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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับปัจจัยในการปฏิบัติงาน และระดับ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ 2) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษาในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 228 คน 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ ผลการศึกษา
พบว่าระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.29 ระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.28 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานร่วมกันพยากรณ์ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 58.3 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .233 ปัจจัยในการปฏิบัติงานมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 
.573 

 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  ปัจจัยในการปฏิบัติงาน  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  แรงงานข้ามชาติ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study 1) Transformational leadership,  work factor, and 
morale level and 2) Transformational leadership and work factor affected to morale of employee in a 
migrant worker employment agency in Kanchanaburi province. The questionnaire was used as the tool for 
data collection. The samples were 228 employees in a Migrant worker employment agency in Kanchanaburi 
province. The data was analyzed in term of frequency, percentage, mean, standard deviation and 
multiple regression analysis. The results indicated as following: Transformational leadership was at the 
highest level (Mean = 4.41, S.D. = 0.29), work factor was at the highest level (Mean = 4.43, S.D. = 0.29), and 
morale was at the highest level (Mean = 4.23, S.D. = 0.28). In addition, transformational leadership and 
work factor had the predictive power to morale of employee at 58.3 %. Transformational leadership had 
the regression coefficients at .233 and work factor had the regression coefficients at .573. 

 
Keywords: transformation leadership, work factor, morale, migrant worker 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นวัตกรรมใหม่ ๆ เทคโนโลยี

ท่ีปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ทําให้หลาย

องค์กรต้องปรับโครงสร้างและกลยุทธ์องค์กร เพ่ือให้การดําเนินงานสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และอยู่รอดรวมท้ังมีการเติบโตได้

อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร มีความจําเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหารจัดการ 7 ประการ 
(7M’s) ได้แก่ Man (คน) Money (เงิน) Material (วัสดุ) Management (การบริหารจัดการ) Machine (เครื่องจักรหรือ

เครื่องมือ)  Marketing (การตลาด) และ Morale (ขวัญและกําลังใจ) ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อความสําเร็จและการอยู่รอดของ

องค์กร คือ ผู้นํา เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ (ศิริภัทร ดุษฏีวิวัฒน์, 2555: 1-2; 
พวงเพชร บรรลุ, 2557: 1-2) 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมท่ีผู้นําแสดงให้เห็นในการทํางาน เป็นกระบวนการท่ีผู้นํามีอิทธิพลต่อ

ผู้ร่วมงานโดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามที่คาดหวัง โดยพัฒนา

ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม

รวมท้ังจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองอนาคตท่ีเกินกว่าความสนใจของพนักงานไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสู่กระบวนการท่ีผู้นํามี

อิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน (อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 1-3; สมเกียรติ บาลลา, 2554: 1-12) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (มาซีเต๊าะ บีมา, 2559: 1-18; ธราดล มูลอัต  แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ, 2553: 1) 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Rawat (2015: 33) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบทางบวกต่อขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงานนอกจากนี้ปัจจัยในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสนับสนุนให้การบริหารงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีองค์กรต้องการ 
ท้ังนี้ผู้นําการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยในการปฏิบัติมีส่วนสําคัญทําให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน (อนุตร์ พูลพัฒนา, 
2554: 1-3) นอกจากนี้ปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 104; 
Behm, 2009: 42-49) ท้ังนี้ปัจจุบันองค์กรธุรกิจจําเป็นต้องใช้กําลังแรงงานข้ามชาติจํานวนมาก ประกอบการข้อจํากัดของ

กฎหมายการจ้างแรงงานข้ามชาติ ทําให้การจ้างแรงงานข้ามชาติมีรายละเอียดเอกสารจํานวนมากและมีระเบียบข้ันตอนท่ีมี

ความซับซ้อน ทําให้บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติมีการเติบโตเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ท้ังนี้พนักงานในบริษัท

จัดหาแรงงานข้ามชาติจําเป็นต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และแรงงานข้ามชาติ ซ่ึง
พนักงานกลุ่มนี้ต้องมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดีเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจัดหา

แรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับปัจจัยในการปฏิบัติงาน และระดับขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี 
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

5. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้นําแสดงให้เห็นในด้านการจัดการหรือการทํางาน เป็นกระบวนการ 

ท่ีผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวังโดยพัฒนา

ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน รวมท้ังจูงใจให้ผู้รว่มงานสามารถทํางานได้บรรลุเป้าหมาย

ท่ีสูงข้ึน (สมเกียรติ บาลลา, 2554: 8-9; มาซีเต๊าะ บีมา, 2559: 10) 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (สมเกียรติ บาลลา, 2554: 8-9; มาซีเต๊าะ บีมา, 2559: 10; 
Panyindee, Hirannapat, and Thong-Oon, 2017) 

 

แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพการทํางาน พฤติกรรมการทํางาน การสร้างผลผลิต การปฏิบัติงานของมนุษย์

และการบริหารจัดการ (อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 31) 
ปัจจัยในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ สภาพการทํางาน ความเพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง

หัวหน้างานกับพนักงาน ความเป็นธรรมของหน่วยงาน สวัสดิการของหน่วยงาน ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (อนุตร์ พูลพัฒนา, 
2554: 31) 
   

แนวคิดเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาวะจิตใจของบุคคล หรืออารมณ์ของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจ 

ในการทํางาน ซ่ึงจะส่งผลต่อการแสดงออกในรูปของพฤติกรรม (ธราดล มูลอัต แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ, 2557: 30-40) 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันองค์การ ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน 

