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อิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์.1..เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ.2..เพื่อศึกษา

อิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมขององค์การ.3..เพื่อศึกษาการมีอิทธิพล

องวัฒนธรรมขององค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 และ.4..เพื่อศึกษา

การมีอิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	ผ่านวัฒนธรรมขององค์การของบริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารระดับกลาง

จ�านวน	300	คน	ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก	

	 ผลการวิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง	0.264	-	0.669	มี

นัยส�าคัญทุกตัวแปร	 จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์มี

อิทธิพลต่อวัฒนธรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะ

ผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 ได้ร้อยละ	 50	 นอกจากนั้นภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทาง

วัฒนธรรมองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและมีค่าความแปรผันท่ีถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์ได้ร้อยละ	72	สุดท้ายวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
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องค์การ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	และมีค่าดัชนีความเหมาะสม	χ2	/	df	=	1.25,CFI	=	1.00,	NNFI	

=	1.00,	RMSEA	=	0.029	และ	90%	CI	for	RMSEA	=	0.050

ค�าส�าคัญ:	 ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์,วัฒนธรรมองค์กร	 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ	

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	are	1.	to	study	the	level	and	relationship	

between	creative	leadership	organization	culture	and	organization	citizenship	be-

havior	2.	to	study	the	influence	of	creative	leadership	affecting	organization	culture	

3.	to	study	the	influence	of	organizational	culture	on	organization	citizenship	be-

havior	4.	to	study	the	influence	of	creative	leadership	affecting	organization	citizen-

ship	behavior	both	organizations	directly	and	indirectly	via	organization	culture	of	

Central	Pattana	Public	Company	Limited.	Judgment	sampling	was	conducted,	and	

the	sample	size	of	300	employees	at	the	operational	level	to	the	middle	manage-

ment	level.

	 The	research	results	found	that	correlation	coefficient	among	observable	

variables	were	0.264	–	0.669	and	every	variable	had	a	significant	level.	From	struc-

tural	equation	modeling,	it	found	that	creative	leadership	had	an	influence	on	or-

ganizational	culture	with	significantly	and	variance	predicted	by	creative	leadership	

with	50	percent.	Moreover,	creative	leadership	had	the	direct	effect	on	organization	

citizenship	behavior	with	significantly	and	had	the	indirect	effect	via	organizational	

culture	with	 significantly	 and	variance	predicted	by	 strategic	 leadership	with	72	

percent.	Finally,	organizational	culture	had	the	direct	effect	on	organization	citizen-

ship	behavior	with	significantly.	Fit	indices	of	the	model	were	χ2	/	df	=	1.25,	CFI	=	

1.00,	NNFI	=	1.00,	RMSEA	=	0.029	และ	90%	CI	for	RMSEA	=	0.050

Keywords:	Creative	Leadership,	Organizational	Culture	and	Organization	Citizenship	

Behavior
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	

ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งข้ึนในวันที่	 17	 มิถุนายน	 พ.ศ.	

2 5 2 3 	 ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ ด ้ า น ก า ร พั ฒ น า

อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้าท่ีเป็น

ศูนย ์รวมธุรกิจมีการบริการท่ีหลากหลาย	

ประกอบด้วย	โรงแรม	ห้างสรรพสินค้า	ซุปเปอร์

มาเก็ต	ร้านค้าย่อย	อาคารส�านักงาน	ห้องแสดง

สินค้า	 และที่จอดรถขนาดใหญ่	 ซึ่งความหลาก

หลายของการบริการนี้เองที่เป็นองค์ประกอบที่

ส�าคัญที่น�ามาสู ่ความส�าเร็จท�าให ้ 	 บริษัท	

เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ข้ึนเป็นผู้น�า

ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกอัน

ดับต้นๆของประเทศไทย	 แต่ในปัจจุบันธุรกิจ

ศูนย์การค้ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงข้ึน

เรื่อย	ๆ 	จนเป็นสาเหตุให้หลายๆองค์กรเกิดผลก

ระทบข้ึนในด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจการค้าออนไลน์ได้

