์เก่าๆ ดว้ยวถิทีางแบบใหม่ๆ 
 4. การค านึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล (individualized consideration) ผูน้ าจะมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้ง
กบัผูต้ามในฐานะเป็นผูน้ าใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และท าใหผู้ต้ามรูส้กึมคีุณค่า และมคีวามส าคญั 
ผู้น าจะเป็นโค้ช (coach) และเป็นที่ปรกึษา (advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการพฒันาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่ 
เป็นพิเศษในความต้องการของผู้ตาม เพื่อความสมัฤทธิ ์และเติบโตของผู้ตามแต่ละคน ผู้น าจะพฒันาศกัยภาพ 
ของผูต้าม และเพื่อนร่วมงานใหส้งูขึน้  
 นโยบายองคก์ร 
 Jansson (1944) อ้างถึงใน ประภาพร บุญปลอด (2554) ได้ให้ความหมายนโยบายว่า เป็นกลยุทธ์               
ที่เลอืกสรรแล้วน าไปสู่การแก้ปญัหา ดงันัน้ นโยบายเปรยีบเสมอืนแนวทางการแก้ปญัหา การก าหนดนโยบาย               
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จงึเป็นความพยายามขององค์กรเพื่อน าไปสู่กระบวนการแก้ปญัหาและตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล            
ในองคก์ร 
 Organ (1997) อา้งใน วฒันา อ่อนแก้ว (2554) กล่าวว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ” 
(Organizational Citizenship Behavior) แบ่งออกเป็น 7 รปูแบบดงันี้ 
 1. พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping Behavior) เป็นพฤติกรรมที่แสดงความช่วยเหลือเรื่องงาน               
ของบุคคลอื่นโดยสมคัรใจ 
 2. พฤติกรรมการมีน ้าใจนักกีฬา (Sportsmanship) เป็นลักษณะของพฤติกรรมคนที่ยอมทนต่อสิ่ง                 
ทีร่บกวนทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้โดยไม่มกีารคบัขอ้งใจ และยงัมคีวามคดิทางบวก ในการท างานและไม่ปฏเิสธ
ความเหน็ของผูอ้ื่น 
 3. ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร (Organizational Loyalty) เป็นพฤตกิรรมทีม่คีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 
และผูน้ าองคก์าร ซึง่ท าใหเ้กดิการสง่เสรมิองคก์ารและการปกปอูงองคก์ารต่อภยัคุกคามต่างๆ 
 4. การปฏบิตัิตามกฎระเบยีบขององค์การ (Organizational Compliance) เป็นพฤติกรรมการยอมรบั
อย่างมเีหตุผลต่อโครงสรา้งองคก์ารขอ้บงัคบัตลอดถงึกฎระเบยีบขององคก์าร 
 5. ความคดิสรา้งสรรคส์่วนบุคคล (Individual Initiative) เป็นพฤตกิรรมพเิศษเฉพาะบุคคลทีต่้องคดิหา
วธิกีารท างานใหม่ๆ มคีวามกระตอืรอืรน้เพื่อใหง้านส าเรจ็โดยเรว็และน าไปสูค่วามกา้วหน้าในการท างาน 
 6. การใหค้วามร่วมมอื (Civic Virtue) เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสนใจและความตัง้ใจในการท างาน
และมสีว่นร่วมในองคก์ารร่วมแสดงความคดิเหน็ ตลอดจนร่วมรบัผดิชอบบนนโยบายองคก์าร 
 7. การพัฒนาตนเอง (Self-Development) เป็นพฤติกรรมโดยความสมัครใจในการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการท างานเพิม่ขึน้เพื่อใหก้ารท างานไดด้ขีึน้ 
 วฒันธรรมองคก์ร 
 วฒันธรรม ของบรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั คอื “วฒันธรรมน ้าทัง้ห้า” ต้นก าเนิดมาจากบรษิัท
ท าธุรกจิเกี่ยวกบัน ้า กอรป์กบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร ต้องการเป็นที่หนึ่งทางด้านธุรกจิน ้าและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้  
การจะเป็นทีห่นึ่งไดต้อ้งเริม่จากการสรา้งรากฐานทีเ่ขม้แขง็ การเรยีนรูจ้ากความผดิพลาด ประสบการณ์ดา้นต่างๆ  
น ามาซึง่การพฒันาสนิคา้และบรกิารบุคคลกร การบรหิารจดัการ วฒันธรรมน ้าทัง้หา้ จงึเป็นเสมอืนคมัภรีท์ีทุ่กคน
ยึดถือปฎิบัติต่อๆ กันมาและเชื่อว่าการด าเนินตามวัฒนธรรมนี้  จะส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานมี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและคุณค่าที่ลูกค้าได้รับลูกค้าก็มีความเชื่อถือ และเกิดความศรัทธา                
ต่อองคก์ร    
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานของ บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนทัง้สิ้น  

633 คน (ที่มา: ข้อมูล ณ วนัที่ 8 กนัยายน 2560 แผนกทรพัยากรบุคคล บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั)  
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 245 คน ค านวณจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ 
2550: 47) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใชค้วามคลาดเคลอืนในการสุม่ 5%  

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดตวัอย่างแบบสดัส่วน (Quota sampling) กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนของ

พนักงานทีป่ฎิบตัิงานของทัง้สองส านักงาน ของ บรษิัท ส.นภา(ประเทศไทย)  จ ากดั ไดแ้ก่ ส านักงานกรุงเทพฯ 
168 คน และส านกังานต่างจงัหวดั 77 คน 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่
ปฏบิตังิานประจ าในแต่ละฝา่ยของทัง้สองส านกังาน ตามโครงสรา้งองคก์รของ บรษิทั ส.นภา(ประเทศไทย) จ ากดั  

ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วิธีเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental  Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างเท่าที่
จะหาไดค้รบตามช่วงเวลา โดยเกบ็ตวัอย่างจากพนกังานบรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คอื ความถี ่ค่าสถติริอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน เพื่ออธบิายถงึลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
และอายุงาน  

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ ค่าที่การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิติค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่าย            
ของเพยีรส์นั 
 

ผลการวิจยั  
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา ข้อมูลปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 เพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มจี านวน 146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.6 รองลงมา
คอื เพศหญงิ มจี านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.4 
 อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ  21-30 ปี มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 
รองลงมาคอื อายุ 31-40 ปี มจี านวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 และอายุ 41 ปีขึน้ไป มจี านวน 54 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 22.1 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ             
ต ่ากว่า จ านวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.3 รองลงมาคอื สงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 
ตามล าดบั 
 สถานท่ีปฏิบติังาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่ส านักงานกรุงเทพฯ จ านวน               
168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 รองลงมา คอื ปฏบิตังิานทีส่ านกังานต่างจงัหวดั จ านวน 77 คน คดิเป็น รอ้ยละ 31.5 
ตามล าดบั 
 ต าแหน่งงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏบิตัิงานในต าแหน่งงานระดบัพนักงาน จ านวน 
164 คน คดิเป็นร้อยละ 66.99 รองลงมาคือ ระดบัหวัหน้างาน มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และระดบั
ผูช้่วย / ผูจ้ดัการ / ผูอ้ านวยการ มจี านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.2 ตามล าดบั 
 อายุงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุงาน 1-3 ปี จ านวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 36.3 
รองลงมาคืออายุงาน 4-6 ปี มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ล าดบัถัดมาคืออายุงาน 10-12 ปี มีจ านวน              
48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 รองลงมาคืออายุงาน 7-9 ปี มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และอายุงาน              
13 ปี ขึน้ไป มจี านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.2 ตามล าดบั 
 การวิเคราะหข์้อมูลด้านความคิดเหน็ต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 ด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยรวม พบว่า มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.88 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอยู่ในระดบัมาก โดยที่
ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์มคี่าเฉลีย่สุงสุดอยู่ที ่3.91 ล าดบัถดัมาเป็นดา้นการค านึงถงึความเป็นปจัเจก
บุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.87 รองลงมาเป็นด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปญัญา มี
ค่าเฉลีย่เท่ากนัอยู่ที ่3.86 ตามล าดบั 
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 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกขอ้มีระดับความคดิเห็นในระดบัมาก ซึ่งหวัขอ้หวัหน้างาน              
ของท่านเป็นผู้ไว้วางใจได้ ท าให้ท่าน มคีวามรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั โดยอาศยัวสิยัทศัน์และจุดประสงค์ร่วมกนั               
มคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 4.02 
 ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกขอ้มรีะดบัความคิดเหน็ในระดบัมาก โดยข้อหวัหน้างานของท่าน              
ท าให้ท่านรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่าและกระตุ้นใหผู้้ตามสามารถจดัการกบัปญัหาที่ตนเองเผชญิได้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด              
เท่ากบั 3.90 
 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกขอ้มรีะดบัความคิดเหน็ในระดบัมาก โดยข้อหวัหน้างานของท่าน
กระตุน้ใหต้ระหนกัถงึปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูถ้งึสาเหตุของการเกดิปญัหานัน้ๆ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ
เท่ากบั 3.81 
 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวม พบว่า มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก               
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก โดยขอ้หวัหน้า