และด้านความสามัคคี (ธราดล มูลอัต แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธิ์, 2557: 30-40; อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 12; มาซีเต๊าะ บีมา, 
2559: 4) 

 
 

 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ผลการวิจัยของมาซีเต๊าะ บีมา (2559: 1-18) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์

กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคลอ้งกับ 
ผลการวิจัยของธราดล มูลอัต  แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ (2553: 1) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี

ความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Rawat 
(2015: 33) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบทางบวกต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 ผลการวิจัยของอนุตร์ พูลพัฒนา (2554: 104) พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Behm (2009: 42-49) 
พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสภาพการทํางาน และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน  
ผลการวิจัยของบุญมา อัครแสง เรืองยศ จันทรสามารถ รังสรรค์ สิงหเลิศ และศักด์ิพงศ์ หอมหวล (2552: 79-89)  

พบว่าขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของปิสันทอง คงจุ้ย และอัญชลี โพธ์ิทอง (2559: 135-149) พบว่าขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  
 

6. วิธีการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ พนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 530 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีทําการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 228 คน 
คณะผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane,  1973:  125) ซ่ึงกําหนดให้ระดับความ

เชื่อม่ันเท่ากับ 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน  228 คน   
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยติดต่อประสานงานไปยังฝ่ายบุคคลของบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัดกาญจนบุรี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience random sampling) 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยข้อคําถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากสมเกียรติ บาลลา 

(2554: 144-154) ข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานพัฒนามาจากอนุตร์ พูลพัฒนา (2554: 133-137) ข้อคําถาม
เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน พัฒนามาจากยศวัจน์ พยุงผลชัยสาร (2558: 85-103); ศิริภัทร ดุษฏีวิวัฒน์ (2555: 
90-95) ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 4 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล รวมข้อคําถาม 16 ข้อ 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน มี 6 ด้าน ได้แก่ สภาพการทํางาน ความเพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง

หัวหน้างานกับพนักงาน ความเป็นธรรมของหน่วยงาน สวัสดิการของหน่วยงาน และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน รวมข้อ
คําถาม 18 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันองค์กร ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน 
และด้านความสามัคคี รวมข้อคําถาม 12 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด 
  

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ โดยทุกข้อ

คําถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้ (try-out) กับพนักงานบริษัทข้ามชาติบริษัทอ่ืน 
ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และทดสอบความเที่ยง (reliability) โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงตัวแปรต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามากกว่า 0.70 (Hair et al., 2010: 673) ผลการทดสอบ 
พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.88 - 0.91 แสดงว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความเท่ียงอยู่ในระดับ

ท่ียอมรับได้ 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)   
2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานและระดับขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    
3. การวิเคราะห์อิทธิพลภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ (multiple regression analysis) ด้วยวิธี Enter 
 

7. ผลการวิจัย 
 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการนําเสนอโดยแบ่งเป็น 5 ส่วน 
ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.10 อายุ 30-39 ปี จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 
ระยะเวลาในการทํางาน 3-6 ปี จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 
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ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Mean S.D. แปลผล 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.32 0.38 มากท่ีสุด 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.44 0.35 มากท่ีสุด 
ด้านการกระตุ้นทักษะทางปัญญา 4.45 0.36 มากท่ีสุด 
ด้านการคํานึงปจัเจกบุคคล  4.43 0.38 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.41 0.29 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 1 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 

 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยในการปฏิบัติงาน  
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน Mean S.D. แปลผล 

สภาพการทํางาน 4.42 0.38 มากท่ีสุด 
ความเพียงพอของรายได้ 4.43 0.39 มากท่ีสุด 
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน 4.47 0.37 มากท่ีสุด 
ความเป็นธรรมของหน่วยงาน 4.41 0.36 มากท่ีสุด 
สวัสดิการของหน่วยงาน 4.41 0.37 มากท่ีสุด 
ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 4.45 0.38 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.43 0.29 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 2 พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านความเป็นธรรมของ

หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 และด้านสวัสดิการของหน่วยงานมีค่าเฉล่ีย

เท่ากันเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37  
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ส่วนท่ี 4 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน Mean S.D. แปลผล 

ด้านความผูกพันองค์กร 4.40 0.35 มากท่ีสุด 
ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน 4.43 0.36 มากท่ีสุด 
ด้านความสามัคคี 4.45 0.35 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.43 0.28 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 3 พบว่าขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความสามัคคีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านความผูกพันองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 

 

การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาเหตุ (multicollinearity test) 
การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาเหตุ (multicollinearity test) ด้วยการพิจารณาค่า VIF พบว่าตัวแปรมีค่า VIF 

เท่ ากับ  2.30 ซ่ึ งค่ า  VIF ไม่ เกิน  10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่ มีความสัมพัน ธ์กันมากเกิน ไปจนทําให้ เกิดปัญหา 
multicollinearity (Lee, Lee และ Lee, 2000)  

 

ส่วนที่ 5 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ตาราง 4 การวิเคราะห์ความถดถอยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในท่ีทํางานท่ีส่งผลตอ่ขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ตัวแปร 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

B SEb β T P-value(sig) 
ค่าคงท่ี .951 .198  4.799 .000 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  .224 .063 .233 3.561 .000 
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน  .561 .064 .573 8.773 .000 
R =.763  R2 =.583  Adj R2 =.579  

