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อิทธิพลของผู้น�ำเชิงปฏิรูปและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการ
ลาออกของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาค
เอกชน
The Influence of Transformational Leadership and Organizational Culture on the
Resignation of Staff of Government Agencies, State Enterprises and Private
ปฏิมา ถนิมกาญจน์1 นรรัฐ รื่นกวี2 และ เพ็ญพร ปุกหุต3
Patima Tanimkarn1 Norarat Runkawee2 and Penporn Pukahuta3

บทคัดย่อ

		 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของผู้น�ำเชิงปฏิรูป และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการลา
ออกของบุคลากรของหน่วยงานจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
และท�ำการเปรียบเทียบอิทธิพลของผู้น�ำเชิงปฏิรูป และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรทั้ง 3 หน่วย
งาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรในหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน จ�ำนวน 676 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตอิ นุมานด้วยรูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า ผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู
และวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อการลาออกของบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยที่
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การมีบทบาทส�ำคัญต่อการเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างผู้น�ำเชิงปฏิรูปไปสู่การตัดสินใจลาออก
ของบุคลากรในองค์การ โดยแบบจ�ำลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล นอกจากนี้เมื่อท�ำการเปรียบเทียบรูปแบบสมการเชิง
โครงสร้างระหว่าง 3 หน่วยงาน พบว่า ปัจจัยด้านผู้น�ำเชิงปฏิรูปและปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การต่อการลาออกของ
บุคลากรระหว่าง 3 หน่วยงานมีความแตกต่างกัน โดยที่รูปแบบของสมการโครงสร้างน�ำเสนอนั้นจะมีผลมากต่อหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจมากกว่าภาครัฐบาล และภาคเอกชน ซึ่งหมายความว่า หากรัฐวิสาหกิจต้องการลดการลาออกของพนักงานใน
องค์การ ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการที่เหมาะสม และเสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีม ผ่านระบบการบริหารจัดการที่
สามารถวัดได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรและลดอัตราการลาออก
ของบุคลากรในองค์การได้
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Abstract

		 The objectives of this study were to investigate the influence of transformational leadership and
organizational culture on the resignation of staff of the Lower Northeastern region’s organizations and
compare the effect of transformational leadership and organizational culture factors on the resignation
of staff between each organization such as government agencies, state enterprises, and private organizations. Questionnaires were instrument for collecting data with 676 staff of target organizations. Data
analysis process using descriptive statistics and structural equation modeling approach (SEM). The results
showed that the transformational leadership factor and organizational culture factor have significant
effect on resignation of organization’s staff, which the role of organizational culture mediates fully effect
on the transformational leadership and the resignation of staff and the proposed model was significant
was fit with empirical data. Moreover, with regarding comparison the different organization, the state
enterprise organization has significantly different effect than government agencies and private organization. Consequently, it means that the organizational leader should develop suitable management
system, create team activity and establish clearly assessment tool to eliminate the effect of resignation
of staff in organization and increase effectiveness of organizational performance.
Key words: Transformational Leadership, Organizational Culture, Resignation

ความส�ำคัญของปัญหา

		 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญขององค์การ
การที่ ห น่ ว ยงานจะสามารถขั บ เคลื่ อ นไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสบความส�ำเร็จได้นั้น ส่วนหนึ่งต้อง
มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สิ่ง
ส�ำคัญที่องค์การได้คาดหวังไว้อยู่เสมอ คือ ความจงรักภักดี
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร การที่บุคลากรมีความภักดี
ต่อองค์การ บุคลากรก็จะมีความรู้สึกที่ดีและภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึง่ ขององค์การ ท�ำให้เกิดปัญหาการย้ายงานหรือ
การลาออกลดลง การลาออกส่งผลกระทบต่อองค์การใน
การด�ำเนินงานทั้งระบบ เนื่องจากลักษณะการท�ำงานต้อง
ใช้ทักษะและความช�ำนาญที่ไม่สามารถท�ำงานทดแทนกัน
ได้ การลาออกของบุคลากรจึงเป็นปัญหาส�ำคัญขององค์การ
ทีค่ วรได้รบั การแก้ไข เพือ่ ลดการสูญเสียด้านทรัพยากรบุคคล
(ธัญยธรณ์ โสภณพัฒนพงศ์ และคณะ, 2552)
		 สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความภั ก ดี ต ่ อ
องค์ ก ารจนน� ำ ไปสู ่ ค วามทุ ่ ม เทและท� ำ งานให้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งมาจากภาวะผู้น�ำขององค์การ ซึ่ง
การแสดงออกของผู ้ น� ำ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ต้
บังคับบัญชา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา วิธีการของความเป็นผู้น�ำแบบใหม่จึงมีความ
ส�ำคัญ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถจูงใจให้ผตู้ ามปฏิบตั งิ านได้มากกว่า
ที่คาดหวังไว้ เรียกว่า ความเป็นผู้น�ำเชิงปฏิรูป เป็นการที่
ผู้น�ำและผู้ตามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้น�ำท�ำให้ผู้ตามเกิด
แรงจูงใจในการท�ำงาน (Bass, 1985) ผู้น�ำสามารถผลักดัน
ให้ผตู้ ามเห็นโอกาสและความต้องการของตนเอง (Bass and
Avolio, 1994) โดยผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู จะกระตุน้ ให้ผตู้ ามด�ำเนิน
งานให้ประสบความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้
การด�ำเนินงานเกิดประโยชน์กับองค์การมากที่สุด (อินทุอร
โควังชัย, 2554)
		 สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่มีภายในองค์การ คือ
วัฒนธรรมองค์การ เมื่อพนักงานเริ่มท�ำงานก็จะต้องเรียนรู้
การท�ำงาน รวมทั้งต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การที่แสดงถึง
ค่ า นิ ย มและมาตรฐานที่ ชี้ แ นะเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของ
บุคลากร เป็นการก�ำหนดทิศทางขององค์การ วัฒนธรรมที่
ดีท�ำให้บุคลากรมีความพึงพอใจเพราะวัฒนธรรมองค์การ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรซึมซับแบบแผน
พฤติกรรม ค่านิยมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ริ ว่ มกัน (สุพาณี สฤษฎ์วานิช,
2552) จากความส�ำคัญที่ผู้บริหารควรสนใจ และใส่ใจด้าน
ปัญหาการลาออกของบุคลากร ซึง่ ถือเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ
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ขององค์การ และเพือ่ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนขององค์การ
ท�ำให้คณะวิจัยสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลของผู้น�ำเชิงปฏิรูป
และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากร
ในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
เนื่องจากหน่วยงานทั้ง 3 มีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน
ภาครัฐบาลมีการบริหารโดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับ ภาค
เอกชนบริ ห ารจั ด การโดยเจ้ า ของกิ จ การซึ่ ง กฎระเบี ย บ
สามารถยืดหยุ่นได้ และรัฐวิสาหกิจจะบริหารแบบผสม
ระหว่างการบริหารแบบราชการกับเอกชน