สร้างผลกระทบต่อธุรกิจศูนย์การค้าอย่างมาก

และก�าลังปรากฏภาพให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อย	 ๆ	

รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เป็นแรงสนับสนุนให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ตลอดจนวิถี

ชีวิตในการซื้อสินค้าและบริการท่ีเปลี่ยนไปของ

คนในยุคปัจจุบันที่เข้าหาการซื้อขายออนไลน์

มากขึ้น	 ธุรกิจศูนย์การค้าจึงต้องตระหนักและ

หาวิธีทางต่าง	 ๆ	 ที่จะสามารถรับมือกับปัญหา

ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกการแข่งขันในปัจจุบันไม่

ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือแม้กระท่ัง

ปัจจัยภายในขององค์การ	 ผู ้ประกอบการ

ศูนย์การค้าแต่ละรายมีความพยายามในการ

ปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันกันมากข้ึน	 แต่

ด้วยสภาพการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	

ท�าให้ผู้บริหารศูนย์การค้าจะต้องมีการตัดสินใจ

อย่างรวดเร็ว	 มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทุก	 ๆ

ด้าน	 เพื่อส่งต่อเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญใน

การผลักดันให้องค์กรประสบความส�าเร็จ	บรรลุ

ตามเป้าหมายที่บริษัทก�าหนดไว้	 แต่ทรัพยากร

บุคคลก็มีความหลากหลาย	 ความแตกต่างทาง

พฤติกรรมของบุคคลคลย่อมมีผลต่อการท�างาน

ที่แตกต่างกัน	 ดังนั้นองค์กรจึงต้องใช้ทักษะใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลให ้พนักงาน

สามารถสร้างสรรค์งานหรือให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค ์การ	 มีส ่วนส�าคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในองค์การได้อย่างยั่งยืน	 เป็น

พฤติกรรมที่บุคคลเต็มใจปฏิบัติเพื่อองค์การ	

เช่น	พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ	พฤติกรรม

การค�านึงถึงผู้อื่น	 พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น	

พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ	 และพฤติกรรม

ความส�านึกในหน้าที่ 	 (Organ,1988)	 ซ่ึง

พฤติกรรมเหล่านี้ช ่วยให้องค์การบรรลุเป้า

หมายและช่วยวางรางฐานให้องค์การมีความ

เข้มแข็งและมั่นคงในการต่อสู ้และแข่งกันกับ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้	

	 เมื่ อพิจารณาถึ งความส� าคัญและ

ลักษณะของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การแล้วนั้น	ผู้ที่มีอิทธิพลในการน�านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติให้ลุล่วง	 คือ	 ผู้น�าหรือหัวหน้า

งาน	 เนื่องจากผู้น�าเป็นบุคคลที่ต้องเป็นแบบ

อย่างทั้งด้านปฏิบัติงานและเป็นผู้น�าทางด้าน

แนวคิดให้แก่พนักงาน	 ดังนั้นบทบาทของผู้น�า

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งและจากสภาพใน
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ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา	

ท�าให้ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ได้รับความสนใจ

เนื่องจากเป็นผู้น�าแบบมีการปรับเปลี่ยนไปตาม

การ เปลี่ ยนแปลงทาง เศรษฐกิ จ 	 สั งคม	

วัฒนธรรม	และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	

น�าไปสู่อนาคตใหม่	 โดยมีการคิดไตร่ตรองอย่าง

ละเอียดและกระตุ้นให้เกิดความ	 สร้างสรรค์	 ที่

ชักจูงให ้มีการท�างานร ่วมกันอย่างมีความ

สร้างสรรค์	 เพื่อน�าองค์การไปสู่เป้าหมายตามที่

ได้ตั้งไว้

	 สิ่ ง ส� า คั ญ อี ก ป ร ะ ก า ร หนึ่ ง 	 คื อ	

วัฒนธรรมองค์การ	หมายถึง	 รูปแบบทางความ

คิด	 ความเช่ือและค่านิยมที่มีของสมาชิกใน

องค์การ	 สะท้อน	 ออกมายังพฤติกรรม	 และ

ระเบียบปฏิบัติที่เกิดขึ้น	โดยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่

