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บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
วัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ และบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามจานวน 68 ข้อ เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนทั่ว
ประเทศ ตามขนาดตัวอย่างจานวน 356 ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตามสูตรของทาโรยามาเน่ ทั้งนี้แบบสอบได้รับการตรวจสอบความเชื่อมั่น และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ ได้ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.69 ถึง 0.95 และมีค่า
ความเที่ยงตรงระหว่าง 0.50 ถึง 0.85 และเมื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนากลับมา
วิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้นามีองค์ประกอบ ประกอบด้วยการให้
รางวัลตามสถานการณ์ มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยมี
ผลกระทบทางอ้อมผ่านองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กร ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ด้านการตลาด นวัตกรรม และการสนับสนุน มีผลกระทบต่อองค์ประกอบความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางวิชาการ การสอนและการ
ให้รางวัล และเครื่องอานวยความสะดวกในที่ทางาน
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา, วัฒนธรรมองค์กร, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

Abstract
The objective of this research was to present leadership styles
that affected organizational culture and job satisfaction of faculties and
staff of private universities in Thailand. The researcher developed the
tool based on literature review from which a 68-item questionnaire
featuring five-point rating scale was derived. The questionnaire got the
reliability score between 0.69 and 0.95 and got the validity score
between 0.50 and 0.85. The researcher gathered data from 356 samples
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ของสถาบันการศึกษา (Ahmed et al, 2000) ในประเทศไทยนั้นมีทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาลและที่เป็นของเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ได้เปิดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและตลาด ซึ่ง
ใกล้เคียงกับการปฏิบัติการองค์การธุรกิจ ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยการจัดการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ได้จัดหลักสูตรสาหรับผู้บริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท
และที่ลงเรียนแบบไม่มีหน่วยกิต(non-degree) เพื่อแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรม และ
สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ในองค์กรที่เป็นบริษัท (Satjawatana, 2014) ความสาเร็จใน
การพัฒนาองค์กรที่เป็นทั้งของรัฐบาลและเอกชนนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้นาว่ามีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงาน/นักวิชาการให้ทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิผลได้ดีเพียงใด (O’ Neil, 2002) นิยามความหมายของภาวะผู้นานั้นได้มี
นัก วิชาการได้ ก าหนดไว้ มากมายเนื่อ งจากองค์ ความรู้ที่ แตกต่ า งกั นไปในปั จจุ บั น
(Kouzes, 2003) จึงอาจสรุปได้ว่าไม่มีรูปแบบภาวะผู้นารูปแบบเดียวที่สามารถใช้ได้
กับทุกสถานการณ์
จากงานวิจัยและวิธีปฏิบัติต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน พบว่าพฤติกรรม
ของผู้นาจะส่งผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงานซึ่งจะนาไปสู่ผลลัพธ์ของ
องค์กร (Bass, 2000) ภาวะผู้นาในองค์กรภาครัฐส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับการที่ผู้
อุปถัมภ์และผู้เป็นที่นิยมทางการเมืองจะมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการทางานซึ่ง
(Bum, 1978) หากผู
กระตุ้น้นผูผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุ
เป็นการแลกเปลี่ยน (Burn,
หากผู้น้น�ำากระตุ
เป้าหมายที่ต้องการนั้น เราเรียกว่า พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง (transformation
acting) Parry และ Proctor-Thompson (2003) เชื่อว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(transformational leadership) จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและความพึง
พอใจของพนักงาน นอกจากนั้น ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะสร้างวิธีการทางานเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของผู้ใต้บังคับบัญชา จะสร้างวัฒนธรรมและกระบวนการปฏิบัติของ
องค์กร สิ่งเหล่านี้จะพัฒนาแรงจูงใจและจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาและทาให้
เกิดผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่ดี (Bass, 1999; Senge, 1999) ทั้ง Bass (2000)
และ Schein (1992) เห็นว่าวัฒนธรรมเชิงบวกจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ของปัจเจกบุคคลและผลลัพธ์ขององค์กรให้มีประสิทธิผลที่ดีได้
การวิจัย นี้ จึงสนใจศึก ษามิ ติทั่ว ไปเกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผู้ นา วัฒนธรรม
องค์กร และความพึงพอใจในการทางาน รวมถึงความสัมพันธ์ในองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอกชน Bass และ Avolio (1994) และ Cameron และ
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลของอาจารย์ และ
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ทาให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง
เฉพาะที่เกี่ ยวกับอาจารย์ และบุค ลากรสังกัด มหาวิทยาลั ยเอกชนในประเทศไทย
เท่านั้น
พื้ น ฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับ ภาวะผู้นา(Background
�ำ (Background ofof Leadership
Leadership
Theory) โดยทั่วๆ ไป แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นานั้นเป็นกระบวนการระหว่างผู้นาและ
ผู้ตามโดยที่ผู้นาจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และค่านิยมของผู้ตามเพื่อทาให้
เป้าหมายขององค์กรสาเร็จลุล่ วง กระบวนการนี้เป็นความพยายามที่จะแนะนาและ
กาหนดทิศทางกิจกรรมทั้งหมดของผู้คนในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ประเด็นหลักของภาวะผู้นายังคงให้ความสาคัญกับความสามารถในการมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้ตามและการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์ กร
Hesselbein และ Cohen (1999) ได้ระบุถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นาว่ามีอยู่
ด้วยกัน 3 องค์ประกอบ คือ ก) ลักษณะของปัจเจกบุคคลในด้านการกระทา ทัศนคติ
และการรับรู้ ข) ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจให้ทาตามคาสั่ง ความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และ ค) ความสามารถในการสื่อสารและอานวย
ความสะดวก
ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นา (trait theory) การศึกษาที่สาคัญของ Stogdill
(1984) ซึ่งได้แยกความแตกต่างของคุณลักษณะของผู้นากับผู้ที่ไม่ใช่ผู้นาในแง่ของ
สติปัญญา ความคิดริเริ่ม และปรารถนาความรับผิดชอบ รวมถึงความทะเยอทะยาน
และความกระตือรือร้นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ การศึกษาของ Stogdill (1984)
ได้กาหนดคุณลักษณะของผู้นาที่ต้องประกอบด้วย 13 คุณลักษณะ (Characteristics)
และ 9 ทักษะ (Skills) ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่ไม่ใช่ผู้นา ผู้ที่จะเป็นผู้นานั้นต้องสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม ทะเยอทะยาน มุ่ง
ความสาเร็จ มีความมั่นใจ ให้ความช่วยเหลือ มีความชัดเจน เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ มี
อานาจ กระตือรือร้น อุตสาหะ เชื่อมั่นในตนเอง มีความอดทนต่อสภาวะความกดดัน
และพร้ อมรั บผิ ดชอบ ทักษะของผู้ นาประกอบด้ วยความเฉลีย วฉลาด ทั ก ษะทาง
ความคิดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจรจาต่อรองและมีไหวพริบปฏิภาณดีใช้คาพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว มีความรอบรู้ในภาระงาน มีระเบียบ โน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้ และมี
ทักษะในทางสมาคม(Yukl, 2010)ตามแนวคิดทฤษฎีคุณลักษณะผู้นา เชื่อกันว่าความ
เป็นมหาบุรุษ (Great Man) นัน้ เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างขึ้น
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ได้ Kirkpatrick และ Locke (1990) ได้จัดองค์ประกอบของคุณลักษณะของความ
เป็นผู้นา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 องค์ประกอบ ดังนี้ ก) แรงขับ (Driving) (ความปรารถนา
อันแรงกล้าที่จะประสบความสาเร็จอาศัยความทะเยอทะยานและความกระตือรือร้น)
ข) ปรารถนาที่จะเป็นผู้นา (Leader Ambition) (ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมี
อิทธิพลและนาผู้อื่น) ค) ความซื่อสัตย์และยืนหยัดในความถูกต้อง (Trust in Honest
and Right) (เต็มไปด้วยความไว้ใจและปฏิสัมพันธ์ที่จริงใจกับผู้ตามอยู่ตลอดเวลา) ง)
ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) จ) เชาว์ปัญญา (Intelligent) ฉ) ความรู้
ในงานที่เกี่ยวข้อง (Proficient Knowledge) ช) ความมั่นใจและการชอบเข้าสังคม
(Social Satisfaction and Confidently) (เป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและมั่นใจ
ในตัวเอง) ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นามีจุดแข็งและจุดอ่อนจานวนมากเนื่องจากทฤษฎี
นี้ น าเสนอเฉพาะภาพลั ก ษณ์ ต ามธรรมชาติ ข องผู้ น าเท่ า นั้ น แต่ ตั ว ทฤษฎี ยั ง ขาด
สถานการณ์และผลลัพธ์ (Kirkpatrick & Locke 1990; North house, 2002)
ทฤษฎี ผู้ น าเชิ
(Behavioral Theory)
Theory)ในยุ
� ำ เชิ ง พฤติ ก รรมศาสตร์ (Behavioral
ในยุค แรกๆ
การศึกษาของ Lewinและ Lippitt (1938) ที่มหาวิทยาลัยแห่งไอโอวา ได้ให้ความ
สนใจในพฤติกรรมของผู้นามากกว่าบุคลิกภาพของผู้นา โดยการให้ความสาคัญกับ
รูปแบบความเป็นผู้นา 3 รูปแบบ ได้แก่ ก) ผู้นาแบบเผด็จการ (อานาจการตัดสินใจ
รวมอยู่ที่ศูนย์กลางและคาสั่งจากบนลงล่าง) ข) ผู้นาแบบประชาธิปไตย (การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมและการมอบหมายงานโดยมีการสื่อสารกันแบบสองทาง) ค)
ผู้นาแบบปล่อยตามสบาย (การมอบอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา) ในปี 1940
ผลการศึกษาของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอได้แสดงถึงพฤติกรรม 2