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของผู้น�ำเชิงปฏิรูปที่ส่งผลต่อ
การลาออกของบุคลากร ผ่านวัฒนธรรมองค์การ
		 2. เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของผู้น�ำเชิงปฏิรูปที่
ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากร ผ่านวัฒนธรรมองค์การ
ในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

ขอบเขตของการวิจัย
		 ตัวแปรการวิจยั ได้แก่ 1. ผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู 2. วัฒนธรรม

องค์การ และ 3. การลาออก
		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของหน่วย
งานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศ ได้แก่ นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ และยโสธร เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และ
ไม่ทราบประชากรที่แน่นอน คณะวิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบโควต้า

การทบทวนวรรณกรรม

		 ผู้น�ำเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership)
หมายถึง ผู้น�ำที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยใช้อิทธิพล หรือ
บารมีอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการท�ำให้ผู้ตามเกิด
แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน การกระตุ้นให้ผู้ตามใช้สติ
ปัญญา และการสร้างความสัมพันธ์รายบุคคล ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็น
จริงเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ (พันทิภา สุวรรณโค,
2557) หรือเป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นการ
ท�ำงานที่เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น
กว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถและ
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ศักยภาพ ไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ โดยผูบ้ ริหารแสดงบทบาท ท�ำให้
ผู้ร่วมงานรู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ภารกิจ และวิสัยทัศน์ มี
ความจงรั ก ภั ก ดี และจู ง ใจให้ ผู ้ ร ่ ว มงานมองไกลเกิ น กว่ า
ความสนใจของตนซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ป ระโยชน์ ข ององค์ ก าร
(สมมารถ สูรโรคา, 2553) นอกจากนี้ผู้น�ำเชิงปฏิรูปที่มี
การกระตุ้นทางปัญญา มีการสร้างแรงบันดาลใจ มีการ
ค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล มีผลต่อวัฒนธรรมภายในองค์การ
(นุชา สระสม, 2552; วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล, 2554)
นอกจากนี้หากบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความพึงพอใจในงาน พนักงานจะรู้สึกเหมือนเป็นส่วน
หนึ่งกับองค์การ ท�ำให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท�ำงาน
และเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ พนักงานจะมี
ความตั้งใจลาออกจากงานต�่ำ (จิตรวี เชิญพิพัฒธนสกุล,
2555) และการที่ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน จะส่งผลให้พนักงาน
มีความจงรักภักดี ตลอดจนรูส้ กึ ไม่อยากลาออกจากองค์การ
เกิดจากการที่ผู้น�ำมีการแสดงออกให้พนักงานยอมรับใน
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การ การจูงใจให้พนักงานมี
ความผูกพันต่อองค์การ และท�ำให้พนักงานมองว่าเป้าหมาย
ที่ส�ำเร็จคือประโยชน์ของทุกคน (รัตนาวรรณ เวศนานนท์,
2552; ศรัณย์รัชต์ สมรรคเสวี และ เกษมชาติ นเรศเสนีย์,
2559) ในการศึกษาครั้งนี้คณะวิจัยประยุกต์แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปจาก Bass and Avolio
(1990) มีพฤติกรรม 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4 Is”
ได้แก่ 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership: II or CL) 2. การสร้าง
แรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) 3. การ
กระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) และ
4. การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized
Consideration: IC)
		 วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)
หมายถึง ข้อสมมติพนื้ ฐานร่วมกันของบุคคลเกีย่ วกับค่านิยม
ความเชื่อ บรรทัดฐาน สัญลักษณ์ ภาษาพิธีการ และเรื่อง
เล่ า ขององค์ ก ารที่ เ ป็ น การแสดงออกให้ กั บ สมาชิ ก ของ
องค์ ก ารและเป็ น ที่ ย อมรั บ เป็ น แนวทางของพฤติ ก รรม
(Cook and Hunsaker, 2001) นอกจากนี้วัฒนธรรม
องค์การยังเป็นค่านิยม ความเชื่อและเจตคติร่วมกัน รวม
ทั้งเป็นมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อตกลงที่ยึดถือปฏิบัติโดย
เป็นสัญลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะขององค์การที่สมาชิก
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ยอมรับ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน (สมใจ ลักษณะ,
2546) จากงานวิจัยของ รุจิรา เรืองวิไลกฤตย์ (2556) พบ
ว่าวัฒนธรรมที่มีในองค์การมีผลต่อความจงรักภักดีในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน รวมถึงงานวิจยั ของ สิงหา ขาวนวล
และคณะ (2558) พบว่ามีความสัมพันธ์กนั วัฒนธรรมองค์การ
และความเหนื่ อยหน่ายในงานมีอิทธิพลต่อการตั้งใจลา
ออกอย่างมีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยได้
ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การจาก Daft
(2002) โดยแบ่งออกเป็น 1. วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) 2. วัฒนธรรมแบบมุง่ ผลส�ำเร็จ (Achievement Culture) 3. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) และ 4.วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic
Culture)
		 การตัดสินใจลาออกจากงานนั้น เป็นการตัดสินใจ
ส่วนบุคคล โดยทฤษฎีของ Mobley (1982) ได้อธิบาย
ความหมายของการลาออก หมายถึง การที่พนักงานของ
องค์การสิ้นสภาพเป็นสมาชิกขององค์การด้วยความสมัคร
ใจ โดยไม่รวมถึงการโอนย้าย หรือการหมุนเวียนหน่วยงาน
ในองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1991) ที่ให้
ความหมายของความตั้งใจลาออกจากงานว่า เป็นความ
พร้อมที่จะกระท�ำพฤติกรรมการลาออกจากงานในอนาคต
และ สุมินทร เบ้าธรรม (2554) ให้ความหมายว่า การที่
พนักงานพ้นจากการเป็นสมาชิกขององค์การโดยสมัคร อยู่
ภายใต้การควบคุมของตนเอง ซึ่งจะไม่รวมถึงการพ้นจาก
การเป็นสมาชิกที่อยู่ภายนอกการควบคุม