ต้องใช้เวลาในการสั่งสมจากการเรียนรู้	 และ

ถ ่ า ยทอดทา งสั ง คมดั ง น้ั น ลั กษณะของ

วัฒนธรรมองค์กรจึงมีหน้าท่ีส�าคัญในการแก้

ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐาน

ขององค ์กร	 จัดระเบียบภายในองค ์กร	 ชี้

แนวทางในการท�างานและการปฏิบัติตัว	 สร้าง

เอกลักษณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกและช่วยลด

ความจ�าเป็นที่ต้องตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติ

อยู่เสมอ

	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์	 วัฒนธรรมองค์การ	 ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 ของ	

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	หนึ่งใน

ธุรกิจศูนย์การค้าของประเทศไทย	 ซึ่งมีวิสัย

ทัศน์ที่ว ่า	 เป็นผู ้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับ

ภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน	 และ

ไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ	์ แห่งความ

สุขในระดับโลก	และมีพันธกิจ	4	ข้อ	เพื่อจะให้

บรรลุวิสัยทัศน์	ได้แก่	เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่

ทุกคนชื่นชม	 เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุด

นิ่ง	 เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค	

และเป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสุขที่เหนือ

กว่า	 ผู้วิจัยจึงคาดหวังว่าองค์การดังกล่าวจะมี

พฤติกรรมการท�างานอย่างสร้างสรรค์และมี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ	 ผู้

วิจัยคาดหวังว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะท�าให้

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของภาวะ

ผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 วัฒนธรรมองค์การ	 ที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	

ซ่ึงจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การในการน�า

ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางใน

การพัฒนาบุคคลากรและผู้น�า	หัวหน้างาน	ให้มี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 อัน

ส ่ งผลให ้องค ์การ เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด�าเนินงานและน�าพาองค์กร

สู่ความเป็นเลิศ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 วัฒนธรรม

องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของบริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่

	 2.	เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมขององค์การ

ของบริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ส�านักงานใหญ่

	 3 . 	 เพื่ อศึ กษาการมี อิ ท ธิพลของ
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วัฒนธรรมขององค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบริษัท	

เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่

	 4.	 เพื่อศึกษาการมีอิทธิพลของภาวะ

ผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้งทางตรงและทาง

อ้อม	 ผ่านวัฒนธรรมขององค์การ	 ของบริษัท	

เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่

สมมติฐานการวิจัย

	 H1 : 	 ภาวะผู ้ น� า เ ชิ ง สร ้ า งสรรค 	์

วัฒนธรรมองค์การ	 และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ	 มีความสัมพันธ์เชิงบวก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

		 H2:	ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพล

ต่อวัฒนธรรมองค์การ	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	

	 H3:	 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	

	 H4:	ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	

ทั้งทางตรง	 และทางอ้อมผ่านทางปัจจัยด้าน

วัฒนธรรมองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์

	 ภาวะผู้น�าเป็นพฤติกรรมของปัจเจก

ชนหรือเป็นคนๆเดียวที่มีอิทธิพลต่อผู ้ อ่ืนจะ

เห็นได้ว่าการกล่าวถึงบุคคลที่เป็นผู้น�าเพียงคน

เดียวมิได้เป็นกลุ่มคนและคนๆนั้นมีอิทธิพลต่อ

ผู้อ่ืนจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้แต่	 โดย

ทั่วไปก็ต้องหมายถึงการมีอิทธิพลกับคนหมู ่

มาก	(พิพัฒน์	นนทนาธรณ์,	2558)	ในการวิจัย

คร้ังนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดของภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์จาก	 Robinson	 (2007)	 เนื่องจาก