ประเภท ได้แก่ พฤติกรรมมุ่งสร้างโครงสร้างหรือมุ่งงาน (initiating structure) และ
พฤติกรรมมุ่งสร้างน้าใจหรือมุ่งคน (consideration)ซึ่งพฤติกรรมมุ่งสร้างโครงสร้าง
หรือมุ่งงานและพฤติกรรมมุ่งสร้างน้าใจหรือมุ่งคนนั้นต้องให้ความสนใจในอีก 2 มิติ
ของภารกิจและคนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการออกจากงานของพนักงาน
(Stodill & Coons, 1957) จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนได้อธิบายถึง
รูปแบบภาวะผู้นา 2 รูปแบบซึ่งเป็นการสนใจเกี่ยวกับผู้นาที่มุ่งคน (employeeoriented leader) และผู้นาที่มุ่งเน้นงาน (task-oriented หรือ productionoriented leader) Blake และ Mouton (1984) ได้เสนอ 2 มิติที่ผู้นามุ่งให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการผลิตและมุ่งให้ความสนใจต่อผู้ปฏิบัติงาน (คล้ายคลึงกับการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ) แต่ได้ชี้ให้เห็นในรายละเอียดถึงแบบพฤติกรรมของ
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ผู้นาที่ดีที่สุดตามแนวตาข่ายการจัดการ (managerial grid) ซึ่งประกอบด้วย 5 ตา
ข่าย ได้แก่ ก) การจัดการที่เน้นสมาคม (country club management) เป็นการ
จัดการที่ให้ความสนใจการผลิตน้อย แต่สนใจผู้ผลิตมาก ข) การจัดการแบบปล่อยตาม
สบาย (impoverished management) การจัดการแบบนี้ผู้นาสนใจทั้งการผลิตและ
ผู้ปฏิบัติงานต่า คือไม่ค่อยสนใจความต้องการและเป้าหมายขององค์กร ละทิ้งงาน ค)
การจัดการแบบมุ่งเน้นงาน (task management)เป็นการจัดการที่ให้ความสนใจการ
ผลิตสูง สนใจผู้ปฏิบั ติงานน้อย ง) การจัดการแบบเน้นการทางานเป็ นทีม (team
management) เป็นการจัดการที่ผู้นาให้ความสาคัญและเอาใจใส่ทั้งการผลิตและ
ผู้ปฏิบัติงานสูงทั้งสองอย่าง) การจัดการแบบพบกันครึ่งทาง (middle-of-the-road
management) พยายามสร้างความสมดุลในการสนใจผู้ปฏิบัติงานโดยรักษาขวัญ
และกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แต่ก็ให้ความสาคัญกับการผลิต
สูงด้วยเช่นเดียวกัน
ทฤษฎีผู้นาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (Situation Theory) ความสาเร็จของผู้นา
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงสถานการณ์และแรงจูงใจและสมรรถนะของพนักงาน (Hersey &
Blanchard, 2001) Robbins (2001) และ Heyseyและคณะ (2001) กล่าวว่าทฤษฎี
ผู้นาขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตามเหมือนพ่อแม่กับ
ลูก หรือการแนะนาและการจัดการควบคุม(ซึ่งมีทั้งพฤติกรรมที่มุ่งงานและพฤติกรรม
ที่มุ่งความสัมพันธ์)พฤติกรรมมุ่งงาน (task behavior) คือ ผู้นาที่กาหนดรายละเอียด
และขอบเขตของงานและความรับ ผิดชอบแก่ ผู้ใต้ บังคับ บัญชา ส่ วนพฤติกรรมมุ่ ง
ความสัมพันธ์ (relationship behavior) คือผู้นาที่พยายามรักษาความสัมพันธ์กับ
กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้โอกาสในการติดต่อได้สะดวกทั้งการสื่อสารแบบสองทาง
(two-way
communication) หรื อหรืการสื
อ การสื
่ อ สารหลายทาง(multi-way
(multi-way
(two-way communication)
่ อ สารหลายทาง
communication)
ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าตามสถานการณ์ ข อง Fieldler แบบภาวะผู้ น าตาม
สถานการณ์ของ Fieldlerในปี 1967 ได้อธิบายถึงรูปแบบหรือพฤติกรรมของภาวะ
ผู้นาจะมีประสิทธิผลดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
และอาจต้องวัดถึงวิธีการควบคุมสถานการณ์ของผู้นาผู้นาอาจมีประสิทธิผลในบาง
สถานการณ์ แต่ในบางสถานการณ์เขาอาจเป็นผู้นาที่ไม่มีประสิทธิผลก็ได้ ลักษณะ
ภาวะผู้นาจะมีประสิทธิผลหากเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม (Nahavandi, 2003)
ดังนั้น อิทธิพลของผู้นาที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย รวมถึงการลงมือปฏิบตั ิ
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ควรลงมือปฏิบัติเมื่อใด กับใครและอย่างไร (Robbins, 2001) Robbins (2001) ได้
จัด กลุ่มของสถานการณ์
ของสถานการณ์ใในความหมายของ
นความหมายของ Fieldler
Fieldlerโดยมี
โดยมีออยูยู่ 3่ 3 ลั ก ษณะคือ ก)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้ปฏิบัติงาน (leader-member relation) หมายถึง ถ้า
ทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อมั่นไว้วางใจกัน และนับถือกัน ถือว่าความสัมพันธ์ดี หากเป็น
ตรงกันข้ามถือว่าความสัมพันธ์ไม่ดี ข) โครงสร้างของงาน (task structure) หมายถึง
ถ้าองค์กรนั้นมีการจัดโครงสร้างและการมอบหมายงานที่ชัดเจน ถือว่ามีความแน่นอน
สูง ค) อานาจที่ตามตาแหน่งของผู้นา (position power) หมายถึง ถ้ามีอานาจในการ
ให้รางวัลหรือการลงโทษเต็มที่ถือว่ามีอานาจที่แข็งแกร่ง เช่น การว่าจ้าง การไล่ออก
การวางระเบีย บวินัย การเลื่อ นขั้น และเพิ่มเงิ นเดื อน แต่หากผู้บริ หารไม่สามารถ
จัดการกับพนักงานได้เต็มที่ถือว่าอ่อนแอ
ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership Theory)
งานวิจัยและการศึกษาทั้งหลายได้กาหนดชื่อทฤษฎีภาวะผู้ นาไว้มากมาย เช่นทฤษฎี
ตาข่ายภาวะผู้นา ทฤษฎีอุบัติการณ์ ทฤษฎีภาวะผู้นาขึ้นอยู่สถานการณ์ ทฤษฎีวิถีทาง
และเป้าหมาย รวมถึงทฤษฎีภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนในมิติของพฤติกรรมของผู้นา
ได้มีอิทธิพลทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Robin & Coulter,
2005)ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) จะยึดหลักพื้นฐาน
ที่ว่าผู้นาจะเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรและหน้าที่รับผิดชอบในองค์กรและมอบรางวัล
ตอบแทนส�าหรั
ำ หรับพนักงาน
งาน แท้
แบบแลกเปลี่ ย่ยนนั
ตอบแทนส
แท้จจริริงงแล้
แล้ววภาวะผู
ภาวะผู้น้น�ำาแบบแลกเปลี
นนั้น้นเป็
เป็นการให้
ความสาคัญกับความต้องการพื้นฐานของพนักงาน หากพนักงานได้รั บความต้องการ
พื้นฐานแล้ว ความพยายามที่จะโน้มน้าวให้ทางาน ทาให้เกิดความพึงพอใจในงาน
และการเสียสละอุ
ตนในการทำางานก็
ะน้ออยลง
ยลง(Bass,
งานก็จจะน้
(Bass, 1985)
1985) ผูผู้น้นาแบบแลกเปลี
�ำแบบแลกเปลี่ยน
สละอุททิศศิ ตนในการท�
ามให้ปปฏิฏิบบั ตั ติ งิ งานตามที
านตามที่ เขาได้
่ เขาได้ค าดหวั
ค าดหวัง ไว้ง ไว้(Burn,
(Bum, 1978)
1978) ผูผู้ น� ำาแบบ
แบบ
จะจูงใจผู้ต้ ตามให้
แลกเปลี่ยนจะจูงใจผู้ตามโดยเสนอผลประโยชน์จาเพาะหากพวกเขาสามารถทางานที่
ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงไปได้ ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนจะตรงข้ามกับภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ตามประเพณีนิยม และผู้นาจะให้
รางวัลหรือลงโทษผู้ตามขึ้นอยู่กับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ (Bass, 1999)
ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าการเปลี
Leadership
�ำการเปลี่ ย นแปลง (Transformational
(Transformational Leadership
Theory) ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดย Burns ในปี ค.ศ. 1978ในบริบททางรัฐศาสตร์ และถูกสร้างขึ้นรวมทั้ง
ได้ปรากฏในวรรณกรรมอยู่เป็นจานวนมาก (Bass, 1985) ตามที่ Burnsได้กล่าวไว้
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แท้
แท้จจริริงงแล้
แล้ววผูผู้้นนาการเปลี
าการเปลี่่ยยนแปลงจะจู
นแปลงจะจูงงใจผู
ใจผู้้ทที่ี่ออยูยู่่ใใต้ต้บบัังงคัคับบบับัญ
ญชาให้
ชาให้กกระท
ระทาสิ
าสิ่่งงทีที่่เเหนื
หนืออ
ความคาดหมาย
ความคาดหมาย โดยการเพิ
โดยการเพิ่่มมความเชื
ความเชื่่ออมัมั่่นนจากการสนั
จากการสนับบสนุ
สนุนนทีที่่สสููงงยิยิ่่งงขึขึ้้นน เราอาจจะให้
เราอาจจะให้
นินิยยามภาวะผู
้
น
าการเปลี
่
ย
นแปลงได้
ว
่
า
เป็
น
การเพิ
่
ม
ความสนใจของพนั
ามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้ว่า เป็นการเพิ่มความสนใจของพนักกงานเพื
งานเพื่่ออให้
ให้
บรรลุ
ถ
ึ
ง
คุ
ณ
ภาพการท
างานที
่
ด
ี
ข
้
ึ
น
และพั
ฒ
นาความผู
ก
พั
น
และความเชื
่
อ
ในองค์
ก
บรรลุถึงคุณภาพการทางานที่ดีขึ้น และพัฒนาความผูกพันและความเชื่อในองค์กรร
โดยได้
โดยได้รระบุ
ะบุแแนวคิ
นวคิดดทีที่่สสาคั
าคัญ
ญเกี
เกี่่ยยวกั
วกับบภาวะผู
ภาวะผู้้นนาการเปลี
าการเปลี่่ยยนแปลงว่
นแปลงว่าา เป็
เป็นนการเพิ
การเพิ่่มมความ
ความ
สนใจของผู
้
ต
าม
การช่
ว
ยให้
ผ
้
ู
ต
ามเกิ
ด
การตื
่
น
ตั
ว
และรั
บ
รู
้
รวมถึ
ง
การจู
ง
ใจพวกเขาให้
สนใจของผู้ตาม การช่วยให้ผู้ตามเกิดการตื่นตัวและรับรู้ รวมถึงการจูงใจพวกเขาให้
บรรลุ
บรรลุถถึงึงคุคุณ
ณภาพการท
ภาพการทางานที
างานที่่ดดีีขขึ้ึ้นน ภาวะผู
ภาวะผู้้ นนาการเปลี
าการเปลี่่ยยนแปลงจะเริ
นแปลงจะเริ่่มมต้ต้นนทีที่่กการเน้
ารเน้นนถึถึงง
ความส
าเร็
จ
ในระดั
บ
กลุ
ม
่
ให้
ก
บ
ั
ผู
ต
้
าม
โดยการใช้
จ
ุ
ด
มุ
่
ง
หมายร่
ว
มกั
น
เช่
น
พั
น
ความสาเร็จในระดับกลุ่มให้กับผู้ตาม โดยการใช้จุดมุ่งหมายร่วมกัน เช่น พันธกิ
ธกิจจและ
และ
วิวิ สสัั ยย ทัทั ศศ น์น์ ขข ององค์
ก
ร
ซึ
่
ง
เป็
น
การสร้
า
งแรงบั
น
ดาลใจ
การจู
ง
ใจ
และการท้
า
ทาย
ององค์ ก ร ซึ่ งเป็ น การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ การจู งใจ และการท้ า ทาย
พัพัฒ
นาการในปั
ฒนาการในปัจจเจกบุ
เจกบุคคคล
คล (Burn,
(Burn, 1978)
1978)
ทฤษฎี
ภ
าวะผู
น
้
าแบบปล่
อ
ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย
ยตามสบาย (Laissez-fair
(Laissez-fair Leadership
Leadership Theory)
Theory)
คค าว่
า
Laissez-faireเป็
น
ค
าในภาษาฝรั
่
ง
เศส
หมายความว่
า
ปล่
อ
ยให้
ท
าในสิ
าว่ า Laissez-faireเป็ น ค าในภาษาฝรั่ ง เศส หมายความว่ า ปล่ อ ยให้ ท าในสิ่่ งง ทีที่่
ต้ต้อองการและตั
งการและตัดดสิสินนใจเอง
ใจเอง โดยไม่
โดยไม่มมีกีการสั
ารสั่ง่งการ
การ หรื
หรืออมีมีคความหมายในภาษาพู
วามหมายในภาษาพูดดว่ว่าา “เดี
“เดี๋๋ยยวว
มัมันนก็ก็ดดีเีเองแหละ”รู
องแหละ”รูปปแบบภาวะผู
แบบภาวะผู้้นนาประเภทนี
าประเภทนี้้ถถููกกมองว่
มองว่าาขาดความเป็
ขาดความเป็นนผูผู้้นนาเพราะการ
าเพราะการ
หลี
ก
เลี
่
ย
งความรั
บ
ผิ
ด
ชอบหรื
อ
ไม่
ย
อมตั
ด
สิ
น
ใจใดๆ
และไม่
ใ
ช้
อ
านาจของตน
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือไม่ยอมตัดสินใจใดๆ และไม่ใช้อานาจของตน (Bass,
(Bass,
1999b)ผู
้
น
าประเภทนี
้
จ
ะผลั
ด
ผ่
อ
นการตั
ด
สิ
น
ใจจนกว่
า
จะแน่
ใ
จว่
า
เหมาะสม
จุ
1999b)ผู้นาประเภทนี้จะผลัดผ่อนการตัดสินใจจนกว่าจะแน่ใจว่าเหมาะสม จุดดเน้
เน้นน
สสาคั
าคัญ
ญของภาวะผู
ของภาวะผู้้นนาแบบปล่
าแบบปล่ออยตามสบาย
ยตามสบาย (laissez
(laissez fair
fair leadership)
leadership) ปฏิ
ปฏิเเสธการ
สธการ
ควบคุ
ม
และปล่
อ
ยให้
ผ
ใ
้
ู
ต้
บ
ง
ั
คั
บ
บั
ญ
ชาเป็
น
ผู
ต
้
ด
ั
สิ
น
ใจ
(Bass,
1985)
ควบคุมและปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ตัดสินใจ (Bass, 1985)