งานของท่านใหก้ารดแูลเอาใจใส ่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลท าใหผู้ร้่วมงานรูส้กึมคีุณค่าและมคีวามส าคญั มคี่าเฉลีย่
สงูสดุเท่ากบั 3.93 
 การวิเคราะหข์้อมูลด้านความคิดเหน็ต่อนโยบายองคก์ร 
 นโยบายองค์กร โดยรวม พบว่ ามีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 และ             
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นโยบายองคก์รในทุกดา้นอยู่ในระดับมาก โดยที่นโยบายด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมมคี่าเฉลีย่สงุสดุอยู่ที ่3.90 ล าดบัถดัมาคอื ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิานโดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.88 รองลงมา
เป็นดา้นการด าเนินธุรกจิมคี่าเฉลีย่นเท่ากบั 3.85 และดา้นการบรหิารองคก์รมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.85 ตามล าดบั 
 ด้านการด าเนินธุรกิจ โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยนโยบายความร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาเพื่อการคน้ควา้วจิยัมคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 3.97 
 ด้านการบริหารองคก์ร โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก โดยนโยบายการเสรมิสร้างทมีงาน               
มคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 3.93  
 ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.90 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มรีะดบีความคดิเหน็ในระดบัมาก โดยนโยบายการจดัใหม้กีรอบ 
ในการพจิารณามาตรฐานมคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 3.94  
 ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยรวม พบว่า มีระดบัความคิดเห็นอยู่ ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.88 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มรีะดบัความคิดเหน็ในระดบัมาก โดยนโยบายให้ความ
ช่วยเหลอื สนบัสนุนการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้มมคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 3.95 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของพนักงาน บริษัท ส.นภา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์กร ตามวฒันธรรมองค์กรโดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็             
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า วฒันธรรม “น ้าอดน ้าทน” และ 
วฒันธรรม “น ้ าใสใจจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ 4.25 ตามล าดับ ล าดับถัดมาเป็น 
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วฒันธรรม “น ้าหนึ่งใจเดยีว โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 รองลงมาเป็น วฒันธรรม “น ้าครึ่งแก้ว มคี่าเฉลี่ยนเท่ากบั 
4.17 และวฒันธรรม “น ้าใจไมตร ีมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.16 ตามล าดบั 
 ด้านวฒันธรรม “น ้าครึง่แก้ว” โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.17 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อเห็นด้วยและสนับสนุนในการจดัให้มีการถ่ายทอดความรู้จาก            
ผูม้คีวามรู ้ความช านาญ หรอืจากประสบการณ์อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 
 ด้านวฒันธรรม “น ้าใจไมตรี” โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.16 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หวัขอ้การยนิดปีฏบิตังิานแทนเพื่อนร่วมงานทีม่คีวามจ าเป็นต้องลางาน 
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23  
 ด้านวฒันธรรม “น ้าหน่ึงใจเดียว” โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.18 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การท างานเป็นทมีได้เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานมากกว่า 
การปฎบิตังิานโดยล าพงัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22  
 ด้านวฒันธรรม “น ้าใสใจจริง” โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.25 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ปฎิบตัิต่อเพื่อนรวมงานด้วยความจรงิใจอยู่ในระดบัมากที่สุด             
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32  
 ด้านวฒันธรรม “น ้าอดน ้าทน” โดยรวม พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.28 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การมคีวามพยายามในการท างานที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ 
แมว้่างานนัน้ท่านจะไม่เคยท าอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 1. ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
 เพศ และ อายุ พบว่า เพศ และอายุที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์กร 
ของพนักงาน บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ 
 ระดบัการศึกษา พบว่า พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง
องคก์รของพนักงาน บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี/ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรสูงกว่า
พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
 สถานท่ีปฎิบติังาน พบว่า พนักงานที่ปฎิบตัิงานต่างสถานที่กนั มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องคก์รของพนักงาน บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
พนักงานทีป่ฎบิตังิานทีส่ านักงานกรุงเทพฯ มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ีดา้นวฒันธรรม “น ้าอดน ้าทน” สงูกว่า
พนกังานทีป่ฎบิตังิานทีส่ านกังานต่างจงัหวดั  
 ต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานระดบัพนักงาน  ระดบัหัวหน้างานและระดบัผู้ช่วย/
ผูจ้ดัการ/ผูอ้ านวยการ มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ของพนกังาน บรษิทั ส.นภา(ประเทศไทย) จ ากดั 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 คอืดา้นวฒันธรรม “น ้าใสใจจรงิ”  ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยเมื่อเปรยีบเทยีบรายคู่ พบว่า พนกังานในระดบัหวัหน้างาน มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร 
ของพนักงาน บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากัด สูงกว่าพนักงานในระดับผู้ช่วย/ผู้จ ัดการ/ผู้อ านวยการ              
โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.38 
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 อายุงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุงานที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร                 
ของพนักงาน บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเมื่อ
เปรียบเทียบรายคู่  พบว่า พนักงานที่อายุงาน 1-3 ปี และอายุงาน 4-6 ปี มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี              
ขององคก์ร ต ่ากว่าพนกังานทีม่อีายุงาน 10-12 ปี และ 13 ปีขึน้ไป และเมื่อพจิารณาตามดา้นวฒันธรรมองคก์ร  
 ดา้นวฒันธรรม “น ้าครึง่แก้ว” พบว่า พนักงานที่มอีายุงาน 1-3 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง
องคก์ร ต ่ากว่าพนกังานทีม่อีายุการท างาน 10-12 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.322   
 ด้านวัฒนธรรม “น ้ าหนึ่งใจเดียวกัน” พบว่า พนักงานที่มีอายุงาน 1-3 ปี และ 4-6 ปี มีพฤติกรรม                
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ต ่ากว่าพนกังานทีม่อีายุงาน 13 ปี ขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.417 และ 
0.436 ตามล าดบั 
 ด้านวัฒนธรรม “น ้ าใสใจจริง” พบว่า พนักงานที่มีอายุงาน 1-3 ปี มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี              
ขององค์กร ต ่ากว่าพนักงานทีม่อีายุงาน 10-12 ปี และพนักงานที่มอีายุงาน 13 ปีขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.416 และ 0.392 ตามล าดบั และพนักงานทีม่อีายุงาน 4-6 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร 
ต ่ากว่า พนกังานทีม่อีายุงาน 10-12 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.346   
 ด้านวฒันธรรม “น ้าอดน ้าทน” พบว่า พนักงานที่มีอายุงาน 1-3 ปี มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี                
ขององค์กร ต ่ากว่าพนักงานทีม่อีายุงาน 10-12 ปี และพนักงานที่มอีายุงาน 13 ปีขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.502 และ 0.533 ตามล าดบั และพนักงานทีม่อีายุงาน 4-6 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร 
ต ่ากว่า พนักงานทีม่อีายุงาน 10-12 ปีและพนักงานทีม่อีายุงาน 13 ปีขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.542 
และ 0.573 ตามล าดบั   
 ด้านวฒันธรรม “น ้าใจไมตรี” พบว่า พนักงานที่มีอายุงาน 1-3 ปี มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี            
ขององค์กร ต ่ากว่าพนักงานที่มอีายุงาน 10-12 ปีและพนักงานที่มีอายุงาน 13 ปีขึน้ไปโดยผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.291 และ 0.396 ตามล าดบั และพนักงานทีม่อีายุงาน 4-6 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร 
ต ่ากว่า พนักงานทีม่อีายุงาน 10-12 ปี และพนกังานทีม่อีายุงาน 13 ปีขึน้ไปโดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.281 
และ 0.386 ตามล าดบัและพนกังานทีม่อีายุงาน 7-9 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ต ่ากว่าพนักงาน
ที่มีอายุงาน 10-12 ปีและพนักงานที่มีอายุงาน 13 ปีขึ้นไปโดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.344 และ 0.449 
ตามล าดบั   
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงาน บริษัท ส.นภา(ประเทศไทย) จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า r เท่ากับ .524 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง 
กล่าวคอื เมื่อพนักงานมคีวามคดิเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวม มีความเหมาะสมมากขึน้ จะท าให้
พนักงานมพีฤติกกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์กรเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง และภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง            