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 1. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาบุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งประชากรมีขนาดใหญ่และไม่
ทราบจ�ำนวนประชากร คณะวิจัยหาขนาดตัวอย่างโดยใช้
สูตรค�ำนวณแบบไม่ทราบจ�ำนวนประชากร ค่าระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 385 คน แต่การใช้แบบสอบถามจะมีอัตราการ
ตอบกลับจากงานทีเ่ คยศึกษาประมาณร้อยละ 35-40 ดังนัน้
คณะวิจัยจึงส่งแบบสอบถามจ�ำนวน 1,000 ฉบับ เพื่อให้ได้
จ�ำนวนแบบสอบถามตอบกลับที่เพียงพอ และเลือกใช้วิธี
แบ่งตามโควต้าของหน่วยงาน ดังนี้ ภาครัฐบาล 250 คน
รัฐวิสาหกิจ 350 คน และภาคเอกชน 400 คน จากนั้นแบ่ง
ตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน
		 2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ง
เป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิง
ปฏิรูปบูรณาการจากทฤษฎีของ Bass and Avolio (1990)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การบูรณา
การจากทฤษฎีของ Daft (2002) ตอนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความตั้งใจลาออกจากงาน และส่วนที่ 5 เป็นข้อ
เสนอแนะ
		 การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม (IOC) มีผู้เชี่ยวชาญ
5

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว คณะผูวิจัยเสนอกรอบแนวคิดดังนี้
ผู้นําเชิงปฏิรูป
-การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
-การสร้างแรงบันดาลใจ
-การกระตุ้นการใช้ปัญญา
-การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

การลาออก

วัฒนธรรมองค์กร
-วัฒนธรรมแบบปรับตัว
-วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ
-วัฒนธรรมแบบเครือญาติ
-วัฒนธรรมแบบราชการ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซึ่งประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากร คณะวิจัยหาขนาด
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จ�ำนวน 3 ท่าน ผลการพิจารณาเป็นรายข้อค�ำถาม พบว่ามี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เท่ากับ 0.96 แสดงดังตาราง 1
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานด้วยโมเดล
สมการโครงสร้าง วิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ และตรวจ
สอบความสอดคล้องของตัวแบบ เพื่อพิจารณาว่าตัวแบบ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ดชั นี CMIN/DF, CFI,
GFI, NFI, RMR และ RMSEA
ตาราง 1 ระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
			 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา	
1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของบุคลากร
		
1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
		
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
		
1.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
		
1.4 ด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การของบุคลากร
		
2.1 ด้านวัฒนธรรมแบบปรับตัว
		
2.2 ด้านวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส�ำเร็จ
		
2.3 ด้านวัฒนธรรมแบบเครือญาติ
		
2.4 ด้านวัฒนธรรมแบบราชการ
3. ปัจจัยด้านการลาออกของบุคลากร
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		 ผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 676 คน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามจากภาคเอกชนมากที่สุด (ร้อยละ 39.3) รอง
ลงมาคือภาครัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 34.6) และภาครัฐบาล
(ร้อยละ 26.1) ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.5) มีอายุเฉลีย่ ส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง
30-40 ปี (ร้อยละ 33.3) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 49.7) ส่วนใหญ่ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับปฏิบัติการ
(ร้อยละ 71.3) และมีประสบการณ์การท�ำงานมากกว่า 15
ปี (ร้อยละ 33.4)
ระดับความเชื่อมั่นของมาตรวัด
0.846
0.752
0.880
0.817
0.873
0.898
0.754
0.866
0.895

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร
						
ส่วนเบี่ยงเบน
			 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา	
ค่าเฉลี่ย		
						