การนิ
การนิยยามศั
ามศัพพท์ท์
1)
1) ภาวะผู
ภาวะผู้้นนาการเปลี
าการเปลี่่ยยนแปลง
นแปลง (Transformational
(Transformational leadership)
leadership) คคาว่
าว่าา
“ภาวะผู้้ นนาการเปลี
าการเปลี่่ ยยนแปลง”
นแปลง” อาจสร้
อาจสร้ าางขึ
งขึ้้นน เป็
เป็ นนกระบวนการของผู
กระบวนการของผู้้นน าที
าที่่ พพยายาม
ยายาม
“ภาวะผู
กระตุ้้ นน ความสนใจ
ความสนใจ ทท าให้
าให้ เเ กิกิ ดด การตื
การตื่่ นน ตัตั วว ในภารกิ
ในภารกิ จจ พัพั ฒ
ฒ นาและจู
นาและจู งงใจผู
ใจผู้้ ตต ามในการ
ามในการ
กระตุ
เสียยสละและอุ
สละและอุททิิศศตนเพื
ตนเพื่่ออให้
ให้บบรรลุ
รรลุเเ ป้ป้าาหมายขององค์
หมายขององค์กกรร (Bass
(Bass && Avolio,
Avolio, 1994)
1994) การ
การ
เสี
ออกแบบเชิงงปฏิ
ปฏิบบัตัติกิการเกี
ารเกี่ย่ยวกั
วกับบภาวะผู
ภาวะผู้้นนาการเปลี
าการเปลี่่ยยนแปลงได้
นแปลงได้ถถููกกดดาเนิ
าเนินนการในแง่
การในแง่ขของ
อง
ออกแบบเชิ
แปร เพื
เพื่่ออวัวัดดภาวะผู
ภาวะผู้้นนาการเปลี
าการเปลี่่ยยนแปลงดั
นแปลงดังงได้
ได้กกล่ล่าาวไว้
วไว้ขข้้าางต้
งต้นนตัตัววแปรต่
แปรต่าางๆ
งๆ เหล่
เหล่าานีนี้้
ตัตัววแปร
ประกอบดัววยย
ประกอบดั
1.1) การมี
การมีออิิททธิธิพพลอย่
ลอย่าางมี
งมีออุุดดมการณ์
มการณ์ (idealized
(idealized influence)ในแง่
influence)ในแง่ขของ
อง
1.1)
ณลัลักกษณะและพฤติ
ษณะและพฤติกกรรม
รรม (attribute
(attribute and
and behavior)
behavior) หมายถึ
หมายถึงงการสร้
การสร้าางสรรค์
งสรรค์ขของ
อง
คุคุณ
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วารสารรัฐฐศาสตร์
ศาสตร์แและนิ
ละนิตติศิศาสตร์
าสตร์มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏกาฬสิ
กาฬสินนธุธุ์ ์
วารสารรั
ปีปีทที่ ี่ 44 เล่เล่มมทีที่ ่ 11 (ม.ค.-มิ
(ม.ค.-มิ.ย.
.ย. 2558)
2558)