ทุกด้าน ได้แก่ การมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุ้นทางปญัญา และการค านึงถึง
ความเป็นปจัเจกบุคคล มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์กรของพนักงาน บรษิัท ส.นภา
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีค่า r เท่ากับ .472 .479 .492 และ .527 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรของทุกด้าน                    
มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื เมื่อพนกังานมคีวาม
คดิเหน็ว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมคีวามเหมาะสมมากขึน้ จะท าใหพ้นักงานมพีฤตกิกรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ขององคก์รเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
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 นโยบายองค์กร โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์กรของพนักงาน 
บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่า r เท่ากับ .579 แสดงว่า               
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทางบวกในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมคีวามคดิเห็นว่านโยบาย
องค์กรโดยรวม มคีวามเหมาะสมมากขึน้ จะท าให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพิ่มขึ้น              
ในระดบัปานกลาง  และนโยบายองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารองคก์ร นโยบายมาตรฐานการปฎบิตังิาน และ
นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกในระดบัปานกลาง ส าหรบันโยบายการด าเนินธุรกจิ 
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื เมื่อพนกังานมคีวามคดิเหน็ว่านโยบาย
การบรหิารองคก์ร นโยบายมาตรฐานการปฎบิตังิาน นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามเหมาะสมมากขึน้  
จะท าใหพ้นักงานมพีฤติกกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง  ส่วนนโยบายการด าเนิน
ธุรกจิ มคีวามเหมาะสมมากขึน้หรอืต ่าลง กจ็ะท าใหพ้นักงานมพีฤตกิกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รเพิม่ขึน้
หรอืต ่าลงในระดบัต ่า 
 
อภิปรายผล 
 พนักงานทีม่เีพศและอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ของพนักงาน บรษิัท 
ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากัด โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะพฤติกรรม              
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ตามวฒันธรรมองคก์ร ทีใ่ชเ้ป็นตวับ่งชีล้กัษณะของการมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์กร ซึ่งสมาชกิทุกๆ คน จะได้รบัการถ่ายทอดปลูกฝงัและให้น าไปใช้เป็นเครื่องยึดถือปฏิบตัิ ดงันัน้              
ไม่ว่าจะเพศใดหรอือายุเท่าไร กจ็ะยดึถือปฎิบตัิเหมือนกนั ด้วยเหตุนี้จงึส่งผลให้เพศและอายุเป็นปจัจยัที่ท าให้
พนักงานมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ร ของพนักงาน บรษิทั  ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวม 
ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ วัฒนา อ่อนแก้ว (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี             
ขององคก์าร กรณีศกึษาขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ผลทีไ่ดพ้บว่า
ปจัจยัส่วนบุคคล ด้านเพศและอายุ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์กร โดยเพศและอายุที่แตกต่างกนั 
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององก์รแตกต่างกนั อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ   
 พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ร ของพนักงาน บรษิัท   
ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ อาจเป็นเพราะวฒันธรรมองค์กร 
ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท าให้พนักงานทุกระดับการศึกษา  มีพฤติการรมการเป็นสมาชิกที่ด ี              
ขององค์กรเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วฒันา อ่อนแก้ว (2554) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กรณีศึกษาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศกึษา จากผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง
องค์กรไม่แตกต่างกนั เนื่องจากพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์กรเป็นพฤติกรรมที่แต่ละบุคคลพึงเต็มใจ
ปฏบิตั ิโดยไม่ไดม้กีฎเกณฑก์ าหนดว่าจะตอ้งปฏบิตัิ อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นของการมพีฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร ตามวฒันธรรมองค์กรของพนักงาน บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า               
มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุตมิา ชุตชิวิานันท ์(2554) 
ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มผีลต่อองค์การแห่งการเรยีนรู้ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจ               
ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ ผลทีไ่ดพ้บว่า ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัส่งผลให้มรีูปแบบการคดิทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป ย่อมท าใหก้ารปฏบิตัติวัต่อองคก์รแตกต่างกนัไปดว้ย 
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 พนกังานทีป่ฏบิตังิานต่างส านกังานกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ของพนกังาน บรษิทั 
ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน               
ของการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงาน บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากัด                       
ตามวฒันธรรมองคก์ร พบว่า พนักงานทีป่ฏบิตังิานต่างส านักงานกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 นัน่คอืด้านวฒันธรรม “น ้าอดน ้าทน”3 นัน่เพราะอาจมปีจัจยั
บางอย่างที่แตกต่างกนัออกไปและเป็นปจัจยัส าคญัในการปฎิบตัิงานให้ส าเรจ็ เช่น สภาพแวดล้อม วฒันธรรม
ทอ้งถิน่ แหล่งวตัถุดบิ การขนส่ง แตกต่างกนั จงึส่งผลโดยตรง ใหพ้นักงานมวีธิกีารท างานเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิล
และประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปด้วย จึงส่งผลให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของค์กร ด้านวัฒนธรรม 
“น ้าอดน ้าทน” แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัวจิยัของ เกยีรตพินัธ ์หนูทอง (2549) ศกึษาเรื่อง ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏบิตัิงานของบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา จงัหวดัปตัตานี ผลจากการศกึษาพบว่า 
สถานที่ปฏบิตังิานเป็นปจัจยัส าคญัต่อการ ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ ในสถานทีแ่ตกต่างกนั ความต้องการ 
ในบุคลากรในแต่ละท้องที่ก็จะแตกต่างกนัไปด้วยตามความต้องการ และบรบิทในสภาพแวดล้อมนัน้ๆ โดยใน               
แต่ละทีก่จ็ะมสีภาพแวดลอ้ม และวถิกีารด าเนินชวีติแตกต่างกนัออกไป 
 พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ของพนักงาน บรษิทั 
ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัวจิยัของ ชวีภาส ทองปาน และ ถวลัย ์เนียมทรพัย์ 
(2555) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงานในบรษิัทผลติวสัดุ
ก่อสร้างแห่งหนึ่ง ผลจากการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์กรที่มีต าแหน่งงานต่างกันสามารถรวมถึง การมี
ประสบการณ์ท างาน แนวทางการปฏิบัตงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต่างกัน ดังนัน้ พนักงานที่มีต าแหน่งงาน               
แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร แตกต่างกนัด้วย  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของ             
การมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รของพนักงาน บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั ตามวฒันธรรม
องค์กร พบว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรแตกต่างกัน               
อย่างมนียัส าคญัทาสถติทิีร่ะดบั 0.05 ใน 2 วฒันธรรม ไดแ้ก่ วฒันธรรม “น ้าครึง่แกว้”4 พบว่า ระดบัพนักงาน และ
ระดบัหวัหน้างาน มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร มากกว่า ระดบัผูช้่วย/ผจก./ผอ. สว่นดา้นวฒันธรรม 
“น ้าใสใจจรงิ”5 พบว่า ระดบัพนักงาน มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กร มากกว่า มากกว่า ระดบัผู้ช่วย /
ผู้จดัการ/ผู้อ านวยการ นัน่อาจเป็นเพราะประสบการณ์การท างาน องค์ความรู้ในตัวบุคคล ภาระหน้าที่ ปญัหา              
ที่ประสบในการท างานของแต่ละต าแหน่งงานแตกต่างกัน ส่วนวัฒนธรรม “น ้ าใจไมตรี”6 วัฒนธรรม                   
“น ้าหนึ่งใจเดยีว”7 และ วฒันธรรม “น ้าอดน ้าทน” พบว่า ไม่แตกต่างกนั  
 พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงาน บริษัท              
ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวมแตกต่างกนั สอดคล้องกบัวิจยัของ ปกรณ์ ลิ้มโยธิน (2557) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในธุรกิจโรงแรม ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอายุงานมากขึ้น                 
จะมรีะดบัพฤตกิกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รมากขึน้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ มคีวามรู ้และ ไดเ้ขา้ใจวฒันธรรม
องคก์รรวมถึงเขา้ใจสงัคมการท างานในองคก์รนัน้ๆ มากกว่า พนักงานทีม่อีายุงานน้อย ดงันัน้ พนักงานที่มอีายุ
แตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รแตกต่างกนัไปดว้ย เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านของการมี
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ของพนกังาน บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั ตามวฒันธรรมองคก์ร 
พบว่า พนักงานทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ด้านวฒันธรรม “น ้าครึ่งแก้ว” พบว่า พนักงานที่มีอายุงาน 1-3 ปี มีพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิที่ดขีององค์กร ต ่ากว่าพนักงานที่มีอายุงาน 10-12 ปี ด้านวฒันธรรม “น ้าใจไมตรี” พบว่า พนักงานที่ม ี            