เป็นคุณลักษณะของผู ้น�าที่ส�าคัญในปัจจุบัน

และอนาคตทุกๆองค์การต้องมีการปรับเปล่ียน

ไปตามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	

วัฒนธรรม	และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	

การน�าพาองค์การหรือสังคมเป็นไปตามการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลานั้น	 โดยมีการ

คิดไตร่ตรองอย่างละเอียดและกระตุ้นให้เกิด

ความ	 สร้างสรรค์	 ชักจูงให้มีการท�างานร่วมกัน

อย่างมีความสร้างสรรค์	เพื่อน�าองค์การไปสู่เป้า

หมายตามที่ได้ต้ังไว้	 องค์ประกอบของภาวะ

ผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	ประกอบด้วยด้านการมีวิสัย

ทัศน์	 ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	

ด้านมีการปรับตัว	 และด้านมีความยืดหยุ่นต่อ

การเปลี่ยนแปลง	 ด้านมีความคิดสร้างสรรค์	

และ	ด้านเน้นการท�างานเป็นทีม	

แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ 

	 วัฒนธรรมองค์การ	หมายถึง	การสร้าง

ค่านิยมและความเชื่อ	 ซึ่งสมาชิกองค์กรหรือ

หน่วยงานให้ความสนใจต่อการด�ารงอยู ่ของ

องค์กรเป็นแบบแผนของความเชื่อ	 ค่านิยม	

ความคิด	 และการกระท�าซึ่งมีการพัฒนาอยู ่

ภายในองค์กร	 และเป็นส่ิงที่ช่วยแนะแนวทาง

พฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์กรนั้น	 ๆ	

วัฒนธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในองค์กรที่

มี อิ ทธิ พลต ่ อพฤติ กรรม 	 ทั ศนคติ 	 และ

ประสิทธิผลโดยรวมของพนักงาน	 วัฒนธรรมมี

อิทธิพลหรือมีอ�านาจเหนือองค ์กร	 ไม ่ว ่า

วัฒนธรรมองค์การนั้นจะอ่อนแอหรือแข็งแกร่ง
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ย่อมมีผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นใน

องค์กรนั้น	(วิเชียร	วิทยอุดม	2550)	ในการวิจัย

ครั้งนี้ผู ้วิจัยประยุกต์แนวคิดของโดยแนวคิด

ของ	 Daft	 (2008)	 ได้เสนอแนวคิดในการแบ่ง

วัฒนธรรม	องค์การออกเป็น	4	ประเภท	คือ	1.	

วัฒนธรรมแบบเน้นการปรับตัว	 เป็นวัฒนธรรม

ที่ เ น ้ น ก า ร ป รั บ ตั ว เ พื่ อ ต อบสนอ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงต ่าง	 ๆ	 จากสภาพแวดล ้อม

ภายนอกและส่งเสริมให้พนักงานมีอ�านาจการ

ตัดสินใจปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ	 สามารถปรับ

เปล่ียนวิธีการท�างานได้	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า	 โดยผู้น�าจะมีลักษณะเป็นผู้

สนับสนุนแนวความคิดสร้างสรรค์	 การให้ลอง

ท�าส่ิงใหม่ๆ	 2.	 วัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วน

ร่วม	 เป็นวัฒนธรรมที่มุ ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์การ	 ให้ความ

ส�าคัญกับความต้องการและความเป็นอยู่ของ

สมาชิก	 โดยสมาชิกจะมีความรู้สึกว่าองค์การ

เป็นครอบครัวขนาดใหญ่เพ่ือท�างานร่วมกัน	 3.		

วัฒนธรรมแบบเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ	

เป็นวัฒนธรรมที่สมาชิกในองค์การต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายและอยู ่ภายใต้กฎระเบียบและ

ธรรมเนียมปฏิบัติที่องค์การก�าหนดไว้	 โดยเน้น

การด�าเนินงานภายใต้ขั้นตอนการท�างานและ

โครงสร้างของสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน	 4.	