ผูผู้น้นาและพฤติ
าและพฤติกกรรมของเขาที
รรมของเขาที่จ่จะเป็
ะเป็นนทีที่เ่เคารพนั
คารพนับบถืถืออ ศรั
ศรัททธา
ธา ไว้ไว้ววางใจ
างใจ ผูผู้ต้ตามเกิ
ามเกิดดความ
ความ
จงรั
จงรักกภัภักกดีดี ในการมี
ในการมีออิทิทธิธิพพลต่
ลต่ออผูผู้ต้ตามนั
ามนั้น้นผูผู้น้นาจะประพฤติ
าจะประพฤติตตัวัวเป็
เป็นนแบบอย่
แบบอย่าางหรื
งหรืออเป็
เป็นน
โมเดลส
โมเดลสาหรั
าหรับบผูผูต้ ต้ ามโดยการใช้
ามโดยการใช้ออานาจอย่
านาจอย่าางเข้
งเข้าาอกเข้
อกเข้าาใจใจ มีมีมมาตรฐานสู
าตรฐานสูงงเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบผลิ
ผลิตตผล
ผล
และการอุ
และการอุททิ ศิ ศตนให้
ตนให้กกั บั บภารกิ
ภารกิจจและวิ
และวิสสั ยั ยทัทัศศน์น์ขขององค์
ององค์กกรร ผูผู้ น้ นาที
าที่ ม่ มี อี อิ ทิ ทธิธิพพลอย่
ลอย่าางมี
งมี
อุอุดดมการณ์
มการณ์จจะต้
ะต้อองท
งทาให้
าให้ผผู้ตู้ตามเกิ
ามเกิดดความมั
ความมั่น่นใจว่
ใจว่าาจะสามารถเอาชนะอุ
จะสามารถเอาชนะอุปปสรรคต่
สรรคต่าางๆ
งๆ ไป
ไป
ได้
ได้ และภารกิ
และภารกิจจกลุ
กลุ่ม่มขององค์
ขององค์กกรนั
รนั้น้นจะต้
จะต้อองให้
งให้คความส
วามสาคั
าคัญญมาเป็
มาเป็นนอัอันนดัดับบหนึ
หนึ่ง่ง (Bass
(Bass &&
Avolio,
Avolio, 1995)
1995)
1.2) การสร้
การสร้
งแรงบั
นดาลใจ
ดาลใจ(inspirational
(inspirational motivation)
motivation)เป็
า งแรงบั
นนดาลใจ
เป็นน
1.2)
การสร้
าางแรงบั
(inspirational
motivation)เป็
ภาพลักกษณ์
ษณ์เเชิชิงงอารมณ์
อารมณ์ขของผู
องผู้น้นาเพื
าเพื่อ่อททาให้
าให้เเกิกิดดการตื
การตื่น่นตัตัววและเข้
และเข้าาใจเป้
ใจเป้าาหมายที
หมายที่ต่ต้อ้องการ
งการ
ภาพลั
ขององค์กกรมากยิ
รมากยิ่ง่งขึขึ้น้นการสร้
การสร้าางแรงบั
งแรงบันนดาลใจนี
ดาลใจนี้อ้อาจหรื
าจหรือออาจจะไม่
อาจจะไม่คคาบเกี
าบเกี่ย่ยวกั
วกันนกักับบการ
การ
ขององค์
ลอย่าางมีงมีออุดุดมการณ์
มการณ์ขของผู
องผู้น้นาาขึขึ้น้นอยู
อยู่ก่กับับว่ว่าาผูผู้ป้ปฏิฏิบบัตัติงิงานได้
านได้แแสวงหาความเข้
สวงหาความเข้าาใจใน
ใจใน
มีมีออิทิทธิธิพพลอย่
ามากน้ออยแค่
ยแค่ไไหน
หนการสร้
การสร้าางแรงบั
งแรงบันนดาลใจเป็
ดาลใจเป็นนความสามารถของผู
ความสามารถของผู้น้นาที
าที่จ่จะท
ะทาให้
าให้ผผู้ ู้
ตัตัววผูผู้น้นามากน้
ตามเข้าามามี
มามีสส่ว่วนร่
นร่ววมมากยิ
มมากยิ่ ง่ งขึขึ้น้นกักับบวิวิสสัยัยทัทัศศน์น์แแห่ห่งงอนาคตและแสวงหาความส
อนาคตและแสวงหาความสาเร็
าเร็จจ
ตามเข้
ร่ร่ววมกั
มกันน (Bass
(Bass && Avolio,
Avolio, 1995)
1995)
1.3)
1.3) การกระตุ
การกระตุ้น้นทางปั
ทางปัญญญา
ญา (intellectual
(intellectual stimulation)
stimulation) ผูผู้น้นาเป็
าเป็นนผูผู้ท้ที่ ี่
จะกระตุ
จะกระตุ้น้นสติ
สติปปัญัญญาของผู
ญาของผู้ต้ตามเพื
ามเพื่อ่อหาแนวทางใหม่
หาแนวทางใหม่ๆๆ มาพั
มาพัฒฒนาองค์
นาองค์กกรร เปลี
เปลี่ย่ยนวิ
นวิธธีกีการ
าร
แก้
แก้ปปัญัญหาและเผชิ
หาและเผชิญญหน้
หน้าากักับบสถานการณ์
สถานการณ์เเก่ก่าาๆๆ ด้ด้ววยวิ
ยวิถถีทีทางใหม่
างใหม่แแบบใหม่
บบใหม่ๆๆ การกระตุ
การกระตุ้น้น
ทางปั
ทางปัญญญานั
ญานั้น้นคืคืออความคิ
ความคิดดริริเเริริ่ม่มสร้
สร้าางสรรค์
งสรรค์แและการมี
ละการมีสส่ว่วนร่
นร่ววมระหว่
มระหว่าางผู
งผู้น้นาและผู
าและผู้ต้ตามใน
ามใน
การที
การที่จ่จะตั
ะตั้ง้งคคาถามต่
าถามต่ออค่ค่าานินิยยมม ความเชื
ความเชื่อ่อ และความมุ
และความมุ่ง่งหวั
หวังงขององค์
ขององค์กกรเพื
รเพื่อ่อเริเริ่ม่มแก้
แก้ปปัญัญหา
หา
ต่ต่ออสูสู้ ้ และพิ
และพิจจารณาแนวทางพั
ารณาแนวทางพัฒฒนาตนเองเชิ
นาตนเองเชิงงสร้
สร้าางสรรค์
งสรรค์ การกระตุ
การกระตุ้น้นทางปั
ทางปัญญญาเป็
ญาเป็นน
กระบวนการถามค
กระบวนการถามคาถามเพื
าถามเพื่อ่อแก้
แก้ปปัญัญหาด้
หาด้ววยวิ
ยวิธธีกีการใหม่
ารใหม่ๆๆ เพื
เพื่อ่อความส
ความสาเร็
าเร็จจขององค์
ขององค์กกรร
1.4)
1.4) การค
การคานึ
านึงงถึถึงงความเป็
ความเป็นนปัปัจจเจกบุ
เจกบุคคคล
คล (individual
(individual consideration)
consideration)
ผูผู้น้นาเป็
าเป็นนผูผู้ค้คานึ
านึงงถึถึงงความแตกต่
ความแตกต่าางระหว่
งระหว่าางบุ
งบุคคคลแต่
คลแต่จจะดู
ะดูแแลเอาใจใส่
ลเอาใจใส่ผผู้ตู้ตามเป็
ามเป็นนรายบุ
รายบุคคคล
คล
ด้ด้ววยความเสมอภาค
ยความเสมอภาค ททาให้
าให้ผผู้ตู้ตามรู
ามรู้ส้สึกึกมีมีคคุณุณค่ค่าาและมี
และมีคความส
วามสาคั
าคัญญ ความจ
ความจาเป็
าเป็นน และ
และ
ความต้
ความต้อองการและทั
งการและทัศศนคติ
นคติขของผู
องผู้ต้ตามต้
ามต้อองได้
งได้รรับับการตอบสนองและแก้
การตอบสนองและแก้ไไขเพื
ขเพื่อ่อการพั
การพัฒฒนา
นา
และบรรลุ
และบรรลุถถึงึงศัศักกยภาพและประสิ
ยภาพและประสิททธิธิภภาพอย่
าพอย่าางเต็
งเต็มมทีที่ ่ โอกาสแห่
โอกาสแห่งงการเรี
การเรียยนรู
นรู้ด้ด้ว้วยการ
ยการ
สอนและเป็
สอนและเป็นนครู
ครูฝฝึกึกระหว่
ระหว่าางผู
งผู้ต้ตามและผู
ามและผู้น้นานั
านั้น้น ถืถืออว่ว่าาเป็เป็นนกิกิจจกรรมที
กรรมที่ส่สาคั
าคัญญสสาหรั
าหรับบผูผู้ต้ตาม
าม
เพื
เพื่อ่อแสวงหาทิ
แสวงหาทิศศทางพั
ทางพัฒฒนาของตนเอง(Bass
นาของตนเอง(Bass && Avolio,
Avolio, 1994)
1994)
2)2) ภาวะผู
ภาวะผู้น้นาแบบแลกเปลี
าแบบแลกเปลี่ย่ยนน (Transactional
(Transactional Leadership)
Leadership) ประกอบด้
ประกอบด้ววยย
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2.1) การให้
การให้รรางวั
างวัลลตามสถานการณ์
ตามสถานการณ์ (contingent
(contingent reware)
2.1)
reward) หมายถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่า งผู้นาและผู้ตามในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการให้รางวัลและ
วัตถุประสงค์ที่ได้มีการตกลงร่วมกันโดยใช้เครื่องมือเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้ง่ ายขึ้น
ความต้องการของผู้ตามและความคาดหวังของผู้นาจะประสานกันเพื่อความสาเร็จใน
วัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงร่วมกัน ผู้นาที่ใช้การให้รางวัลตามสถานการณ์มีความชัดเจน
เกี่ยวกับรางวัลที่จะได้รับหากทางานได้สาเร็จตามเป้าหมาย (Bass & Avolio, 1995)
ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าผู้ตามจะได้รับในสิ่งที่คาดหมายหลังจากที่พวกเขาปฏิบัติงานตาม
ความคาดหวังของผู้นา
2.2) การบริหารสถานการณ์ผิดปกติเชิงรุก (active management-byexception)(บางครั้งใช้คาว่า การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก) ผู้นาจะเป็นผู้ที่คอยเฝ้า
สังเกตไม่ให้เกิดความผิดพลาดและจะไม่ยอมปล่อยให้สถานภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
ดาเนินต่อไปโดยไม่แก้ไข ซึ่งเป็นกระบวนการของการจับผิดไม่ใช่การตรวจสอบในสิ่งที่
ทาถูกต้ องอยู่แ ล้วโดยการลงโทษในข้อผิดพลาดที่เ กิดขึ้น การบริ หารสถานการณ์
ผิ ด ปกติ เ ชิ งรุ ก มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความล้ ม เหลวและพยายามให้ ไ ด้ ง านที่ มี
มาตรฐานด้วยการเสริมแรงและแก้ไขกระบวนการทางาน (Bass & Avolio, 1995)
สรุปได้ว่าปัญหาการทางานจะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางาน
ที่แท้จริง
2.3) การบริหารสถานการณ์ผิดปกติเชิงรับ (passive managementby-exception)(บางครั้งใช้คาว่า การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ) ผู้นาจะแทรกแซง
และท าการแก้ ไ ขก็ ต่ อ เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาดขึ้ น เท่ า นั้ น โดยทั่ ว ไปผู้ น าจะสนใจ
ข้อผิดพลาดหลังจากที่มันได้เกิดขึ้น แล้วจึงหาทางจัดการกับปัญหาเหล่านั้น รูปแบบ
การเสริมแรง ได้แก่ การแก้ไข การวิจารณ์ และข้อมูลสะท้อนกลับเชิงลบ รวมถึงการ
ลงโทษผู้ตาม อย่างไรก็ดี ผู้นาจะไม่ลงมือกระทาการใดๆ จนกระทั่งได้รับการร้องเรียน
(Bass & Avolio, 1995)
3) ภาวะผู้ น าแบบปล่ อ ย ตามสบายหรื อแบบเสรี (Laissez-faire
Leadership) คาว่า Laissez-faire เป็นคาที่แสดงถึงผู้นาที่พยายามหลีกเลี่ยงหรือปัด
ความรับผิดชอบ ลักษณะของผู้นาประเภทนี้จะขาดความเป็นผู้นาหรือหลีกเลี่ยงการ
แทรกแซงหรือมีทั้งสองลักษณะพร้อมกัน สาหรับภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบายนั้น
จะไม่มีการเจรจาแลกเปลี่ยนหรือทาการตกลงร่วมกันกับผู้ตาม การตัดสินใจมักจะ
ล่าช้า ปราศจากข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) การให้รางวัล (reward) และความ
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เกี่ยวข้อง (involvement) ไม่มีความพยายามที่จะจูงใจผู้อื่นหรือรับรู้และทาให้ความ
ต้องการของผู้อื่นได้รับการตอบสนอง เชื่อกันว่าพฤติกรรมของผู้นาแบบปล่อยตาม
สบายจะหลบหลีกการเข้าไปยุ่งเกี่ยวเมื่อเกิดปัญหาในการทางาน (Bass & Avolio,
1995)
วัฒนธรรมองค์กร(Organization Culture) Wallach (1983) ได้แบ่ง
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) วัฒนธรรมแบบระบบ
ราชการ (Bureaucratic Culture) เป็นการอธิบายถึงความรับผิดชอบและอานาจ
หน้าที่ในแง่ของระบบลาดับชั้นในองค์กร (งานมีการแบ่งแผนก แบ่งหมวดงานและมี
ระบบระเบียบ) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุม การบริหาร การประสานงาน รวมถึง
การรักษาให้เกิดความมีประสิทธิภาพ 2) วัฒนธรรมนวัตกรรม (innovative culture)
มีลักษณะของการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน เน้นความท้าทายและกล้าเสี่ยง กระตุ้น
พนักงานให้เป็นหุ้นส่วนในการทางาน และมีลักษณะการทางานที่สร้ างสรรค์ และ 3)
วัฒนธรรมแบบสนับสนุน (supportive culture) เป็นวิธีการให้กาลังใจและการรับรู้
ระหว่างปัจเจกบุคคลและกลุ่มในองค์กร ซึ่งแสดงถึงลักษณะการทางานเป็นทีม เป็น
มิตร มีความเสมอภาคและการช่วยเหลือ มีความจริงใจ ความไว้วางใจ และมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์
ส่ว นนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของวั ฒ นธรรมองค์ ก รวั ฒ นธรรมแบบราชการ
(Bureaucratic culture) ตัวแปรวัดประกอบด้วย 1) อธิบายความรับผิดชอบ 2)
อธิบายอานาจหน้าที่ 3) ระบบในการควบคุม การบริหาร การประสานงาน และการ
บารุงรักษา 4) เพิ่มประสิทธิภาพ วัฒนธรรมแบบนวัตกรรม (innovative culture) มี
ตัวแปรวัดประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นผลลัพธ์ 2) ความกล้าเสี่ยง 3) ความคิดสร้างสรรค์
4) การกระตุ้น 5) ความท้าทาย ส่วนวัฒนธรรมแบบสนับสนุน (supportive culture)
มีตัวแปรประกอบด้วย 1) วิ ธีสนับสนุนและรับรู้ระหว่างปั จเจกบุ คคลและกลุ่มใน
องค์กร 2) ลักษณะการทางานเป็นทีม 3) มิตรภาพ 4) เสมอภาคและเกื้อกูลกัน 5)
เปิดเผย ไว้วางใจ 6) มุ่งเน้นความสัมพันธ์
ความพึงพอใจในการทางานหมายถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์ ความรู้สึกและ
ความคิด ผลลัพธ์จากการรับรู้ ความพึงพอใจจากความต้องการของปัจเจกบุคคลต่อ
งานเฉพาะและแรงงาน เช่น เพื่อนร่วมงาน สิ่งแวดล้ อมในการทางาน และเป้าหมาย
องค์กร (Gruneberg, 1979) ในการวัดความพึงพอใจในการทางานนั้นจะแตกต่างกัน
ไปเนื่องจากความสัมพันธ์ที่มีต่อแปรอื่น เช่น มิติวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละประเทศ
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ยาลัยยราชภั
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2558)