มาตรฐาน
1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของบุคลากร
		
1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
		
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
		
1.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
		
1.4 ด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การของบุคลากร
		
2.1 ด้านวัฒนธรรมแบบปรับตัว
		
2.2 ด้านวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส�ำเร็จ
		
2.3 ด้านวัฒนธรรมแบบเครือญาติ
		
2.4 ด้านวัฒนธรรมแบบราชการ
3. ปัจจัยด้านการลาออกของบุคลากร

3.49
3.55
3.46
3.49
3.46
3.55
3.51
3.60
3.51
3.57
2.49

0.897
0.955
0.976
0.957
0.911
0.834
0.869
0.903
0.877
0.903
1.127

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย

จากตาราง 2 พบวา บุคลากรทั้ง 3 หนวยงานมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยตอตัวแปรปจจัยดานภาวะ
ผูนํา94
เชิงปฏิวารสาร
รูป และปสมาคมนั
จจัยดานวักฒวินธรรมองค
คลากรอยู
นระดั2561
บมาก ขณะที่ปจจัยดานการลาออก
จัย ปีที่ 23กฉบัารของบุ
บที่ 2 พฤษภาคม
- สิงใหาคม
ของบุคลากรอยูในระดับนอย
		3 ผลการคํ
จากตาราง
2 พบว่
บุคลากรทั
3 มหน่พัวนยงานมี
ตาราง
านวณค
าสัมา ประสิ
ทธิ์ส้ง หสั
ธของตัว		
แปร ก�ำหนดให้ ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป (leader) ประกอบ
ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อตัวแปรปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� ด้วย การมีอิทธิพลด้วยอุดมการณ์ (II) การสร้างแรงบันดาล
II จจัยด้านวัฒIMนธรรมองค์การของบุ
IS คลากรอยู
IC ่ ใจ (IM)
Adaการกระตุ
Ach
Cla
Bur Resign
เชิงปฏิรปู และปั
้นทางปัญญา (IS) การค�ำนึงถึงความเป็น
IIในระดับมาก
1.000
ขณะที่ปัจจัยด้านการลาออกของบุคลากรอยู่ ปัจเจกบุคคล (IC) ส�ำหรับวัฒนธรรมองค์การ (culture)
ในระดับน้0.891**
อย
ได้แก่ วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Ada) วัฒนธรรมแบบมุ่งผล
IM
1.000
IS
0.831** 0.844** 1.000
ผลการค�ำนวณค่
าสัมประสิทธิ0.884**
์สหสัมพันธ์ของตั
วแปร
1.000
ICตาราง 30.832**
0.858**
		0.788**
II
IM
IS
IC
Cla
Bur Resign
0.850** Ada
1.000 Ach
Ada
0.788**
0.854**
1.000								
Ach II 0.805**
0.801** 0.833** 0.838** 0.871** 1.000
0.891** 1.000							
Cla IM 0.751**
0.752** 0.804** 0.791** 0.834** 0.844** 1.000
IS
0.831** 0.844** 1.000						
0.770** 0.805** 0.868** 0.845** 1.000
Bur IC 0.745**
0.750** 0.884**
0.784** 1.000					
0.832** 0.858**
Ada -0.369**
0.788** -0.385**
0.788** 0.854**
-0.322** 1.000				
-0.154 -0.307** -0.162** -0.303** 1.000
Resign
-0.312**0.850**
Ach 0.805** 0.801** 0.833** 0.838** 0.871** 1.000			
** p <Cla
0.05 0.751** 0.752** 0.804** 0.791** 0.834** 0.844** 1.000		
เคราะหความสอดคล
องกลมกลื0.770**
นกับขอมูล0.805**
เชิงประจัก0.868**
ษ ที่วา CMIN/DF
คาระหวาง 2.0Burการวิ0.745**
0.750** 0.784**
0.845** ควรมี
1.000
Resign
-0.385**
-0.312**
-0.307**
-0.303** 1.000and
5.0 และ
GFI,-0.369**
AGFI, NFI,
CFI ควรมี
คาเกิน-0.322**
0.9 สําหรับ-0.154
RMR ควรมี
คาไมเกิ-0.162**
น 0.05(Diamantopoulos
** p < 0.05
Siguaw, 2000) และ คา R2 มีอํานาจในการอธิบายและทํานายระดับต่ําคือ 0.01-0.12, ระดับปานกลาง 0.13เคราะห์ความสอดคล้
นกับข้้น
อมูไป
ล (Lee,
ส�ำเร็Barrett
จ (Ach) วัand
ฒนธรรมแบบเครื
อญาติ (Cla) และวัฒนธรรม
0.25,		
ระดับการวิ
สูง 0.26-0.48
และ ระดับอสูงกลมกลื
งมาก 0.49ขึ
Morgan, 2005)
เชิงประจั
กษ์ ที่ว่าภาวะผู
CMIN/DF
าง 2.0-5.0
กําหนดให
นําเชิงควรมี
ปฏิรคูป่าระหว่
(leader)
ประกอบดแบบราชการ
วย การมีอ(Bur)
ิทธิพลดวยอุดมการณ (II) การสรางแรง
และ GFI, AGFI, NFI, CFI ควรมีค่าเกิน 0.9 ส�ำหรับ RMR 		 1. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของ
บันดาลใจ
นทางปญญา (IS)
การคํานึงถึผูง้นความเป
(IC) สําหรับคลากร
วัฒนธรรม
ควรมีค่า(IM)
ไม่เกิน การกระตุ
0.05 (Diamantopoulos
and Siguaw,
�ำเชิงปฏิน
รูปปทีจ่สเจกบุ
่งผลต่คอคล
การลาออกของบุ
ผ่าน
2
นาจในการอธิบายและท�
นาย วัวัฒฒนธรรมแบบมุ
และ ค่าไดRแก มีวัอฒ�ำนธรรมแบบปรั
นธรรมองค์การในหน่
รัฐวิสาหกิจ
องค2000)
การ (culture)
บตัว ำ(Ada)
งผลสํวายงานภาครั
เร็จ (Ach)ฐบาล
วัฒนธรรมแบบ
่ำคือ 0.01-0.12, ระดับปานกลาง 0.13-0.25, ระดับ และภาคเอกชน
เครือระดั
ญาติบต�(Cla)
และวัฒนธรรมแบบราชการ (Bur)
สูง 0.26-0.48 และ ระดับสูงมาก 0.49 ขึ้นไป (Lee, Barrett 1.
andผลการวิ
Morgan,เคราะห
2005) ตัวแบบสมการโครงสรางของผูนําเชิงปฏิรูปที่สงผลตอการลาออกของบุคลากร
ผานวัฒนธรรมองคการในหนวยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิของตัวแปรผู้น�ำเชิงปฏิรูปที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากร ผ่านวัฒนธรรม		
		 องค์การ (ภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน)

วัฒนธรรมองคการ (ภาพรวมของหนวยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน)
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิของตัวแปรผูนําเชิงปฏิรูปที่สงผลตอการลาออกของบุคลากร ผาน
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วัฒนธรรมองคการ
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์leader
คา่ สัมประสิทธิของตัวแปรผูน้ ำ� เชิงปฏิรculture
ปู ทีส่ ง่ ผลต่อการลาออกของบุคลากร ผ่านวัRฒ2 นธรรมองค์การ
ตัวแปร
ตัวแปร		
TE
		
TE

culture

0.954

leader			
IE
DE
TE
IE
DE
TE
0.954
-

culture 0.954
resignresign-0.144
-0.144 0.578
0.578

0.954
-0.722
-0.722

0.606
0.606

culture		
IE
DE
IE
DE

-

--

-

0.606
0.606

R2

0.911

0.911
0.454
0.454

หมายเหตุ
ลรวม, IE
IE = อิททธิธิพพลทางอ้
อม,อม,
DEDE
= อิ=ทธิอิพทลทางตรง,
เครื่องหมาย
(-) = ไม่(-)
มีอิท=ธิไม
พลมีอิทธิพล
หมายเหตุ
: TE: TE= อิ=ทอิธิทพธิพลรวม,
ลทางอ
ธิพลทางตรง,
เครื่องหมาย
จากภาพ 2 และตาราง 4 พบวา CMIN/DF = 2.831, RMR = 0.015, GFI = 0.980, AGFI = 0.957, NFI =
และตาราง
4 พบว่า CMIN/DF =นําเชิและค่
กอธิบายโดยผู
0.992		และจากภาพ
CFI = 2 0.995
ผลกระทบทางตรงของผู
งปฏิราความแปรปรวนของการลาออกถู
ูปสงผลตอการลาออกในทิศทางตรงกั
นข้นาม�ำ
2
2.831, RMR = 0.015, GFI = 0.980, AGFI = 0.957, NFI เชิงปฏิรปู และ วัฒนธรรมองค์การมีรอ้ ยละ 45.4 (R =0.454)
เท า กั=บ0.992
0.722
 นํ า เชิ ง ปฏิ้นร�ำู ปเชิตงอ วั ฒซึง่ นธรรมองค
ก ารมี ผ ลกระทบทางตรงที
่ 0.954
การอธิบายความแปรปรวนนี
ถ้ อื ว่ามีอำ� นาจในการอธิ
บาย
และและผลกระทบของผู
CFI = 0.995 ผลกระทบทางตรงของผู
ผลกระทบของวั
นธรรมองคการกั
บการลาออกมี
ปฏิรูปส่งผลต่ฒ
อการลาออกในทิ
ศทางตรงกั
นข้ามเท่าผกัลกระทบทางตรงที
บ ในระดับสูง ่ 0.606 ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผูนํา
ย บเทีในทิ
ย บการลาออกของบุ
ค ลากรแต่
ละ
0.722
น้ ำ� เชิงอปฏิมกัรปู บต่การลาออกของพนั
อวัฒนธรรมองค์การ ก		
เชิงปฏิ
รูปและผลกระทบของผู
จึงมีผลกระทบทางอ
งานอยูเมืท่อี่ เปรี
0.578
ศทางเดียวกัน และค
าความ
มีผลกระทบทางตรงที่ 0.954 ผลกระทบของวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน2 พบว่า ผู้น�ำ
แปรปรวนของการลาออกถู
กอธิบายโดยผูนํา่ เชิ0.606
งปฏิรในูป และเชิงวัปฏิ
ฒนธรรมองค
การมีรอยละ 45.4
ซึ่ง
รปู ทีส่ ง่ ผลต่อการลาออกของบุ
คลากร(Rผ่=0.454)
านวัฒนธรรม
องค์การกับการลาออกมีผลกระทบทางตรงที
การอธิ
ายความแปรปรวนนี
ือวราปู มีจึองมีําผนาจในการอธิ
บสูง วยงานรัฐบาล
องค์การในหน่
ทิศบ
ทางเดี
ยวกัน ดังนัน้ ผูน้ ำ� เชิง้ถปฏิ
ลกระทบทางอ้อบมายในระดั
กับการลาออกของพนั
กงานอยู่ที่ 0.578 ในทิคศลากรแต
ทางเดียวกัลนะหนวยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พบวา
เมื่อเปรียบเทียบการลาออกของบุ
ผูนําเชิงปฏิรูปที่สงผลตอการลาออกของบุคลากร ผานวัฒนธรรมองคการในหนวยงานรัฐบาล