อายุงาน 1-3 ปี 4-6 ปีและ 7-9 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร ต ่ากว่าพนกังานทีม่อีายุงาน 10-12 ปี 
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และ 13 ปีขึน้ไป ดา้นวฒันธรรม “น ้าหนึ่งใจเดยีว” พบว่า พนักงานที่มอีายุงาน 1-3 ปีและ 4-6 ปี จะมพีฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ต ่ากว่าพนักงานที่มีอายุงาน 13 ปีขึ้นไป ด้านวฒันธรรม “น ้าใสใจจรงิ” พบว่า 
พนักงานที่อายุงาน 1-3 ปีและ 4-6 ปี จะมพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กร ต ่ากว่าพนักงานที่มอีายุงาน 
10-12 ปี ดา้นวฒันธรรม “น ้าอดน ้าทน” พบว่า พนักงานทีม่อีายุงาน 1-3 ปีและ 4-6 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์กรต ่ากว่าพนักงานที่มีอายุงาน 10-12 ปีและ 13 ปีขึ้นไป สอดคล้องกบัวิจยัของ จนัทิรา พิกุลทอง 
(2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์                   
(ส านักงานใหญ่) พบว่า เมื่อพนักงานมีอายุงานมาก ก็จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สูงกว่า 
พนกังานทีอ่ายุงานน้อย 
 2. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปญัญา                   
การค านึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคลมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยรวม และ                 
ในแต่ละด้านอย่าง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัวจิยัของ พิชชา ศุภเสถียร 
(2556) ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น ากบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของพนักงานในองค์การ : 
กรณีศกึษา บรษิัท ไฟรเ์ทรดเอน็จเินียริง่ จ ากดั และ กลุ่มบรษิัทในเครอื จากผลการศกึษาพบว่า ผู้บรหิาร หรือ 
หวัหน้างานในสว่นนัน้ๆ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของเรื่องการท างาน แต่กย็งัไม่มากพอทีจ่ะควบคุมไปถงึพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรได้มากนัก อาจเป็นเพราะการที่ผู้บริหารระดบัสูงให้อ านาจแก่ผู้จดัการระดับต้น               
ในเรื่องการควบคุมการสัง่งานตามวัตถุประส งค์ เป้ าหมาย แต่ไม่ ได้ให้อ านาจในเรื่องการให้รางวัล                           
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามทฤษฎทีางสูเ่ป้าหมาย (Path-Goal Theory) (House, 1971 อา้งถงึใน ล ีสาไธสง, 2554) 
ที่กล่าวไว้ว่า “ผู้น าควรสรา้งแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยการเพิม่ค่าตอบแทน ที่มคีุณค่าเป็นรางวลัที่เขา
สามารถท างานไดส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย และควรช่วยใหห้นทางสู่ความส าเรจ็น้ีง่ายพอทีจ่ะพยายามเดนิไป โดยช่วย
ลดอุปสรรคและแก้ปญัหาของงาน นอกจากนัน้ควรเพิ่มโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับัญชาแต่ละคนได้มีโอกาสที่จะม ี              
ความพึงพอใจที่จะประสบความส าเร็จ เช่นนี้ รวมทัง้ผู้น าควรสร้างความพึงพอใจให้กับลูกน้อง โดยเฉพาะ                 
ความพงึพอใจในตวัผูน้ า” 
 3. นโยบายองคก์ร 
 พบว่า นโยบายองค์กร ได้แก่ นโยบายด้านการด าเนินธุรกิจ นโยบายการบรหิาร  องค์กร นโยบาย   
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายดา้นมาตรฐานการปฎบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององค์กรโดยรวม และในแต่ละด้าน แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัวจิยัของ 
Joel Adame Tinti (2560) ศึกษาเรื่อง นโยบายและวิธีการปฎิบัติด้านทรพัยากรบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม               
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ผลการศึกษาพบว่า นโยบายต่างๆ ของบริษัท สามารถส่งผลถึงพฤติกรรม              
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อาจจะเป็นเพราะว่า ในแต่ละนโยบาย สามารถส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานในทุกส่วนงาน ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ท าให้พนักงานเกิดความใว้ใจในองค์กร และเกิดความใว้ใจ                  
ในระหว่างเพื่อนร่วมงาน หวัหน้างาน และผูบ้รหิารต่อไป เมื่อเกดิความไวใ้จ กจ็ะย่อมท าใหเ้กดิความเต็มใจทีจ่ะ
ปรบัตนเองตามวฒันธรรมขององคก์ร จงึสง่ผลใหเ้กดิความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรเีข้าถึงและเห็นความส าคัญ 
ยึดถือปฎิบัติในวฒันธรรมองค์กรมากขึ้น เพราะบุคลากรที่มีการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญาตร ี          
สว่นใหญ่เป็นผูบ้รหิารขององคก์ร และมสีว่นส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร ใหเ้จรญิกา้วหน้า มัน่คงอย่างยัง่ยนื 
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 2. องค์กรควรส่งเสริมวัฒนธรรม “น ้าอดน ้าทน” แก่พนักงานที่ปฎิบัติงานที่ส านักงานต่างจังหวัด              
ใหม้ากขึน้ กจ็ะสง่ผลใหว้ฒันธรรมองคก์ร น ้าทัง้หา้ ทีส่ านกังานต่างจงัหวดั เขม้แขง็และยัง่ยนื 