(Chen,
(Chen,2004)
2004)ความเที
ความเที่ย่ยงตรงและความเชื
งตรงและความเชื่อ่อมัมั่น่นในการวั
ในการวัดดความพึ
ความพึงงพอใจในการท
พอใจในการทางาน
างาน
ได้ได้ถถู กู กพัพัฒฒนาและค้
นาและค้นนพบในแง่
พบในแง่มมุ มุ มต่ต่าางๆงๆเนืเนื่ อ่ องจากจุ
งจากจุดดประสงค์
ประสงค์ขของการศึ
องการศึกกษาและ
ษาและ
ความสั
ความสัมมพัพันนธ์ธ์ตต่อ่อผลกระทบอื
ผลกระทบอื่น่น(Bass
(Bass &&Ardic,
Ardic, 2002)และได้
2002)และได้มมีกีการแบ่
ารแบ่งงกลุกลุ่ม่มตัตัววชีชี้ว้วัดัด
เพืเพื่อ่อวัวัดดความพึ
ความพึงงพอใจในการท
พอใจในการทางานส
างานสาหรั
าหรับบนันักกวิวิชชาการ
าการได้ได้แแก่ก่สิสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมทางวิ
มทางวิชชาการ
าการ
พฤติ
พฤติกกรรมเพื
รรมเพื่อ่อนร่นร่ววมงาน
มงานสิสิ่ง่งออานวยความสะดวกในการท
านวยความสะดวกในการทางาน
างานค่ค่าาตอบแทน
ตอบแทนการสอน
การสอน
และวิ
และวิจจัยัยและความปลอดภั
และความปลอดภัยยในการท
ในการทางาน
างานในขณะที
ในขณะที่ก่การส
ารสารวจความพึ
ารวจความพึงงพอใจในการ
พอใจในการ
ททางานของ
างานของSpector
Spector (1985)จะวั
(1985)จะวัดดทัทั้ง้งหมด
หมด99ด้ด้าานนได้ได้แแก่ก่ค่ค่าาตอบแทน
ตอบแทนการเลื
การเลื่อ่อนขั
นขั้น้น
ออานาจ
านาจสิสิ่ง่งทีที่ล่ลู กู กจ้จ้าางสมควรได้
งสมควรได้รรับับนอกจากค่
นอกจากค่าาจ้จ้าางหรื
งหรืออเงิเงินนเดืเดืออนนการให้
การให้รรางวั
างวัลลตาม
ตาม
สถานการณ์
สถานการณ์สภาวะในการปฏิ
สภาวะในการปฏิบบัตัติงิงาน
านเพืเพื่อ่อนร่นร่ววมงาน
มงานธรรมชาติ
ธรรมชาติขของงาน
องงานและการ
และการ
สืสื่อ่อสาร
สาร
ภาวะผู
ภาวะผู้น้นาา(Leadership)
(Leadership)
คุคุณณลัลักกษณะพนั
ษณะพนักกงาน
งาน
(Employees’
(Employees’
Characteristics)
Characteristics)

ความพึ
ความพึงพอใจใน
งพอใจใน
การปฏิ
การปฏิบบัตัตงิ าน
งิ าน
(Job
(JobSatisfaction)
Satisfaction)
วัวัฒฒนธรรมองค์
นธรรมองค์กกรร
(Organization
(Organization
Culture)
Culture)

ภาพที
ภาพที่ 1่ 1: :กรอบการวิ
กรอบการวิจจัยัย(Conceptual
(ConceptualFramework)
Framework)

ตัตัววแปรที
แปรที่ใ่ใช้ช้ใในการวิ
นการวิจจัยัย
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมผู
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมผู้ว้วิจิจัยัยได้ได้ใช้ใช้ตตัวัวแปรในการวิ
แปรในการวิจจัยัยประกอบด้
ประกอบด้ววยย
1)1)ภาวะผู
ภาวะผู้น้นาา(Leadership)
(Leadership) ประกอบด้
ประกอบด้ววยยภาวะผู
ภาวะผู้น้นาการเปลี
าการเปลี่ ย่ ยนแปลง
นแปลง
(Transformational
(Transformational
Leadership) ภาวะผู
ภาวะผู้น้น�ำาการแลกเปลี
าการแลกเปลี
(Transactional
(Transformational Leadership)
Leadership)
การแลกเปลี่ย่ยนน(Transactional
(Transactional
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และภาวะผู้น้น�ำาแบบตามสบาย
(Bass
Leadership)
Leadership) และภาวะผู
แบบตามสบาย (Laissez-Fair
(Laissez-Fair Leadership)
Leadership) (Bass
&Avolio,
& Avolio,1994;
1994;1995)
1995)
2) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ประกอบด้วย นวัตกรรม
(Innovation)
การสนับบสนุ
สนุนน (Supportive)
(Supportive) และการตลาด
และการตลาด (Market)
(Market) (Wallach,
(Wallach,
(Innovation) การสนั
1983; Cameron
Cameron && Quinn,
Quinn, 2006)
2006)
1983;
3) ความพึ
ความพึงงพอใจในการปฏิ
พอใจในการปฏิบบััตติิงงาน
าน (Job
(Job Satisfaction)
Satisfaction) ประกอบด้
ประกอบด้ววยย
3)
สภาพแวดล้ออมทางวิ
มทางวิชชาการ
าการ (Academic
(Academic Environment)
Environment) การอ
การอานวยความสะดวกใน
านวยความสะดวกใน
สภาพแวดล้
การปฏิบัติงาน (Work Facility) และการสอนและการให้รางวัลตอบแทน (Teaching
and Rewards) (Gruneberg, 1979; Bass &Ardic, 2002)
4) คุณลักษณะพนักงาน (Employees’ Characteristic) ประกอบด้วย
ประสบการณ์ทางาน (Work Experience) สถานภาพ (Status) และลักษณะงาน
(Job Description)