3 ผลการวิ
เคราะห์
ประสิทธิธิขของตั
้น�ำเชิ
ูปทีร่สูป่งผลต่
คลากร ผ่าคนวัลากร
ฒนธรรม		
ภาพภาพ
3 ผลการวิ
เคราะห
คาคสั่ามสัมประสิ
องตัวแปรผู
วแปรผู
นํางปฏิ
เชิงรปฏิ
ที่สองการลาออกของบุ
ผลตอการลาออกของบุ
ผาน
		 องค์การในหน่วยงานรัฐบาล
วัฒนธรรมองคการในหนวยงานรัฐบาล
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิของตัวแปรผูนําเชิงปฏิรูปที่สงผลตอการลาออกของบุคลากร ผาน
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิของตัวแปรผู้น�ำเชิงปฏิรูปที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากร ผ่านวัฒนธรรม
วัฒองค์
นธรรมองค
การ ในหนวยงานรัฐบาล
การในหน่วยงานรัฐบาล

ตัวแปรตัวแปร		
		

TE

TE
culture 0.953
cultureresign 0.953
0.272
resign

0.272

leader			
leader
IE

IE
-0.668

0.668

DE

DE
0.953
0.953
-0.396

-0.396

TE

TE
0.701

0.701

culture		
culture
IE

IE
--

DE

DE
-0.701

0.701

RR2 2
0.909
0.909
0.419

0.419
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		 จากภาพ 3 และตาราง 5 พบว่า CMIN/DF = 		 จากภาพ 4 และตาราง 6 พบว่า CMIN/DF =
1.695, RMR = 0.02, GFI = 0.939, AGFI = 0.905, NFI = 2.920, RMR = 0.027, GFI = 0.938, AGFI = 0.878, NFI
0.969และ CFI = 0.987 และการลาออกของบุคลากรใน = 0.973 และ CFI = 0.982 การลาออกของบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐบาลได้รับอิทธิพลทางตรงจากผู้น�ำเชิง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับอิทธิพลทางตรงจากวัฒนธรรม
9
ปฏิรูป มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.396 ในทิศทางตรงกัน องค์การ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.316 ในทิศทางตรงกัน
ข้าม และได้รับอิทธิพลทางตรงจากวัฒนธรรมองค์การ มี ข้าม และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากผู้น�ำเชิงปฏิรูป ผ่าน
จากภาพขนาดอิ
3 และตาราง
า CMIN/DF
1.695,
GFI = ก0.939,
AGFI
0.905, NFI
0.969
ทธิพลเท่ากั5บพบว
0.701
ในทิศทางเดี=ยวกั
น อีกRMR
ทั้งผล = 0.02,
วัฒนธรรมองค์
าร 0.281
ในทิ=ศทางตรงกั
นข้าม= นอกจาก
และ CFI
= 0.987 และการลาออกของบุ
คลากรในหน
บาลไดรับกอิารได้
ทธิรพับลทางตรงจากผู
การลาออกของบุ
คลากรในหน่วยงานภาครั
ฐบาลยังได้รับวยงานภาครั
นี้พบว่าวัฒฐนธรรมองค์
ผลจากผู้น�ำเชิงปฏินรําูปเชิซึง่งมี
พลทางอ้
ปฏิรูป ในทิ
ผ่านวัศฒทางตรงกั
นธรรมองค์นกขาราม และได
ขนาดอิรทับธิอิพทลทางตรงเท่
ากับ 0.877
ในทิศทางเดีกยาร
วกัน
ปฏิรูป อิมีทขธินาดอิ
ทธิอพมจากผู
ล เทา้นกั�ำบเชิง0.396
ธิพลทางตรงจากวั
ฒนธรรมองค
ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.668 ในทิศทางเดียวกัน นอก อย่างไรก็ตาม บุคลากรหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจพบว่า ผล
มีขนาดอิ
ทธิ้พพบว่
ลเทาวัาฒกันธรรมองค์
บ 0.701 ในทิ
ศทางเดี
ยวกัน้น�ำอีเชิกงทัปฏิ้งผลการลาออกของบุ
ฐบาลยั
ง
จากนี
การได้
รับผลจากผู
รูป การลาออกของบุคคลากรในหน
ลากรไม่ได้ขึ้นวอยูยงานภาครั
่กับผู้น�ำเชิงปฏิ
รูป และ
ทธิพอลทางตรงเท่
ากังบปฎิ
0.953
ศทางเดี
ยวกัน ค่กาาร
ความแปรปรวนของการลาออกถู
กอธิบายโดยผู
้น�ำเชิง
ไดรับอิซึท่งมีธิขพนาดอิ
ลทางอ
มจากผูนําเชิ
รูป ในทิ
ผานวั
ฒนธรรมองค
ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.668
ในทิศทาง
2
าความแปรปรวนของการลาออกถู
อธิบายโดยผู
้น�ำ ปฏิ
การมี
29.9 (R =0.299)
เดียวกันและค่
นอกจากนี
้พบวาวัฒนธรรมองคกการได
ร2 ับผลจากผู
นํารเชิูป งและ
ปฏิรวัูปฒนธรรมองค์
ซึ่งมีขนาดอิ
ทรธิ้อพยละ
ลทางตรงเท
ากับ
เชิงปฏิรปู และ วัฒนธรรมองค์การมีรอ้ ยละ 41.9 (R =0.419) ซึ่ ง การอธิ บ ายความแปรปรวนนี้ ถื อ ว่ า มี อ� ำ นาจในการ
0.953 ในทิ
ศทางเดี
ยวกัน และคาความแปรปรวนของการลาออกถู
กอธิบายโดยผู
ซึ่ ง การอธิ
บ ายความแปรปรวนนี
้ ถื อ ว่ า มี อ� ำ นาจในการ อธิบายในระดั
บสูง นําเชิงปฏิรูป และ วัฒนธรรม
อธิบรายในระดั
บสูง(R2=0.419) ซึ่งการอธิบายความแปรปรวนนี
		 ้ถ3.ือวผูามี้ นอ� ำ ําเชินาจในการอธิ
ง ปฏิ รู ป ที่ ส ่ ง ผลต่
อ การลาออกของ
องคการมี
อยละ 41.9
บายในระดั
บสูง
		 2. ผู ้ น� ำ เชิ ง ปฏิ รู ป ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การลาออกของ บุคลากร ผ่านวัฒนธรรมองค์การในหน่วยงานเอกชน
2. ผูนําเชิงปฏิรูปที่สงผลตอการลาออกของบุคลากร ผานวัฒนธรรมองคการในหนวยงาน
บุคลากร ผ่านวัฒนธรรมองค์การในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