 3. องค์กรควรต้องส่งเสรมิ สนับสนุนการถ่ายทอดวฒันธรรม น ้าทัง้ห้า ให้แก่พนักงานที่มีอายุงาน             
1-3 ปี ใหม้ากขึน้ เพราะพนักงานทีม่อีายุงาน 1-3 ปี ยงัมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รตามวฒันธรรม
น ้าทัง้ห้า น้อยกว่าพนักงานที่มอีายุงานมากกว่า 3 ปี ซึ่งถ้าพนักงานที่มอีายุงาน 1-3 ปีนี้ มพีฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดขีององค์กรตามวฒันธรรมน ้าทัง้ห้า ที่เขม้แขง็แล้ว นัน่หมายความว่าองค์กร จะมีพนักงานรุ่นใหม่ๆ            
สบืทอดต่อไป  
 4. องค์กรควรส่งเสริม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคล 
ประกอบด้วย ส่งเสริมให้ผู้น ามีการดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล ท าให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและ             
มคีวามส าคญั สง่เสรมิใหผู้น้ าเป็นผูฝึ้กสอนและใหค้ าชีแ้นะ เป็นทีป่รกึษา โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านความจ าเป็น ส่งเสรมิให้ผู้น าสร้างบรรยากาศของการให้การสนันสนุน ส่งเสรมิให้มีการพฒันาศกัยภาพ              
ในการเรยนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ส่งเสรมิให้ผูน้ าเหน็เอาใจใส่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา มองเขาเป็นมากกว่าพนักงานหรอืเป็นเพยีง
ปจัจยัการผลิต ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยส่งเสรมิให้พนักงานมีพฤติกรรม             
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รเพิม่มากขึน้   
 5. องคก์รควรสง่เสรมิและใหค้วามส าคญักบั นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม อนัไดแ้ก่ 1) การพฒันา
ภาพลกัษณ์องคก์รใหด้เูป็นมอือาชพี เป็นทีย่อมรบั นบัถอื เชื่อมัน่จากสงัคม 2) ใหก้ารสนับสนุนทัง้ดา้นทรพัยากร 
งบประมาณ เวลา บุคลากร อย่างเหมาะสม ในด้านการจดัการความปลอดภัย อาชวีอนามยัในการท างาน และ
ความปลอดภยัต่อชุมชนรอบขา้งโครงการฯ  3) ใหค้วามช่วยเหลอื สนบัสนุนการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อให้เกดิความสมดุลทางธรรมชาติและชวีติ เช่น การบ าบดัน ้าเสยีตามแหล่งชุมชน การสนับสนุนแหล่งผลติน ้า
เพื่อการอุปโภค บรโิภคในถิ่นทุรกนัดาร  4) ส่งเสรมิและปลูกฝงัให้พนักงานขององค์กร ตระหนักถึงความส าคญั           
ในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น แหล่งน ้า ปา่ไม ้ การลดหรอืละพฤตกิรรมทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัสิง่แวดลอ้ม 
เมื่อสงัคมให้การยอมรบัองค์กรพนักงานก็จะรู้สกึภาคภูมิใจในองค์กรของตน จะรกัและภักดีต่อองค์กรมากขึ้น             
ซึง่กห็มายรวมถงึวฒันธรรมขององคก์รกจ็ะยิง่แขม็แรงและมัน่คง ยัง่ยนืสบืไปดว้ยเช่นกนั  

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ด้านนโยบายองค์กร ควรมกีารศกึษาเพิม่เติมเกี่ยวกับการรบัรู้ การเขา้ใจ และการน าไปปฎิบตัิได้            
ซึง่นโยบายองคก์รทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร และวฒันธรรมองคก์รอย่างไร เพื่อทีจ่ะ
ประเมนิไดว้่า นโยบายองคก์รทีถู่กก าหนดขึน้มานัน้ จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของสมาชกิทีด่ขีององคก์ร
และวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ และการที่จะบรรลุซึ่งนโยบายองค์กรนัน้ ปจัจัยที่ส่งเสริมและผลักดันมาจาก             
สว่นใดบา้ง 
 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการพฒันาหรือการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
ควบคู่ไปกับนโยบายองค์กรในทุกด้าน เพื่อให้ทราบว่าภาวะผู้น าด้านใดที่จะมีผลและมีความส าคัญที่สุด                  
ในการขบัเคลื่อนนโยบายองคก์รใหบ้รรลุถงึเป้าหมาย และประสบความส าเรจ็อย่างทีค่าดหวงั ในเวลาอนัรวดเรว็
มากขึน้  
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก 
อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาและตรวจสอบแกไ้ข ตัง้แต่
เริม่ด าเนินการจนกระทัง่ไดเ้ป็นสารนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ ผูว้จิยัจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์อนัประกอบไปดว้ย อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ 
และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาณญร์ะว ีอนนัตอคัรกุล ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของ
สารนิพนธฉ์บบันี้ 
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในโครงการหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้มอบ
ความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้วจิยั รวมถงึเจา้หน้าที่โครงการพเิศษบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ที่ให้ความ
ช่วยเหลอื และค าแนะน าทีด่ตีลอดมา จนท าใหท้ าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่เสยีสละเวลาอนัมคี่า และให้ความร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถาม จนท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้สามารถน าไปวจิยัจนส าเรจ็สมบรูณ์ได้ 
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