วิธีดาเนินการวิจัย
Cooper และ
Cooper
และ Schindler
Schindler (2003)
(2003) กล่กล่า วว่
า วว่าาการออกแบบการวิ
การออกแบบการวิจั ย
(Research Design) เป็นแนวทางหลักในการตอบวัตถุประสงค์และคาถามการวิจัย
(Research Objective and Question) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณหรือแบบไม่ทดลอง
เป็นวิธีการเชิงสารวจ (Survey Research) ที่ถูกนามาใช้เพื่อตรวจสอบตัวแปรที่มีอยู่
ร่วมกันซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือรูปแบบภาวะผู้นา (Leadership Model) วัฒนธรรม
(Organization Culture)
และความพึงงพอใจของพนั
องค์กร (Organization
Culture) และความพึ
พอใจของพนักกงาน
งาน (Employee
(Employee
และความพึ
Satisfaction)
ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ในการวั ด การรั บ รู้ ข องนั ก วิ ช าการและพนั ก งานใน
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเอกชนดั
เอกชนดังงทีที่่ไได้ด้กกล่ล่าาวมา
วมา ผูผู้้ววิิจจััยยใช้
ใช้แแบบสอบถามเชิ
บบสอบถามเชิ งงสสารวจ
ารวจ เพื
เพื่่ออททาการวั
าการวัดด
มหาวิ
เชิงงการรั
การรับบรูรู้้เเกีกี่่ยยวกั
วกับบรูรูปปแบบภาวะผู
แบบภาวะผู้้นนาา วัวัฒ
ฒนธรรมองค์
นธรรมองค์กกรร และความพึ
และความพึงงพอใจในการ
พอใจในการ
เชิ
างานซึ่ง่งเป็
เป็นนรูรูปปแบบมาตราส่
แบบมาตราส่ววนประมาณค่
นประมาณค่าา 55 ระดั
ระดับบของลิ
ของลิเเกิกิรร์์ตตโดยที
โดยที่่แแบบสอบถาม
บบสอบถาม
ททางานซึ
เชิงงสสารวจจะประกอบด้
ารวจจะประกอบด้ววยย 44 ตอน
ตอน ตอนที
ตอนที่่ 11 เป็
เป็นนการบรรยายถึ
การบรรยายถึงงคุคุณ
ณลัลักกษณะของ
ษณะของ
เชิ
พนักกงาน
งาน ตอนที
ตอนที่่ 22 เป็
เป็นนแบบสอบถามเพื
แบบสอบถามเพื่่ออตรวจสอบรู
ตรวจสอบรูปปแบบภาวะผู
แบบภาวะผู้้ นนาา (ผู
(ผู้้ นนาการ
าการ
พนั
เปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง แบบแลกเปลี
แบบแลกเปลี่ย่ยนน และแบบปล่
และแบบปล่ออยตามสบาย)
ยตามสบาย) ประกอบด้
ประกอบด้ววยข้
ยข้ออคคาถาม
าถาม 27
27
เปลี
ข้ข้ออ ตอนที
ตอนที่่ 33 เป็
เป็นนการตรวจสอบวั
การตรวจสอบวัฒ
ฒนธรรมองค์
นธรรมองค์กกรโดยมี
รโดยมีขข้้ออคคาถาม
าถาม 21
21 ข้ข้ออ และตอนที
และตอนที่่

[15]
[15]
[15]

วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)
วารสารรั
วารสารรัฐฐศาสตร์
ศาสตร์แและนิ
ละนิตติศิศาสตร์
าสตร์ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏกาฬสิ
กาฬสินนธุธุ์์
ปีปีทที่ี่ 44 เล่
ม
ที
่
1
(ม.ค.-มิ
.
ย.
2558)
เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

44 เป็
เป็นนการตรวจสอบเกี
การตรวจสอบเกี่ย่ยวกั
วกับบความพึ
ความพึงงพอใจในการท
พอใจในการทางานซึ
างานซึ่ง่งมีมีคคาถาม
าถาม 20
20 ข้ข้ออ และมี
และมีผผลล
ตรวจสอบความเชื
ตรวจสอบความเชื่อ่อมัมั่น่นของแบบสอบถามตามตารางข้
ของแบบสอบถามตามตารางข้าางล่
งล่าางต่
งต่ออไปนี
ไปนี้้
ตารางที
ตารางที่่ 11 :: ผลการทดสอบความเชื
ผลการทดสอบความเชื่อ่อมัมั่น่นเครื
เครื่อ่องมื
งมืออวิวิจจัยัย
Conceptual
Conceptual
Framework
Framework
Transformational
Transformational
Leadership
Leadership
Transactional
Transactional
Leadership
Leadership
Laissez-Fair
Laissez-Fair
Organization
Organization Culture
Culture
Job
Job Satisfaction
Satisfaction

Factor
Factor

Reliability
Reliability

Idealization
Idealization
Inspiration
Inspiration
Intellectual
Intellectual
Individual
Individual
Contingency
Contingency Reward
Reward
Active
Active
Passive
Passive
Abdicate
Abdicate and
and Avoids
Avoids
Innovative/Adhocracy
Innovative/Adhocracy
Supportive
Supportive
Market
Market
Teaching
Teaching and
and Reward
Reward
Work
Facility
Work Facility
Academic
Academic Environment
Environment

.93
.93
.91
.91
.88
.88
.91
.91
.69
.69
.95
.95
.85
.85
.94
.94
.94
.94
.93
.93
.93
.93
.81
.81
.85
.85
.93
.93

Total
Total

.96
.96

.97
.97
.94
.94

Cronbach
Cronbach Alpha=.98
Alpha=.98
ส่ส่ววนการวิ
นการวิเเคราะห์
คราะห์คความตรงของเครื
วามตรงของเครื่่อองมื
งมืออ ผูผู้้ววิิจจััยยตระหนั
ตระหนักกถึถึงงขนาดของกลุ
ขนาดของกลุ่่มม
ตัตัววอย่
อย่าางและน
งและนามาทดสอบโดยสถิ
ามาทดสอบโดยสถิตติิ KMO
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure
Measure of
of
Sampling
Adequacy)
เพื
่
อ
ความเที
่
ย
งตรงในการวิ
เ
คราะห์
อ
งค์
ป
ระกอบ
(factor
Sampling Adequacy) เพื่อความเที่ยงตรงในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor
analysis)
analysis) ซึซึ่ง่ง KMO-test
KMO-test เป็
เป็นนดัดัชชนีนีทที่ใี่ใช้ช้ใในการก
นการกาหนดความเหมาะสมของกลุ
าหนดความเหมาะสมของกลุ่่มมตัตัววอย่
อย่าางง
เมื่อ่อมีมีกการวิ
ารวิเเคราะห์
คราะห์อองค์
งค์ปประกอบ
ระกอบ ค่ค่าาของ
ของ KMO
KMO ทีที่เ่เหมาะสมจะมี
หมาะสมจะมีคค่า่าอยู
อยู่ร่ระหว่
ะหว่าางง 0.5-1.0
0.5-1.0
เมื
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วารสารรั
วารสารรัฐฐศาสตร์
ศาสตร์แและนิ
ละนิตติศิศาสตร์
าสตร์ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏกาฬสิ
กาฬสินนธุธุ์์
ปีปีทที่ี่ 44 เล่
ม
ที
่
1
(ม.ค.-มิ
.
ย.
เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)
2558)