 

จากตาราง 4 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานร่วมกันพยากรณ์ขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานได้ร้อยละ 58.3 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .233 ปัจจัยในการปฏิบัติงานมีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .573 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน

ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของมาซีเต๊าะ บีมา (2559: 

1-18) และธราดล มูลอัต แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ (2553: 1) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  
2. ปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุตร์ พูลพัฒนา (2554: 104) 

พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของมาซีเต๊าะ บีมา 

(2559: 1-18); ธราดล มูลอัต แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ (2553: 1); อนุตร์ พูลพัฒนา (2554: 104); บุญมา อัครแสง 
เรืองยศ จันทรสามารถ รังสรรค์ สิงหเลิศ และศักด์ิพงศ์หอมหวล (2552: 79-89); ปิสันทอง คงจุ้ย และอัญชลี โพธิ์ทอง (2559: 
135-149) พบว่าขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของมาซีเต๊าะ บีมา (2559: 1-18) และธราดล มูลอัต  แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ (2553: 1) พบว่าภาวะผู้นํา

การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Rawat (2015: 33) พบว่า

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบทางบวกต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลการวิจัยของอนุตร์ พูลพัฒนา 
(2554: 104) พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Behm 
(2009: 42-49) พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสภาพการทํางาน และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ส่งผลต่อ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีกล่าวไว้ว่าผู้นําจะมีอิทธิพลต่อ

พนักงาน ช่วยให้พนักงานพัฒนาศักยภาพให้เพ่ิมข้ึน และจูงใจให้พนักงานสามารถทํางานได้บรรลุเป้าหมายท่ีสูงข้ึน (สมเกียรติ 
บาลลา, 2554: 8-9; มาซีเต๊าะ บีมา, 2559: 10) ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีกล่าวไว้ว่าเป็นสภาพการ

ทํางาน พฤติกรรมการทํางาน การสร้างผลผลิต การปฏิบัติงานของมนุษย์และการบริหารจัดการ (อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 31) ปัจจัย

ในการปฏิบัติงานท่ีดีย่อมส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ 
1. จากผลการวิจัยระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ดังนั้นผู้นํา

หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรมีความม่ันใจและสร้างคุณลักษณะพิเศษ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างความสามารถในการบริหาร

อารมณ์และมีจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ ซ่ึงจะช่วยทําให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดี 
2. จากผลการวิจัยระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความเป็นธรรมของหน่วยงานและด้านสวัสดิการของหน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ซ่ึงองค์กรควรการจัดโครงการเก่ียวกับการออมเงิน การใช้จ่ายอย่างประหยัด หรือเพ่ิมการทํางานนอกเวลา

ให้แก่พนักงาน การพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ 
3. จากผลการวิจัยระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้านความผูกพันองค์กรมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ซ่ึงผู้บริหารหรือผู้

ท่ีเกี่ยวข้องควรสร้างความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน กระตุ้นพนักงานให้เกิดความกระตือรือร้น และให้พนักงานได้มี

อิสระทางความคิดในการทํางาน 
4. จากผลการวิจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน ดังนั้นองค์กรควรสนับสนุนและส่งเสริมให้หัวหน้างานมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมให้ผู้นํามีการ
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เรียนรู้ เป็นผู้นําท่ีมีความม่ันใจมีความน่าเชื่อถือ สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการทํางานของบุคลากร นอกจากนี้องค์กรควร

ส่งเสริมสภาพการทํางานท่ีเกิดความมั่นคงและปลอดภัย มีความเป็นธรรมของหน่วยงาน เนื่องจากส่งผลต่อขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจมีความสําคัญต่อบุคคลเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งท่ีช่วยทําให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสบ

ความสําเร็จ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยแบบผสมท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) 

เพ่ือให้ได้แนวทางการดําเนินงานเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและนํามาสู่

การปฏิบัติจริงได้ 
2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลท้ังเพศ อายุ

ประสบการณ์การทํางาน ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

10. เอกสารอ้างอิง 
 

ธราดล มูลอัต แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธิ์. (2557). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1.” วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 9 (3), 30-40. 
บุญมา อัครแสง เรืองยศ จันทรสามารถ รังสรรค์ สิงหเลิศ และศักดิ์พงศ์ หอมหวล. (2552). “ปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม.” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม, 3 (2), 79-89. 
ปิสันทอง คงจุ้ย และอัญชลี โพธ์ิทอง. (2559). “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูโงเรียนเทศบาลใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้.” วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 6 (2), 135-149. 
พวงเพชร บรรลุ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทพฤกษา

เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน). การค้นคว้าอิสระหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีประทุม. 
มาซีเต๊าะ บีมา. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครู สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา.” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 11 (1), 
1-18.  

ยศวัจน์ พยุงผลชัยสาร และสมชาย คุ้มพูล. (2558). “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน).” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 4 (1), 85-103. 
ศิริภัทร ดุษฏีวิวัฒน์. (2555). ภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน                

สํานักงานใหญ่. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
สมเกียรติ บาลลา. (2554). ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา อําเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

อนุตร์ พูลพัฒนา. (2554). ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด. สารนิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Behm, M. (2009). “Employee Morale Examining the Link to Occupational Safety and Health.” Professional 
Safety, 54 (10), 42-49. 