4 ผลการวิ
เคราะห์
่าสัมประสิ
ของตัววแปรผู
แปรผู้นน�ำําเชิเชิงงปฏิ
อการลาออกของบุ
คลากร คผ่ลากร
านวัฒนธรรม
ภาพ 4 ภาพ
ผลการวิ
เคราะห
คาสัมคประสิ
ทธิทขธิองตั
ปฏิรูปรทีูป่สที่ง่สผลต่
งผลต
อการลาออกของบุ
ผาน
		
องค์การในหน่
วยงานรัฐวิวสยงานรั
าหกิจ ฐวิสาหกิจ
วัฒนธรรมองค
การในหน
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิของตัวแปรผูนําเชิงปฏิรูปที่สงผลตอการลาออกของบุคลากร ผาน
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิของตัวแปรผู้น�ำเชิงปฏิรูปที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากร ผ่านวัฒนธรรม		
วัฒนธรรมองค
ยงานรั
องค์การในหน่กวารในหน
ยงานรัฐวิสวาหกิ
จ ฐวิสาหกิจ
leader			 culture
culture		
ตัวแปร ตัวแปร		 leader
		

TE

IE

DE

DE0.877
cultureTE 0.877 IE culture resign0.877-0.281 - -0.281 0.877resign

-0.281

-0.281

-

TE

IE

TE - IE --0.316 - -0.316

-

DE

DE - -0.316
-0.316

R2R

2

0.770
0.770
0.299

0.299

จากภาพ 4 และตาราง 6 พบวา CMIN/DF = 2.920, RMR = 0.027, GFI = 0.938, AGFI = 0.878, NFI = 0.973
และ CFI = 0.982 การลาออกของบุคลากรของหนวยงานรัฐวิสาหกิจไดรับอิทธิพลทางตรงจากวัฒนธรรม
องคการ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.316 ในทิศทางตรงกันขาม และไดรับอิทธิพลทางออมจากผูนําเชิงปฎิรูป
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ภาพ 5 ภาพ
ผลการวิ
เคราะห
คาสัมคประสิ
ทธิทขธิองตั
ปฏิรูปรทีูป่สที่ง่สผลต่
งผลต
อการลาออกของบุ
ผาน
5 ผลการวิ
เคราะห์
่าสัมประสิ
ของตัววแปรผู
แปรผู้นน�ำําเชิเชิงงปฏิ
อการลาออกของบุ
คลากรคผ่ลากร
านวัฒนธรรม
องค์การหน่กวยงานเอกชน
วัฒนธรรมองค
ารหนวยงานเอกชน
ตาราง ตาราง
7 ผลการวิ
เคราะห
คาสัค่ามสัประสิ
องตัววแปรผู
แปรผู
ที่สองการลาออกของบุ
ผลตอการลาออกของบุ
คลากร
ผาน
7 ผลการวิ
เคราะห์
มประสิททธิธิขของตั
้น�ำนเชิํางเชิ
ปฏิงรปฏิ
ูปทีร่สู่งปผลต่
คลากร ผ่านวั
ฒนธรรม
		วัฒนธรรมองค
องค์การในหน่
วยงานเอกชน
การในหน
วยงานเอกชน
ตัวแปร		
leader			
culture		
leader
culture
TE
IE
DE
TE
IE
DE