หากค่
หากค่าา KMO
KMO ต่ต่ากว่
ากว่าา 0.5
0.5 เทคนิ
เทคนิคคการวิ
การวิเเ คราะห์
คราะห์อองค์
งค์ปป ระกอบนั
ระกอบนั้้นนอาจไม่
อาจไม่เเหมาะสม
หมาะสม
สสส�าหรั
บ
ข้
อ
มู
ล
ที
่
ม
ี
อ
ยู
่
(
Kaiser,
1974;
Rai
&
Jain,
2013)นอกจากนั
้
น
ำหรับข้อมูลที่มีอยู่ (Kaiser,
(Kaiser, 1974;
1974; Rai & Jain,
นอกจากนั้น้น สถิ
าหรั
Jain, 2013)
2013)นอกจากนั
สถิตติิคค่่าา
Bartlett’s
sphericityเป็
การทดสอบสหพันนธ์ธ์รระหว่
Bartlett’s test
test of
of sphericity
sphericityเป็เป็นนนการทดสอบสหพั
การทดสอบสหพั
ะหว่าางตั
งตัววแปร
แปร ซึซึ่ง่ง Bartlett’s
Bartlett’s
test
ควรมี
น
ั
ย
ส
าคั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
น
้
อ
ยกว่
า
0.05
(Sig.
<
0.05)
หากมี
ค
่
า
มากกว่
test ควรมีนัยสาคัญทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 (Sig. < 0.05) หากมีค่ามากกว่าา 0.10
0.10
แสดงว่
า
ข้
อ
มู
ล
ที
่
ม
ี
อ
าจไม่
เ
หมาะสมเพื
่
อ
ใช้
ใ
นการวิ
เ
คราะห์
อ
งค์
ป
ระกอบสถิ
ต
ิ
ค
่
า
KMO
แสดงว่าข้อมูลที่มีอาจไม่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบสถิติค่า KMO
และ
testได้
นตารางที
Bartlett’s test
ได้แสดงไว้ใใในตารางที
แบบภาวะผู้้ นน าา�ำ
และ Bartlett’s
Bartlett’s
testได้
นตารางที่ ่่ 2,2,
2, 3 และ
และ 44 ซึซึซึ่่ งง่งรูรูรูปปปแบบภาวะผู
แบบภาวะผู
วัวัฒ
ฒนธรรมองค์
นธรรมองค์กกรร และความพึ
และความพึงงพอใจในการท
พอใจในการทางานมี
างานมีคค่่าา KMO
KMO == .956,
.956, .958
.958 และ
และ
.943
และมี
ค
า
่
Communality
มากกกว่
า
0.05
ขึ
น
้
ไปทุ
ก
ตั
ว
แปร
ถื
อ
ว่
า
แบบสอบถาม
.943 และมีค่า Communality มากกกว่า 0.05 ขึ้นไปทุกตัวแปร ถือว่าแบบสอบถาม
ฉบั
ฉบับบนีนี้ม้มีคีความเที
วามเที่ย่ยงตรงตามเกณฑ์
งตรงตามเกณฑ์กกาหนด
าหนด
ประชากรและกลุ
ม
่
ตั
ว
อย่
า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง(Population
ง(Population and
and Sample)
Sample) ประชากรของการ
ประชากรของการ
วิวิจจััยยนีนี้้ปประกอบด้
ว
ยนั
ก
วิ
ช
าการและพนั
ก
งานของมหาวิ
ท
ยาลั
ย
เอกชนในประเทศไทย
ระกอบด้วยนักวิชาการและพนักงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ได้
ท
าการส
ได้ทาการสารวจกั
ารวจกับบกลุ
กลุ่ม่มเป้
เป้าาหมายจ
หมายจานวน
านวน 9,214
9,214 คนที
คนที่่เเป็ป็นนพนั
พนักกงานของมหาวิ
งานของมหาวิททยาลั
ยาลัยย
เอกชนจ
เอกชนจานวน
านวน 69
69 แห่
แห่งง และก
และกาหนดขนาดตั
าหนดขนาดตัววอย่
อย่าางตามสู
งตามสูตตรของ
รของ Taro
Taro Yamane
Yamane
(1967)
(1967) ได้
ได้ขขนาดของกลุ
นาดของกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางคื
งคืออ 383
383 คน
คน มีมีรระดั
ะดับบความเชื
ความเชื่อ่อมัมั่น่นอยู
อยู่ท่ที่รี่ระดั
ะดับบ 95%
95%
การเก็
การเก็บบรวบรวมข้
รวบรวมข้ออมูมูลล (Data
(Data Collective)
Collective) ผูผู้้ววิิจจััยยนนาส่
าส่งงแบบสอบถามทาง
แบบสอบถามทาง
ไปรษณี
ไปรษณียย์์ไไปยั
ปยังงผูผู้้ตตอบแบบสอบถาม
อบแบบสอบถาม ซึซึ่่งงสิสิ่่งงทีที่่แแนบจะประกอบไปด้
นบจะประกอบไปด้ววยจดหมายน
ยจดหมายนาส่
าส่งง
พร้
พร้ออมค
มคาอธิ
าอธิบบายเกี
ายเกี่่ยยวกั
วกับบวัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์ขของการวิ
องการวิจจััยยและค
และคาสั
าสัญ
ญญาที
ญาที่่จจะเก็
ะเก็บบรัรักกษาข้
ษาข้ออมูมูลล
ไว้
ไว้เเป็ป็นนความลั
ความลับบ นอกจากจดหมายน
นอกจากจดหมายนาส่
าส่งงแล้
แล้วว ภายในจดหมายยั
ภายในจดหมายยังงมีมีแแบบสอบถามและ
บบสอบถามและ
ซองจดหมายเปล่
า
เพื
อ
่
ผู
ต
้
อบแบบสอบถามจะใช้
เ
พื
อ
่
ส่
ง
แบบสอบถามกลั
ซองจดหมายเปล่าเพื่อผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อส่งแบบสอบถามกลับบ Dilman
Dilman et
et
al.,
(1996)
กล่
า
วว่
า
การส่
ง
จดหมายเป็
น
วิ
ธ
ก
ี
ารที
ด
่
ท
ี
ส
่
ี
ด
ุ
ส
าหรั
บ
เก็
บ
รวบรวมข้
อ
มู
ล
จาก
al., (1996) กล่าวว่า การส่งจดหมายเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูผู้้ตตอบแบบสอบถามซึ
อบแบบสอบถามซึ่่งงดีดีกกว่ว่าาการเก็
การเก็บบข้ข้ออมูมูลลผ่ผ่าานทางโทรศั
นทางโทรศัพพท์ท์ Babbies
Babbies (2004)
(2004) กล่
กล่าาวว
ว่ว่าาเป้
เป้าาหมายของการตอบรั
หมายของการตอบรับบของแบบสอบถามควรอยู
ของแบบสอบถามควรอยู่่ทที่ี่ 50%
50% หรื
หรืออมากกว่
มากกว่าา จึจึงงจะถื
จะถืออ
ว่ว่าาเป็
เป็นนอัอัตตราการตอบรั
ราการตอบรับบทีที่่ดดีี ในการวิ
ในการวิจจััยยนีนี้้ แบบสอบถามได้
แบบสอบถามได้ถถููกกส่ส่งงไปยั
ไปยังงมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยย
เอกชนในประเทศไทยทั
เอกชนในประเทศไทยทั้ง้งหมด
หมด 69
69 แห่
แห่งงและจ
และจานวนแบบสอบถามที
านวนแบบสอบถามที่ส่ส่ง่งกลั
กลับบมีมีททั้งั้งสิสิ้น้น 356
356
ฉบั
บ
ซึ
ง
่
คิ
ด
เป็
น
92.95
%
ของกลุ
ม
่
ตั
ว
อย่
า
ง
ฉบับ ซึ่งคิดเป็น 92.95 % ของกลุ่มตัวอย่าง
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ผลการวิ
เคราะห์
ข้อนธุมู์ ล
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิ
ทยาลัยราชภั
ฏกาฬสิ
ปีที่ 4 เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

ผลการวิ
เคราะห์
มูล
1) ลักษณะกลุ่มตัวอย่
างประกอบด้
วยบุขค้อลากรสายงานวิ
ชาการร้อยละ 62.6
และสายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 37.4
2)1) กลุ
มีคมวามคิ
ดวเห็ดยบุ
นเกี
่ยเกีวกั่ยวภาวะผู
บภาวะผู้น้นา�ำชาการร้
นธรรมองค์
่มตัตัววอย่อย่า่มงส่
าตังส่ววนใหญ่
วอย่นใหญ่
ีความคิ
เห็
วัวัฒฒนธรรมองค์
กร
ลักลุ
ก่มษณะกลุ
างประกอบด้
คนลากรสายงานวิ
อยละ 62.6
และความพึบงพอใจในการปฏิ
ัติงานอยู
และสายสนั
สนุนวิชาการ ร้อบยละ
37.4่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.57 ถึง 3.75
3) กลุ
กลุ่ม่ม่มตัตัวตัวอย่
วอย่
อย่าางมี
างส่งมีควคนใหญ่
วามคิดมดเห็
วกับนบภาวะผู
นแปลง และ
วามคิ
นนเกีเกี่ยด่ยวกั
้น้น�ำาการเปลี
การเปลี
นแปลง
2)
กลุ
ีคเห็วามคิ
เห็
เกีภาวะผู
่ยวภาวะผู
้นา วัฒ่ย่ยนธรรมองค์
กร
ภาวะผู
น
้
าการแลกเปลี
ย
่
นอยู
่
ร
ะดั
บ
มากโดยมี
ค
่
า
เฉลี
่
ย
3.77
และ
3.39
ส่
ว
นภาวะผู
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.57 ถึง 3.75้นา
ตามสบายมี3)ค่าเฉลี
่ในระดั
ปานกลาง
กลุ่ม่ยตัอยูวอย่
างมีบความคิ
ดเห็น2.92
เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ
4) ส่วนผลทดสอบความแตกต่
างของค่
่ยแบบและ
t-test
าแนกตาม
ภาวะผู้นาการแลกเปลี
่ยนอยู่ระดับมากโดยมี
ค่าเฉลีาเฉลี
่ย 3.77
3.39เมืส่่อวจนภาวะผู
้ นา
ลัตามสบายมี
ก ษณะปฏิคบ่าั ตเฉลี
ิ งานออกเป็
าการและสายงานสนั บ สนุ น พบมี ค วาม
่ยอยู่ในระดันบสายงานวิ
ปานกลางช2.92
แตกต่างอย่4)างไม่
ีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดัางของค่
บ 0.05าเฉลี่ยแบบ t-test เมื่อจาแนกตาม
ส่วมนผลทดสอบความแตกต่
5) บผลการวิ
เคราะห์นคสายงานวิ
วามสัมพันชธ์าการและสายงานสนั
พบว่า ตัวแปรทั้งสามประกอบด้
วยตัคววาม
แปร
ลั ก ษณะปฏิ
ั ติ งานออกเป็
บ สนุ น พบมี
ภาวะผู
้ น าางไม่
วั ฒมนธรรมองค์
ก ร และตั
แตกต่างอย่
ีนัยสาคัญทางสถิ
ติที่ ระดัว แปรความพึ
บ 0.05 ง พอใจในกา รปฏิ บั ติ ง านมี
ความสัมพั5)นธ์ผลการวิ
ไปในทิศเคราะห์
ทางเดียควกั
นอยูมพั่ในระดั
บมากอย่
างมี้งนสามประกอบด้
ัยสาคัญทางสถิวตยตั
ิที่รวะดั
วามสั
นธ์พบว่
า ตัวแปรทั
แปรบ
0.05
โดยมี
ระหว่าง .668กถึรงและตั
.796 ว แปรความพึ ง พอใจในกา รปฏิ บั ติ ง านมี
ภาวะผู
้ น าควั่า ฒr นธรรมองค์
คราะห์ยถวกัดถอยเชิ
งพหุคบูณมากอย่
(Multiple
ความสัมพั6)นธ์ผลการวิ
ไปในทิศเทางเดี
นอยู่ในระดั
างมีนัยRegression
สาคัญทางสถิAnalysis)
ติที่ระดับ
เพื
่ อ พยากรณ์
ั ม ประสิ
ท ธิ์ ก ารท
านายของตั ว แปรต้ น พบว่ า ตั ว แปรต้ น ที่ เ ป็ น
0.05
โดยมีค่า rสระหว่
าง .668
ถึง .796
องค์ประกอบภาวะผู
การสร้ถาดถอยเชิ
งแรงบันงดาลใจ
รางวัลRegression
ตามสถานการณ์
ความ
6) ผลการวิ้นาเคราะห์
พหุคูณการให้
(Multiple
Analysis)
กระตื
อรือร้น และการละเลย
หลีกานายของตั
เลี่ยงมีสัมประสิ
ทธิ์กนารทพบว่
านายที
ะดับนันยสทีาคั
เพื่ อ พยากรณ์
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารท
ว แปรต้
า ตั ว่รแปรต้
่ เ ป็ญน
0.05
่องค์ป้นระกอบตั
ฒนธรรมองค์
กรทั้งรสามตั
แปร ตัวแปรการตลาด
องค์ปในขณะที
ระกอบภาวะผู
า การสร้วแปรวั
างแรงบั
นดาลใจ การให้
างวัลวตามสถานการณ์
ความ
นวั
ตกรรม
วแปรสนับสนุนหลีมีกสเลีัมประสิ
์ การททานายที
ะดับนัย่รสะดัาคับญนัทางสถิ
กระตื
อรือร้และตั
น และการละเลย
่ยงมีสทัมธิประสิ
ธิ์การท่รานายที
ยสาคัญติ
0.05 ในขณะที
และเมื่อ่อนงค์
าตัปวระกอบตั
แปรต้นทัว้งแปรวั
สองกลุ
มไปทาการวิกรทั
เคราะห์
คุณอีกครั้ง
ฒ่นธรรมองค์
้งสามตัถดถอยเชิ
วแปร ตัวงพหุ
แปรการตลาด
หนึ
ง
่
พบผลการพยากรณ์
ดั
ง
ปรากฏในตารางต่
อ
ไปนี
้
นวัตกรรม และตัวแปรสนับสนุน มีสัมประสิทธิ์ การทานายที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 และเมื่อนาตัวแปรต้นทั้งสองกลุ่มไปทาการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณอีกครั้ง
หนึ่ง พบผลการพยากรณ์ ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 : สัมประสิทธิ์การทานายตัวแปรต้น ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์กรต่อตัว
ตารางที่ 2 : สัมประสิทธิ์การทานายตัวแปรต้น ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์กรต่อตัว
แปรผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แปรผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
n=356
n=356
n=356
ความคลาด
ความคลาด คะแนน
คะแนน
คะแนน บ ความคลาด
คะแนน
ตั
ว
แปรพยากรณ์
คะแนนดิ
เคลื่อ่อนน มาตรฐา
ตัวแปรพยากรณ์
เคลื
ค่ค่า าt t
คะแนน
มาตรฐาน
ดิ(B)
บ
(Predict
Variables)
มาตรฐาน
(t-test)
มาตรฐา
ตัวแปรพยากรณ์
เคลื่อน
ค่
าt
น(β) )t-test)
)Predict Variables)
มาตรฐาน
ดิบ
(Ste)
)B)
น
)Predict Variables)
มาตรฐาน
)t-test)
)St )
)β(
)B)
)Stee)
)β(
าคงที่ )Constant)
่ (Constant)
1.930
ค่าค่คงที
.268.268
.139 .139
1.930
(Mar)
.442 1.930
6.863
ค่าการตลาด
คงที่ )Constant)
.268.429
.139 .063
การตลาด
)Mar)
.429
.063
.442
6.863
นวัตกรรม)Mar)
(Inno)
3.391
การตลาด
.429.192
.063 .057
.442.195 6.863
นวัสนัตกรรม
)Inno)
.192.092
.057 .044
.195.108 3.391
บ
สนุ
น
(SP)
2.096
นวัตกรรม )Inno)
.192
.057
.195
3.391
สนัให้บรสนุ
น
)SP)
.092
.044
.108
2.096
างวันล)SP)
ตาม
3.590
สนับสนุ
.092.123
.044 .034
.108.150 2.096
ให้สถานการณ์
รางวัลตาม (CR)
.123
.034
.150
3.590
ให้รางวัลตาม
.123
.034
.150
3.590
สถานการณ์
)CR)
ละเลยและหลี
กเลี่ยง (AA)
.062
.021
.093
2.957
สถานการณ์
)CR)
ละเลยและหลีก2 เลี่ยง )AA) 2 .062
.021
.093
2.957
ละเลยและหลี
่ย.660
ง )AA)R2 .062
.021 Sig. 000.093
2.957
.655 F=
F=135.732
135.732
.812R2Rก=เลี=.660
R R==.812
R2AdjAdj==.655
Sig. 000
2
R = .812 R = .660 R Adj = .655 F= 135.732 Sig. 000
P< .05 ตัวแปรตาม
ความพึ
พอใจในการปฏิ
าน:
(JS)
วแปรตามความพึ
ความพึงงพอใจในการปฏิ
งพอใจในการปฏิบบบัตัตัติงิงาน:
ิงาน:(JS)
(JS)
P<P<.05.05ตัวตัแปรตาม