Hair, Joseph F., et al. (2010). Multivariate data analysis. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice 
Hall. 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 645



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 673 

Lee, C. F., Lee, J. C., & Lee, A. C. (2000). Statistics for business and financial economics. Singapore: 
World Scientific. 

Panyindee, J., Hirannapat, M., Thong-Oon W. (2017). “The impact of perceived transformational 
leadership on perceived employee creativity in orchid farming in nakhon pathom 
province.” The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals (UNSDGs 2017). 

Rawat, S. R. (2015). “Impact of transformational leadership over employee morale and motivation.” 
Indian Journal of Science and Technology, 8 (S6), 25-34. 

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. 3 rd Ed. New York: Harper and Row Publisher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

646 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

674 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

Transformational Leadership and Job Satisfaction Affecting to Organizational 
Commitment of Employees in a Canned Fish Company  

in Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2) ระดับความพึงพอใจในการทํางาน                  

3) ระดับความผูกพันต่อองค์การ และ 4) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋อง
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จํานวน 341 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความถดถอย ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.35) 
 2. ระดับความพึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.27)     
 3. ระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43) 
 4. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  ความพึงพอใจในการทํางาน  ความผูกพันต่อองค์การ 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study 1) transformational leadership level 2) job satisfaction 
level 3) organizational commitment level and 4) transformational leadership and job satisfaction affecting 
to organizational commitment of employees in a canned fish company in Nakhon Pathom province. The 
sample was 341 employees in a canned fish company in Nakhon Pathom province . The data was analyzed 
in term of frequency, percentage, mean, standard deviation and regression analysis. 

1. Transformational leadership was at the high level (Mean = 3.93, S.D. = 0.35). 
2. Job satisfaction was at the high level (Mean = 3.87, S.D. = 0.27). 
3. Organizational commitment was at the high level (Mean = 3.95, S.D. = 0.43) 
4. Transformational leadership and job satisfaction affecting to organizational commitment. 
 

Keywords: transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment 
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1. บทนํา  
 

ยุคปัจจุบันผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญท่ีกําหนดทิศทางความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด

จะส่งผลต่อทัศนคติของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกล่าวว่าผู้นําจะต้องเป็นได้มากกว่าการเป็น

ผู้บังคับบัญชา ผู้นําจะต้องมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized 
influence) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) และ
การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individual consideration) โดยผู้นําสามารถท่ีจะเปลี่ยนแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา

และพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงานได้เกินกว่าท่ีคาดหวังไว้ (สุกฤษฎ์ิ ขวัญเมือง, 2559: 1-2) 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ (สุกฤษ ขวัญเมือง, 2559: 69-73) รวมท้ัง

ความพึงพอใจในการทํางานงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ (ปุญชรัสม์ิ สังข์เอ่ียม, 2559: 119-130) โดยเฉพาะ

ความพึงพอใจในการทํางานด้านความก้าวหน้าของอาชีพส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ (อุทุมพร รุ่งเรือง, 2555: 64-67,83) 
นอกจากนี้ผลการวิจัยของรัตนพล อุปฐานา, มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก  (2559: 39-51) พบว่าภาวะผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อ

องค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของธีระยุทธ เมฆประสาท (2559: 81-96)  พบว่าผู้นําการเปล่ียนแปลงและความพึงพอใจใน

งานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ท้ังนี้บริษัทผลิตปลากระป๋องจําเป็นต้องใช้กําลังแรงงานเป็นสิ่งสําคัญในกระบวนการผลิต

แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออัตราการลาออกจากงานสูง ดังนั้นการสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

บริษัทสามารถลดอัตราการลาออกจากงานได้ รวมทั้งทําให้บริษัทสามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะ

เห็นได้ว่าคณะผู้จัดทําจึงสนใจศึกษาเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานบริษทัผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางาน 

  3. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 
 4. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความพยายามของผู้นําในการทําให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกนับถือไว้วางใจ 

จงรักภักดีในตัวผู้นําเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ิมระดับความพยายามในตนเองให้สูงข้ึน  เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้  ทัศนคติร่วมกัน เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการทํางาน (สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง,2559: 41-42; จารุวรรณ บุญพรมมา 
และขวัญฤด ีตันตระบัณฑิตย์, 2561: 1453-1454)  

องค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (สุกฤษฎ์ิ ขวัญเมือง,2559: 41-42; จารุวรรณ บุญพรมมาและ

ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์, 2561: 1453-1454) 
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แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน 
ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกและอารมณ์ทางบวกต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ในการทํางาน ซ่ึงสามารถแสดง

ถึงความพอใจ (ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550: 6-7; กฤษฎา น่วมจิต ,2558:15) 
องค์ประกอบของความพึงพอในการทํางาน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความม่ันคงในงาน ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้าน

อัตราผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสมดุลในชีวิตส่วนตัว (ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550: 6-7; กฤษฎา น่วมจิต, 
2558: 15) 

 

 แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง การท่ีพนักงานมีความเชื่อและยอมรับต่อเป้าหมายขององค์การและค่านิยมของ

องค์การ โดยพนักงานจะมีความพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงทําให้พนักงานมีความกล้าท่ีจะรักษาความเป็น

สมาชิกขององค์การไว้ (สุกฤษ ขวัญเมือง, 2559: 43-44; โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, 2556: 6)                                                                    
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ด้านความ

เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ และด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ (สุกฤษ ขวัญเมือง, 2559: 
43-44; โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, 2556: 6) 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ผลการวิจัยของสุกฤษ ขวัญเมือง (2559: 69-73) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดย

ภาพรวม  
ผลการวิจัยของจารุวรรณ บุญพรมมาและขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2561: 1450-1466) พบว่าระดับภาวะผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ระดับความพึงพอใจในการทํางานอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
ผลการวิจัยของกฤษฎา น่วมจิตร์ (2558: 70) พบว่าความพึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นํามี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทํางาน  
ผลการวิจัยของนฤมล ผุยมูลตรี และศิริจิต สุนันต๊ะ (2554: 222-232) พบว่าความพึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 
ผลการวิจัยของโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556: 53) พบว่าความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  
ผลการวิจัยของธีระยุทธ เมฆประสาท (2559: 81-96)  พบว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในงานส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กร      
ผลการวิจัยของปุญชรัสม์ิ สังข์เอ่ียม (2559: 119-130) พบว่าความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความ

ผูกพันต่อองค์การ   
ผลการวิจัยของอุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 64-67,83) พบว่า ความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ความพึงพอใจในการทํางานด้านความก้าวหน้าของอาชีพส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์กร 
ผลการวิจัยของรัตนพล อุปฐานา, มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก  (2559: 39-51) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง

มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ 
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4. วิธีการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จํานวน 2,300 คน 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม คณะผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 125) โดยกําหนดท่ีระดับ

ความเชื่อม่ันเท่ากับ 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 341 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience random 
sampling) 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยติดต่อประสานงานให้ฝ่ายบุคคลช่วยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงาน โดยแจกแบบสอบถามไปยัง

ฝ่ายต่าง ๆ  
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามภาวะผู้นําความเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากสุกฤษ ขวัญเมือง (2559: 89-90) 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางานพัฒนามาจากกฤษฎา น่วมจิตร์ (2558: 82-84) และอุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 96-97)  แบบสอบถาม
ความผูกพันต่อองค์การพัฒนามาจากโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556: 45) และสุกฤษ ขวัญเมือง(2559: 93) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 5 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรงบันดาล

ใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล รวมข้อคําถาม 16 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการทํางาน  มี 6 ด้านได้แก ่ด้านความรู้สึก ดา้นความม่ันคงในงาน ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้าน

อัตราผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสมดุลในชีวิตส่วนตัว รวมข้อคําถาม 18 ข้อ 
ส่วนท่ี 4 ความผูกพันต่อองค์การ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ด้านความ

เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ และด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ รวมข้อคําถาม 8 ข้อ 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด 
 

 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ โดยทุกข้อ

คําถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้ (try-out) กับพนักงานที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และ ทดสอบความเท่ียง (reliability) โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงตัวแปรต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามากกว่า 0.70 (Hair et al., 2010: 673) ผลการ
ทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.83 - 0.90 แสดงว่าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีความเที่ยงอยู่

ในระดับท่ียอมรับได้ 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)   
2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับความพึงพอใจในการทํางานและระดับความผูกพันต่อองค์การ 

ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    
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3. การวิเคราะห์อิทธิพลภาวะผู้การเปล่ียนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การใช้

การวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) แบบ Enter 
 
5. ผลการวิจัย 
 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลตอ่ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผลิต

ปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการนําเสนอโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.7  อายุ 21-23 ปีจํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ระดับการศึกษาต่ําปริญญาตรีจํานวน  176 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6   
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ํากว่า 1 ปี จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 
 

ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Mean S.D. ความหมาย 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.95 0.46 มาก 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.91 0.47 มาก 
ด้านการกระตุ้นทักษะทางปัญญา 3.93 0.43 มาก 
ด้านการคํานึงปจัเจกบุคคล 3.92 0.46 มาก 
ภาพรวม 3.93 0.35 มาก 

 

ผลการศึกษาในตาราง 1 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47  

 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการทํางาน 
 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการทํางาน  
ความพึงพอใจในการทํางาน Mean S.D. ความหมาย 

ด้านความรู้สึก 3.87 0.49 มาก 
ด้านความม่ันคงในการทํางาน 3.88 0.47 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมงาน 3.88 0.43 มาก 
ด้านค่าตอบแทน 3.85 0.41 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อม 3.90 0.42 มาก 
ด้านความสมดุลในชีวิตส่วนตัว 3.87 0.48 มาก 
ภาพรวม 3.87 0.27 มาก 
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ผลการศึกษาในตาราง 2 พบว่าความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.41 
 

ส่วนท่ี 4 ความผูกพันต่อองค์การ 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การ 
ความผูกพันต่อองค์การ Mean S.D. ความหมาย 

ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 3.98 0.44 มาก 
ด้านความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ 3.90 0.61 มาก 
ด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 3.96 0.47 มาก 
ภาพรวม 3.95 0.43 มาก 

 

ผลการศึกษาในตาราง 3 พบว่าความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับ

เป้าหมายขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านความเต็มใจท่ี

จะปฏิบัตงิานเพ่ือองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
 

ส่วนท่ี 5 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 

ตาราง 4 การวิเคราะห์ความถดถอยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การ 

ตัวแปร 
ความผูกพันต่อองค์การ 

B SEb β T P-value(sig) 
ค่าคงท่ี 1.342 .316   4.252** .00 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  .248 .070 .206 3.549** .00 
ความพึงพอใจในการทํางาน  .422 .091 .269 4.640** .00 
R =0.414  R Square =0.172  Adjusted R Square =0.167    