ตัวแปร		

TE 0.972 IE culture
culture resign
0.972 - - resign

-

-

DE0.972
0.972 -

TE - -

IE - -

-

-

DE - -

R2

R2

0.944
0.252
0.944

0.252

		 จากภาพ 5 และตาราง 7 CMIN/DF = 2.000, รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในทิศทางตรงกันข้าม
จากภาพRMR
5 และตาราง
7 CMIN/DF
2.000,
RMR NFI
= 0.011,
GFI = เ0.964,
= 0.927,
NFIความเคารพ
= 0.986และ
= 0.011, GFI
= 0.964, =AGFI
= 0.927,
= แสดงให้
ห็นว่า บุAGFI
คลากรในหน่
วยงานมี
ชื่นชม
0.986 วัและ
CFI = 0.993การในหน
วัฒนธรรมองค์
การในหน่วยงาน
ใจในตัวผู้น�ำการรันบําเชิ
รู้ภงาวะผู
รูป ด้ทาธินการมี
CFI = 0.993
ฒนธรรมองค
วยงานเอกชนได
รับอิทและไว้
ธิพลทางตรงจากผู
ปฎิร้นูป�ำเชิมีงขปฏินาดอิ
พล
เอกชนได้รับอิทธิพลทางตรงจากผู้น�ำเชิงปฏิรูป มีขนาด อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หากผู้น�ำประพฤติตัวเป็นแบบ
เทากับ อิ0.972
ในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ผูนําเชิงปฎิรูปและวัฒนธรรมองคการไมสงผลตอการลาออกของ
ทธิพลเท่ากับ 0.972 ในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ผู้น�ำเชิง อย่าง หรือเป็นตัวอย่างส�ำหรับผู้ตาม ผู้น�ำจะเป็นที่ยกย่อง
บุคลากรในหน
วยงานภาคเอกชน
กอธิ
นําเชิงปฏิมริใูปจ และ
ปฏิรูปและวั
ฒนธรรมองค์การไม่และค
ส่งผลต่าความแปรปรวนของการลาออกถู
อการลาออกของ เคารพนับถือ และท�
ำให้บผายโดยผู
ู้ตามเกิดความภาคภู
เมื่อได้
2
บุคลากรในหน่
และค่าความแปรปรวน
ร่วมงานกัน เป็นไปตามที
(1985) และ Bass
วัฒนธรรมองค
การมีวรยงานภาคเอกชน
อยละ 25.2 (R =0.252)
ซึ่งการอธิบายความแปรปรวนนี
้ถือวา่ มีBass
อํานาจในการอธิ
บายในand
ของการลาออกถูกอธิบายโดยผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู และ วัฒนธรรม Avolio (1990) กล่าวว่า ผู้น�ำที่มีอิทธิพลเชิงอุดมคติตาม
ระดับปานกลาง
องค์การมีร้อยละ 25.2 (R2=0.252) ซึ่งการอธิบายความ การรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชา คือผู้ที่ท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุป และอภิ
ปรายผล
แปรปรวนนี
้ถือว่ามีอ�ำนาจในการอธิบายในระดับปานกลาง มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ดความจงรั
กภักดีต่อการเป็คนลากร
ผู้ซึ่งได้ผรับานการ
วัตถุประสงคขอที่ 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของผูนําเชิงเป็ปฏินผูร้กูป่อทีให้่สเงกิผลต
อการลาออกของบุ
สรุป และอภิปรายผล
เคารพนับถือจากทุกคน สอดคล้องกับ Yukl (1994) กล่าว
วัฒนธรรมองค
ก
ารในหน
ว
ยงานภาครั
ฐ
บาล
รั
ฐ
วิ
ส
าหกิ
จ
และภาคเอกชน
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของผู้น�ำ ว่า การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
เชิผลการวิ
งปฏิรปู ทีส่ เคราะห
ง่ ผลต่อการลาออกของบุ
�ำ อเหตุ
ผลที่การมีอิทธิพลเชิ
งอุดมการณ์วของผู
ภาพรวมจะเห็คนลากร
วาผูผ่นาํานวัเชิฒงนธรรม
ปฏิรูปมีอของผู
ิทธิพ้นลต
การลาออกของบุ
คลากรในหน
ยงาน้น�ำมี
องค์กรัารในหน่
วยงานภาครั
ฐบาล รัฐวิในทิ
สาหกิศจทางตรงกั
และภาคนขาความจ�
ำเป็นต่เห็อนกระบวนการการเปลี
ภาครัฐบาล
ฐวิสาหกิ
จ และภาคเอกชน
ม แสดงให
วา บุคลากรในหน่ยนแปลงสามารถจะ
วยงานมีความ
เอกชน
อธิบายได้ด้วยทฤษฎีทางสังคมของ Marriner (1993) ซึ่ง
เคารพ 		
ชื่นชม ผลการวิ
และไวเใคราะห์
จในตัภวาพรวมจะเห็
ผูนําการรับนว่รูาภผูาวะผู
ูป ดกานการมี
ธิพลอยดาจากการเรี
งมีอุดมการณ
หากผูนํา
้น�ำเชิงนปฏิําเชิ
รูปงมีปฏิรพฤติ
รรมของบุอคิทคลจะเกิ
ยนรู้ในกระบวนการ
อิ ทตธิัวพเป
ลต่นอแบบอย
การลาออกของบุ
ยงานภาค
งคมนเช่ทีน่ยเดีกยยวกั
บทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบถืบัอญชาจะสั
กรรม
ประพฤติ
าง หรือเปคนลากรในหน่
ตัวอยางสําวหรั
บผูตาม ผูนทางสั
ําจะเป
องเคารพนั
และทํงาเกตพฤติ
ใหผูตาม

เกิดความภาคภูมิใจ เมื่อไดรวมงานกัน เปนไปตามที่ Bass (1985) และ Bass and Avolio (1990) กลาววา ผูนํา
ที่มีอิทธิพลเชิงอุดมคติตามการรับรูของผูใตบังคับบัญชา คือผูที่ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เปนผูกอใหเกิดความจงรักภักดีตอการเปนผูซึ่งไดรับการเคารพนับถือ
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ของผู้น�ำ และมีแนวโน้มจะเลียนแบบพฤติกรรมของผู้น�ำ
งานวิจัยของจิตรวี เชิญพิพัฒธนสกุล (2555) ก็พบว่าหาก
บุคคลกับองค์การซึ่งส่วนหนึ่งก็คือผู้น�ำมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความพึงพอใจในงาน พนักงานจะเต็มใจท�ำงาน
เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท�ำงาน เกิดความผูกพัน และ
ความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ จะส่งผลให้พนักงานจะ
มีความตั้งใจลาออกจากงานต�่ำ และสอดคล้องกับ สุมินทร
เบ้าธรรม (2554) ที่พบความผูกพันต่อองค์การมีความ
สั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ความตั้ ง ใจที่ จ ะลาออกจากงานโดย
สมัครใจ นอกจากนี้การที่ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป เช่น ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้พนักงานแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
และจะส่งผลให้พนักงานมีความจงรักภักดี ท�ำให้พนักงาน
ไม่อยากลาออกจากองค์การ เช่นเดียวกับ ศรัณย์รัชต์
สมรรคเสวี และ เกษมชาติ นเรศเสนีย์ (2559)
		 นอกจากนี้ ง านวิ จั ย ยั ง พบผลการลาออกของ
บุคลากรได้รับอิทธิพลทางอ้อมของผู้น�ำเชิงปฏิรูป ผ่าน
วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งเป็นตัวแปรคั่นกลางในทิศทางเดียว
กัน อธิบายได้ว่าหากองค์การมีปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ
เข้ามาเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างผู้น�ำเชิงปฏิรูปกับการลา
ออก จะส่งผลให้เกิดการลาออกของบุคลากร นั่นหมายถึง
ค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรมที่บุคลากรในองค์การยึดถือ
เป็นแนวทางที่มีในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแบบ
ปรับตัว คือการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการปรับตัว เน้นให้
กล้าเสี่ยง ทดลองท�ำในสิ่งใหม่ๆ ลองผิดลองถูก หรือจะเป็น
วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส�ำเร็จ คือท�ำงานหนักจนกว่าจะบรรลุ
ผลตามเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้อาจท�ำให้บุคลากรรู้สึกอึดอัด
ต่อวัฒนธรรมองค์การที่มีอยู่จนกลายเป็นการอยากลาออก
จากงาน ซึ่งสอดคล้องกับ รุจิรา เรืองวิไลกฤตย์ (2556) ที่
พบว่า หากวัฒนธรรมองค์การมีขั้นตอนในการท�ำงานที่มี
ความเข้มงวดมากเกินไป จนท�ำให้พนักงานรู้สึกไม่พึงพอใจ
พนักงานจะพยายามหางานใหม่อยู่เสมอ เมื่อได้งานใหม่
แล้ว พนักงานก็จะลาออกจากงานทันที และสอดคล้องกับ
สิงหา ขาวนวล และคณะ (2558) ที่ว่าเป็นเพราะพนักงาน
เกิดความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงานที่สะสมมาเป็นระยะ
เวลานาน ท�ำให้เกิดความคิดและการกระท�ำในการตั้งใจลา
ออกจากงาน
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของ
ผู้น�ำเชิงปฏิรูปที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากร ผ่าน