นันัยยสำส�าคั
คัญญ
นั(Sig.)
ยสาคัญ
)Sig.)
)Sig.)
.054
.054
.000
.054
.000
.001
.000
.001
.037
.001
.037
.000
.037
.000
.000
.003
.003
.003

จากผลการวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า งที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
จากผลการวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า งที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานพบว่าตัวแปรทั้งห้าตัวแปรมีอิทธิพลพยากรณ์ตัวแปรตามที่ระดับนัยสาคัญ
ปฏิบัติงานพบว่าตัวแปรทั้งห้าตัวแปรมีอิทธิพลพยากรณ์ตัวแปรตามที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05 ทุกตัว โดยมีร้อยละความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได้ 66 เปอร์เซ็นต์
ทางสถิติ .05 ทุกตัว โดยมีร้อยละความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได้ 66 เปอร์เซ็นต์
มีผลทดสอบ F = 135.732 (Sig. 000) และสามารถสร้างเป็นสมการคะแนน
มีผลทดสอบ F = 135.732 (Sig. 000) และสามารถสร้างเป็นสมการคะแนน
มาตรฐานได้
มาตรฐานได้
JS= .442 (Mar) + .195 (Inno) + .108 (SP) + .150 (CR) + .093 (AA)
JS= .442 (Mar) + .195 (Inno) + .108 (SP) + .150 (CR) + .093 (AA)
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7) ผลการวิเคราะห์รูปแบบภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ และบุ คลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทย สรุปได้ดังภาพประกอบต่อไปนี้
CR

AA

Mar
ภาวะผู้นา
)Leadership)

Inno
SP

วัฒนธรรมองค์กร
(Organization
Culture)

ความพึง
พอใจใน
การ
ปฏิบตั ิงาน
)Job
Satisfaction)

ภาพที่ 2 : รูปแบบภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของอาจารย์ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน ใน
ประเทศไทย
จากภาพที่ 2 สรุปว่า ตัวแปรการให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR) และตัว
แปรการละเลยและหลีกเลี่ยงเป็นองค์ประกอบภาวะผู้นาที่ผลต่อตัวแปรวัฒนธรรม
องค์กรผ่านตัวแปรการตลาด (Mar) นวัตกรรม (Inno) และการสนับสนุน (SP) และมี
สัมประสิทธิ์การทานายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
การให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR) มีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรมองค์กร
(β = 645*) และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (β = .425*)
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน (β = .796*)
การตลาด (Mar) มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (β =
.660*)
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= .725*)
= .670*)

นวัตกรรม (Inno) มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (β
การสนับสนุน (SP) มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (β

สรุปผล
1) ภาวะผู้นามีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2) วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ระดับมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.0 5
3) รูปแบบภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานประกอบด้วยองค์ประกอบการให้รางวัลตามสถานการณ์ และการ
ละเลยหลีกเลี่ยง โดยมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านองค์ประกอบวัฒนธรรม
องค์กร ประกอบด้วย การตลาด นวัตกรรม และการสนับสนุน

อภิปรายผล
การให้รางวัลตามสถานการณ์ กระตือรือร้นทางาน และการแทรกแซงการ
ทางาน โดยมีองค์ประกอบด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์เกี่ยวกับ การมอบหมาย
งานภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้นาและผู้ตามในสถาบัน การมอบรางวัลตาม
ความสาเร็จที่ได้ตกลงร่วมกัน สอดคล้องกับงานของ Bass และ Avolio (1995) ส่วน
องค์ประกอบด้านกระตือรือร้นนั้นเกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ปัญหา การเฝ้าระวัง
ปัญหา แล้วมีกระบวนการแก้ไขปัญหาทุกครั้งที่ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน การ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้สาหรับควบคุม ติดตามความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามมอบหมาย ผู้นามีการวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การเข้าแก้ไขปัญหาร่วมกับอาจารย์และบุคลากรในสถาบัน ในขณะที่องค์ประกอบ
ด้านการแทรกแซงการทางานมีความเกี่ยวข้องกับ การตาหนิข้อผิดพลาด และการ
วิพากษ์วิจารณ์การท างานอย่างสม่าเสมอ การลงโทษ ทาโทษในรูปแบบต่างๆต่ อ
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บุคลากรที่ทางานผิดพลาด รวมถึงการนาข้อร้องเรียนมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
แก้ไขปัญหาปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยมีองค์ประกอบ
ส าคั ญ จ านวนสามองค์ ป ระกอบ ประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น การตลาด และ
นวัตกรรม โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านการสนับสนุนสัมพันธ์กับการเน้นความสาคัญ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้นาองค์กรมีความ
ชัดเจนในการกาหนดสายงานการบังคับบัญชา ใช้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทางาน
ร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปรากฏผลงานชั ด เจน รวมถึ งการดู แ ลเอาใจใส่ ต่ อ
สภาพแวดล้อมในการทางาน สอดคล้องกับข้อสรุปของ Wallach (1983) เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงมิตรภาพ และการทางานร่วมกันเป็นทีม
องค์ประกอบด้านการตลาด เกี่ยวข้องกับการเน้นการผลิต ปริมาณผลลัพธ์ที่
มีคุณค่าจากการทางาน ผู้นาเน้นส่วนแบ่งการตลาดอย่างเป็นธรรม มีกระบวนการ
สร้างทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเน้นความสัมพันธ์เชิงระบบทั่ว ทั้งองค์กรโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การผลิตขององค์กร สอดคล้อง
กับผลสรุปของ Cameron & Quinn (2006) ที่สรุปถึงจุดเน้นความสาเร็จ การจัด
สภาพแวดล้อม การเพิ่มผลกาไรและส่วนแบ่งด้านการตลาดขององค์กร นอกจากนี้
แล้ว ประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านนวัตกรรม มีผลเฉลี่ยระดับมาก ประกอบด้วย
ตัวแปรด้ านระบบ กลไกการควบคุม คุณภาพการทางาน การเน้ นนวั ตกรรม และ
ความคิ ดริ เ ริ ม สร้ า งสรรค์ ใ หม่อั น เป็ นผลจากการกระตุ้ น ให้บุ ค ลากรขององค์ ก รมี
จิตสานึก มีความรู้สึกตื่นตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ผู้นาเป็ น
บุคคลที่มีบทบาทสาคัญด้านการมองภาพอนาคต การสร้างสภาพที่ท้าทายแก่อาจารย์
และบุคลากรในสังกัดของสถาบัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Cameron &
Quinn (2006) ที่เน้นการบริหารเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
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