**P<0.01 
 

ผลการศึกษาในตาราง 4 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานส่งผลต่อความผูกพันของ

พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง

มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.206 ความพึงพอใจในการทํางานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.269 ภาวะผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันได้ร้อยละ 17.2 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุกฤษ ขวัญเมือง (2559:69-

73); จารุวรรณ บุญพรมมาและขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2561: 1450-1466) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก  
 2. ความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุวรรณ บุญพรมมา และ

ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2561: 1450-1466); กฤษฎา น่วมจิตร์ (2558: 70); อุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 64-67,83) พบว่าความ

พึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก 
 3. ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556: 

53); อุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 64-67,83) พบว่าความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 
4. ผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของสุกฤษ ขวัญเมือง (2559:69-73) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวม 
ขณะท่ีผลการวิจัยของปุญชรัสม์ิ สังข์เอ่ียม (2559: 119-130) พบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การ และผลการวิจัยของอุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 64-67,83) พบว่าความพึงพอใจในการทํางานด้านความก้าวหน้าของ

อาชีพส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของธีระยุทธ เมฆประสาท (2559: 81-96); รัตนพล อุปฐานา, 
มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก (2559: 39-51) พบว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในการทํางานส่งผลต่อความ

ผูกพันต่อองค์กร 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ 
1. ผู้บริหารหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องควรมอบหมายงานท่ีท้าทายด้วยสิ่งใหม่ ๆให้ทันสมัยเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. ผู้บริหารควรเอาใจใส่พนักงานและคิดบวกเสมอ  
3. ผู้บริหารควรแสดงถึงความเชื่อม่ันในตนเอง เพ่ือให้พนักงานนั้นปฏิบัติตาม และเต็มใจท่ีจะอยู่กับองค์การ 
4. องค์กรความสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความเป็นผู้นําและรู้สึกพอใจต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มี

สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีทําให้องค์กรน่าอยู่และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงข้ึน 

 
8. เอกสารอ้างอิง 
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรูบ้รรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม 

Transformational Leadership and Perceived Organizational Climate Affected 
to Organizational Citizenship Behavior in Clothing Company  

in Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2) ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ  
3) ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ 4) ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม จํานวน 392 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ผลวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25  2) ระดับการรับรู้
บรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 3) ระดับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 และ 
4) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการ
เสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม การวิจัยนี้สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้นํา  
การเปลี่ยนแปลง และการสร้างบรรยากาศองค์การท่ีดี รวมท้ังส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  การรับรู้บรรยากาศองค์การ  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study 1) transformational leadership level 2) perceived 
organizational climate level 3) organizational citizenship behavior level and 4) transformational leadership 
and perceived organizational climate affected to organizational citizenship behavior in clothing company 
in Nakhon Pathom province. The sample were 392 employees in clothing company in Nakhon Pathom province. 
The data was analyzed in term of frequency, percentage, mean, standard deviation and regression analysis. 
The result indicated as following; 1) Transformational leadership was at the high level (Mean = 4.39, S.D. 
= 0.25) 2) Perceived organizational climate was at the high level (Mean = 4.43, S.D. = 0.24) 3) Organizational 
citizenship behavior was at the high level (Mean = 4.46, S.D. = 0.24) and 4) Transformational leadership 
and perceived organizational climate affected to organizational citizenship behavior. The research can 
apply in decision making for improving transformational leadership, crating organizational climate, and 
supporting organizational citizenship behavior. 

 
Keywords:  transformational leadership, perceived organizational climate, organizational citizenship 

behavior 
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1. บทนํา  
 

 ปี 2562 กลุ่มการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปหรือเคร่ืองแต่งกายยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะขยายตัวท่ีร้อยละ 
3.28 จากปี 2561 โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่น ท้ังนี้การขายสินค้าออนไลน์มีส่วนสําคัญทําให้มีการส่ังซ้ือสินค้าจากภายในประเทศ

และต่างประเทศ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2561) ในทางตรงกันข้ามข้อจํากัดท่ีสําคัญ

ของการประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูปคือการขาดแคลนแรงงาน และอัตราค่าแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับอัตราค่าแรงงาน

กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังการผลิตสินค้าท่ีมีขนาดการผลิตท่ีเล็กลง และการผลิตท่ีต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้

สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า ปัจจัยเหล่านี้ทําให้องค์การมีต้นทุนการผลิตสูง หากองค์การไม่มีการปรับตัวอาจจะส่งให้

ต้องปิดกิจการได้ (ธนาคารกรุงเทพ, 2561) ดังนั้นพนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญต่อองค์การอย่างมาก โดยองค์การ
ต้องสนับสนุนให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ กล่าวคือ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและทําสิ่งอ่ืน 
ๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ี แต่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อองค์การ โดยทําด้วยความสมัครใจ ท้ังนี้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้องพบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Nasra & Heilbrunn, 2016: 
380-396; อิศรัฏฐ์ รินไธสง และอิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล, 2561: 135-148) ขณะท่ีการรับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559: 61-83; วราพร เจริญ
สมบูรณ์นิธิ, 2560: 158-167) นอกจากน้ีภาวะผู้นําและการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ (Wibisono, Sule, Effendi & Asep, 2016: 128-133; ทิวาพร รักงาม และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2559: 125-
147) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ 
3. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ   
4. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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4. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง หมายถึง การที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตาม หรือความสามารถของผู้นําท่ีจะทําให้ผู้ตามเกิดแรง