วัฒนธรรมองค์การในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน พบว่า
		 ภาครัฐบาล ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปส่งผลทางตรงใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการลาออกของบุคลากร และส่งผล
ทางอ้ อ มในทางเดี ย วกั น กั บ การลาออกผ่ า นวั ฒ นธรรม
องค์การ อาจเป็นเพราะภาครัฐบาลเป็นหน่วยงานที่มีความ
มั่นคง ดังนั้นบุคลากรจะไม่นิยมลาออก หากองค์การนั้นๆ
มี ผู ้ น� ำ ที่ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ก็ จ ะท� ำ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความรู ้ สึ ก
ผูกพันกับงานมากขึ้น อัตราการลาออกจากงานลดน้อยลง
(Bass, 1985; Bass and Avolio, 1990; Yukl, 1994;
Marriner, 1993; สุมินทร เบ้าธรรม, 2554; จิตรวี เชิญ
พิพัฒธนสกุล, 2555; ศรัณย์รัชต์ สมรรคเสวี และ เกษม
ชาติ นเรศเสนีย์, 2559) แต่หากองค์การนั้นๆ มีวัฒนธรรม
องค์การที่ต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ ต้องท�ำงานแบบมุ่งผล
ส�ำเร็จจนกว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้อาจ
ท�ำให้บุคลากรรู้สึกอึดอัดต่อวัฒนธรรมองค์การที่มีความ
เข้มงวด เกิดความเหนื่อยหน่าย จนกลายเป็นการอยากลา
ออก ซึ่งสอดคล้องกับ รุจิรา เรืองวิไลกฤตย์ (2556) และ
สิงหา ขาวนวล และคณะ (2558)
		 ภาครัฐวิสาหกิจ ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปไม่ส่งผลทาง
ตรงต่อการลาออกของบุคลากร แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
การลาออกของบุคลากรในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ
อิทธิพลของผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากร
ผ่านวัฒนธรรมองค์การในหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ขณะ
ที่ภาครัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการควบคุมของ
รัฐบาล จะเห็นได้ว่าผู้น�ำไม่ได้ส่งผลทางตรงกับการลาออก
แต่จะเป็นการส่งผลทางอ้อมผ่านวัฒนธรรมองค์การ นั่นคือ
บุคลากรมองว่าสามารถอยู่ได้ด้วยผลการปฏิบัติงาน ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับผู้น�ำ และหากวัฒนธรรมองค์การมีความเข้มแข็ง
บุคลากรในองค์การก็จะเกิดพฤติกรรมที่เกิดความผูกพัน
กับองค์การมากขึ้น
		 ภาคเอกชน จะเห็นว่า ภาวะผู้น�ำไม่ส่งผลทั้งทาง
ตรง และทางอ้อมกับการลาออกของบุคลากร วิเคราะห์
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุ
ระหว่าง 30-40 ปี ซึ่งถือว่าเป็น Generation Y ที่มีปัจจัย
ด้านอื่น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจลาออกจากงานมากกว่าภาวะ
ผูน้ ำ� และวัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับ ปริทศั น์ คล่องดี
และ กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล (2558) ที่พบว่าพนักงาน
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Generation Y ของบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย สถานภาพ
รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความ
ตั้งใจในการลาออกต่างกัน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการลาออกของพนักงาน Generation Y ของบริษัท
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ในงาน ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะ

		 1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์การ
		 1.1 จากผลการศึกษาภาพรวมของหน่วยงานภาค
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พบว่าผู้น�ำมีผลต่อการ
ตัดสินใจลาออกของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรมีความ
ส�ำคัญกับองค์การ ดังนั้น ผู้น�ำจะต้องท�ำให้บุคลากรรู้สึกไว้
วางใจ จะต้องท�ำให้ผตู้ ามมีความกระตือรือร้นในการท�ำงาน
ให้ ค� ำ แนะน� ำ เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานบรรลุ เ ป้ า หมาย สร้ า ง
บรรยากาศในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สร้างแรงจูงใจเพื่อไม่ให้เกิดความกดดัน มีการสร้างขวัญ
และก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชม การ
ให้รางวัล การยกย่อง การให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน เมื่อบุคลากรมี
ความพึงพอใจแล้วก็จะมีความจงรักภักดีต่อองค์การ
		 1.2 ในส่วนของภาครัฐบาล เนื่องจากวัฒนธรรม
องค์การส่งผลให้เกิดการลาออก ดังนั้นผู้น�ำจึงควรมีวิธีการ
ที่ท�ำให้บุคลากรไม่รู้สึกอึดอัดในการท�ำงาน จนเกิดความ
เบื่อหน่ายต่อวัฒนธรรมองค์การที่มีอยู่ โดยการลดความ
เข้มงวดในการปฏิบัติบางเรื่อง เช่น รับฟังเหตุผล หรือข้อ
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เสนอแนะ หรือวิธีการท�ำงานของคนในองค์การ เพื่อให้เกิด
ความภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ในส่วนของ
รัฐวิสาหกิจ หากต้องการลดการลาออกของพนักงานใน
องค์การ ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ
โดยการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม และเสริมสร้างการ
ท�ำงานเป็นทีม ผ่านระบบการบริหารจัดการที่สามารถวัด
ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม อันจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การท� ำ งานของบุ ค ลากรและลดอั ต ราการลาออกของ
บุคลากรในองค์การได้ ส�ำหรับภาคเอกชน อาจต้องดูปัจจัย
ด้านอื่นเพิ่มเติมเช่น ผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นต้น
		 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์
กับตัวแปรอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำเชิง
ปฏิรูป วัฒนธรรมองค์การ และการลาออกจากงาน เช่น
ความผูกพันในงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การ
ท�ำงานเป็นทีม ระบบการให้รางวัล แรงจูงใจ เป็นต้น
		 2.2 การวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยได้รวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างอย่างกว้างๆ ในแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ ภาค
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ดังนั้นควรมีการน�ำ
กรอบแนวคิ ด นี้ ไ ปปรั บ ใช้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ลั ก ษณะใกล้
เคียงกัน เช่น หน่วยงานในกระทรวงเดียวกัน ภาคเอกชน
ในกลุ่มลักษณะอุตสาหกรรมเดียวกัน
		 2.3 การท�ำวิจัยครั้งต่อไปโดยน�ำแบบจ�ำลอง และ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไปท�ำวิจัยซ�้ำในกลุ่มประเทศ
อื่นๆ เพื่อศึกษาว่าผู้น�ำและวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ มี
ผลต่อการลาออกของบุคลากรหรือไม่
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