บันดาลใจในการปฏิบัติงาน พัฒนาความสามารถและศักยภาพของของตนเองให้เพ่ิมข้ึน รวมท้ังความสามารถของผู้นําในการ

บริหารจัดการบุคคลโดยคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558: 31; สุกฤษฎ์ิ ขวัญเมือง,2559: 41-42) 
องค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ

กระตุ้นทางปัญญา การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558: 125; สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง, 2559: 41-42) 
 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้บรรยากาศองค์การ 
การรับรู้บรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (สุทธิพงษ์ 

เกียรติวิชญ, 2561: 210; อภิพงศ์ โชติรัตน์, 2558: 16-17; ตันหยง ชุนศิริทรัพย์, 2556: 5) 
องค์ประกอบของการรับรู้บรรยากาศองค์การมี 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง การมีส่วนร่วม การให้รางวัล การสนับสนุน 

การพัฒนา และการควบคุม (สุทธิพงษ์ เกียรติวิชญ, 2561: 53-56; อภิพงศ์ โชติรัตน์, 2558: 53-56) 
 

 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ   
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรท่ีสมัครใจและเต็มใจปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ปฏิบัติสิ่งท่ีนอกเหนือจากงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ (อรนิษฐ์ แสงทองสุข, 2560: 6; อิสรภาพ สาลี, 2556: 11) 
องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืนพฤติกรรม

การคํานึงถึงผู้อ่ืน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี (อรนิษฐ์ แสง
ทองสุข, 2560: 111-113; อิสรภาพ สาลี, 2556: 136-137) 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผลการวิจัยของ พิมพ์พรรณ พรบุณภาโรจน์ และอริสา สํารอง (2560: 98-108) พบว่าภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงอยู่

ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ (2560: 
1643-1660) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  

ผลการวิจัยของ รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์ (2559: 61-83) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 การรับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ขณะท่ีผลการวิจัยของ 
จันจิราภรณ์ ปานยินดี  จิราวรรณ คงคล้าย และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2559: 156-171) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ (2555, 
136-143) พบว่าบรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีภาพรวมอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ วราพร เจริญสมบูรณ์นิธิ. (2560: 158-167) พบว่าการ

รับรู้บรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก การ
รับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิวาพร รักงาม 
และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2559: 125-147) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.84 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ภาวะผู้นําและการรับรู้

บรรยากาศองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 659
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ผลการวิจัยของ Nasra & Heilbrunn (2016: 380-396) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อิศรัฏฐ์ รินไธสง และอิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล (2561: 135-148) 
พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ขณะเดียวกันผลการวิจัยของ Wibisono, 
Sule, Effendi & Asep (2016: 128-133) พบว่าภาวะผู้นําและการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การ 
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศ

องค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซ่ึงนํามาสู่การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยหลัก และการสร้าง
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 
 
5. วิธีการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีทําการศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม จํานวน 13,113 คน 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัด

นครปฐม คณะผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 125) ซ่ึงกําหนดให้ระดับ

ความเชื่อม่ันเท่ากับ 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 389 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience random 
sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายบุคคลของกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัด

นครปฐม จํานวน 5 เท่าของกลุ่มตัวอย่าง รวมจํานวน 1,945 ชุด ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา 413 ชุด เม่ือพิจารณาความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วพบว่ามีแบบสอบถามเสียจํานวน  21 ชุด และแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จํานวน 392 ชุด 
คิดเป็นอัตราผลตอบกลับร้อยละ 20.67 ของจํานวนแบบสอบถามที่ส่งไปท้ังหมด ซ่ึงมีอัตราการตอบกลับมากกว่าร้อยละ 20 ถือ
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อมูลยอมรับได้ (Aaker, Kumar and Day, 2007) 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามภาวะผู้นําความเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจาก เอมวิกา รอดวินิจ (2558: 125) 

และสุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง (2559: 41-42) แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศองค์การพัฒนามาจาก สุทธิพงษ์ เกียรติวิชญ (2561: 
53-56) และอภิพงศ์ โชติรัตน์ (2558: 53-56) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การพัฒนามาจาก อรนิษฐ์ 
แสงทองสุข (2560: 111-113) และอสิรภาพ สาลี (2556: 136-137) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 5 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ

กระตุ้นทางปัญญา การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รวมข้อคําถาม 12 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 การรับรู้บรรยากาศองค์การมี 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง การมีส่วนร่วม การให้รางวัล การสนับสนุน การ

พัฒนา และการควบคุม รวมข้อคําถาม 18 ข้อ 
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืนพฤติกรรมการ

คํานึงถึงผู้อ่ืน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี รวมข้อคําถาม 15 ข้อ 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด 
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 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 คณะผู้วิจัยนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และคํานวณค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่ามากกว่า 0.5 สําหรับทุกข้อคําถาม หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงมาแจกให้กับพนักงานท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และทดสอบความเท่ียง (reliability) โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลลัพธ์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.87 - 0.93 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 
0.70 (Hair et al., 2010: 673) แสดงว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ยอมรับได้  
 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)   
2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ และระดับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดขีององค์การ ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    
3. การวิเคราะห์อิทธิพลภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การใช้การวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) 
 
6. ผลการวิจัย 
 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การใน

กิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการนําเสนอโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.7 อายุ 30-39 ปีจํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 ระดับการศึกษาต่ําปริญญาตรีจํานวน  250 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8   
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ปจีํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 
 

ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Mean S.D. แปลผล 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.30 0.37 มาก 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.41 0.36 มาก 
ด้านการกระตุ้นทักษะทางปัญญา 4.43 0.33 มาก 
ด้านการคํานึงปจัเจกบุคคล 4.41 0.35 มาก 
ภาพรวม 4.39 0.25 มาก 

 

จากตาราง 1 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการกระตุ้นทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ส่วนท่ี 3 การรับรู้บรรยากาศองค์การ 

 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บรรยากาศ 

การรับรู้บรรยากาศองค์การ Mean S.D. แปลผล 
ด้านโครงสร้าง 4.43 0.35 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วม 4.40 0.34 มาก 
ด้านการให้รางวัล 4.48 0.33 มาก 
ด้านการสนับสนุน 4.41 0.32 มาก 
ด้านการพัฒนา 4.42 0.32 มาก 
ด้านการควบคุม  4.45 0.33 มาก 
ภาพรวม 4.43 0.24 มาก 

 

จากตาราง 2 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.24 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการให้รางวัลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.34 
 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ Mean S.D. แปลผล 
ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืน 4.44 0.33 มาก 
ด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อ่ืน 4.43 0.34 มาก 
ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4.44 0.33 มาก 
ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 4.49 0.35 มาก 
ด้านพฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี 4.49 0.36 มาก 
ภาพรวม 4.46 0.24 มาก 

 

จากตาราง 3 พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และด้านพฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อ่ืนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.34 
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ส่วนท่ี 5 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ 
 

ตาราง 4 การวิเคราะห์ความถดถอยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการเปน็

สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

B SEb β T P-value(sig) 
ค่าคงท่ี .667 .139  4.813 .000 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  .269 .037 .285 7.239 .000 
การรับรู้บรรยากาศองค์การ .590 .039 .595 15.116 .000 
R =.813 R Square =.661 Adjusted R Square = .659 

 

จากตาราง 4 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 0.285 การรับรู้บรรยากาศองค์การมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.595 ภาวะผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ร้อยละ 66.1 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์พรรณ พรบุณภาโรจน์ 

และอริสา สํารอง (2560: 98-108) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ สุดารัตน์ 
พิมลรัตนกานต์ เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ (2560: 1643-1660) พบว่าภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.67   
2. การรับรู้บรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ และ

ประสพชัย พสุนนท์ (2559: 61-83); บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ (2555, 136-143); วราพร เจริญสมบูรณ์นิธิ. (2560: 158-167); 
ทิวาพร รักงาม และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2559: 125-147)  พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รพีพัฒน์ ศรี
ศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์ (2559: 61-83); จันจิราภรณ์ ปานยินดี จิราวรรณ คงคล้าย และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
(2559: 156-171); บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ (2555, 136-143); วราพร เจริญสมบูรณ์นิธิ. (2560: 158-167);  ทิวาพร รักงาม 
และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2559: 125-147)  พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

4. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nasra & Heilbrunn (2016: 380-396); อิศรัฏฐ์ รินไธสง และอิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล (2561: 
135-148) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ขณะท่ีผลการวิจัยของ รพีพัฒน์ 
ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์; วราพร เจริญสมบูรณ์นิธิ. (2560: 158-167) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ Wibisono, Sule, Effendi & Asep (2016: 128-
133); ทิวาพร รักงาม และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2559: 125-147) พบว่าภาวะผู้นําและการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
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จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าพนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐมมีความคิดเห็นว่าหัวหน้างานหรือผู้นํา

เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้ตาม มีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเอง รวมท้ังคํานึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐมมีการรับรู้บรรยากาศองค์การทั้งด้าน

โครงสร้าง การมีส่วนร่วม การให้รางวัล การสนับสนุน การพัฒนา และการควบคุมอยู่ในระดับดี รวมท้ังพนักงานกิจการเสื้อผ้า

สําเร็จรูป จังหวัดนครปฐมมีความคิดเห็นว่าตนเองมีพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืน การคํานึงถึงผู้อ่ืน ความอดทนอดกลั้น การให้
ความร่วมมือ และความสํานึกในหน้าท่ีอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้พนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐมมีความคิด

เห็นว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การทําให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีสมัครใจและเต็มใจปฏิบัติงาน 
รวมท้ังปฏิบัติสิ่งท่ีนอกเหนือจากงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตท่ีผ่านมา 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ 
1. ผู้บริหารและหัวหน้างานควรแสดงวิสัยทัศน์ และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงาน 
2. ผู้บริหารและหัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน 
3. ฝ่ายบุคคลควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้บริหารและหัวหน้างานมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้ความรู้ และการแลกเปล่ียนความคิด   
4. ฝ่ายบุคคลควรจัดสื่อท่ีส่งเสริมการรับรู้บรรยากาศองค์การ เช่น ช่องทางออนไลน์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก

พนักงาน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัลและผลตอบแทนท่ีพนักงานได้รับจากองค์การ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลรายละเอียด 
2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เช่น ผลการปฏิบัติงานขององค์การ 

ประสิทธิภาพการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ 
3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง การรับรู้บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การระหว่างองค์การขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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