วัฒนธรรมแบบเน้นพันธกิจ	 เป็นวัฒนธรรมที่

องค์การมีการก�าหนด	 วิสัยทัศน์	 และเป้าหมาย

ที่ชัดเจนโดยผู้น�าจะถ่ายทอดวิสัยทัศน์และพันธ

กิจที่มีความเฉพาะเจาะจง	 เพื่อให้พนักงาน

เข้าใจ	รับรู้และสามารถปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตาม

เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้	

แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ

	 พฤติกรรมการเป ็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ	ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่อย่างเป็น

ทางการของบุคลากรที่องค์การก�าหนดให้	 แต่

เป็นพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผล	

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดของ	Or-

gan	(1988)	แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น	5	ด้าน

ประกอบด้วย	 1.	 พฤติกรรมการให้ความช่วย

เหลือ	 หมายถึงการให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น

ทันทีเมื่อเกิดปัญหาท่ีเกี่ยวข ้องกับงาน	 2.	

พฤติกรรมความส�านึกในหน้าท่ี	 หมายถึง

พฤติกรรมที่แสดงออก	 ถึงการยอมรับกฎ

ระเบียบภายในองค์การโดยเอาใจใส่และเคารพ

ต่อกฎระเบียบตรงต่อเวลาปฏิบัติตนอยู ่ใน

ระเบียบค�านึงถึงทรัพย์สินขององค์การ	 3.	

พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น	 หมายถึง

พฤติกรรมความอดทนอดกลั้นต่อปัญหา	 ความ

ยากล�าบากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคับ

ข้องใจความไม่สะดวกสบายทั้งที่เรามีสิทธิ์ท่ีจะ

แสดงถึงข้อข้องใจที่เกิดขึ้น	 สามารถเรียกร้อง

ความเป็นธรรมหรือร้องทุกข์ได้	 4.	 พฤติกรรม

การให้ความร่วมมือ	 หมายถึงพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงการรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม

ในการด�าเนินงานต่างๆภายในองค์การอย่าง

สร้างสรรค์	 แสดงความคิดเห็นในเวลาที่เหมาะ

สมและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงองค์การ	

5.	 พฤติกรรมการค�านึงถึงผู ้อื่น	 หมายถึง

พฤติกรรมท่าทางหรือการแสดงกิริยาอาการที่

แสดงถึงความเคารพนอบน้อมกับบุคคลอื่น	

เพื่อนร่วมงานเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น
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ได้ซึ่งการท�างานในองค์การน้ันต้องพึ่งพาอาศัย

กันและกัน	

	 ฉัตรฤทัย	 อินทุโศภน,	 (2559)	 ศึกษา

เรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 และจิต

สาธารณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การในรด.จิตอาสา	ผลการศึกษาพบ

ว่าภาวะผู ้น�าการปฏิรูปสามารถอธิบายและ

ท�านายการมีจิตสาธารณะของ	 รด.จิตอาสาได้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและ	 ภาวะผู้น�าการ

ปฏิรูปมีความสามารถในการอธิบายและ

ท�านายผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของ	 รด.จิตอาสาได้	 ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการมีจิตสาธารณะ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

	 ศรัณย์รัชต์	สมรรคเสวี	และ	เกษมชาติ	

นเรศเสนีย์	 (2559)	 ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้น�าการ

ปฏิรูป	 ความผูกพันต่อองค์การ	 และพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานใน

ธุรกิจขนส่งสินค้า	 พบว่าภาวะผู้น�าการปฏิรูปมี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความผูกพันต่อ

องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ความผูกพัน

ต ่อองค ์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ภาวะผู ้น�าการปฏิรูปมี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	 และพบว่าภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านความผูกพันต่อองค์การไปยัง

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี	 ขององค์การ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

	 สุวรรณี	 จริยะพร	 (2559)	 ศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

ภาพ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บุคลากรวิทยาลัยทองสุข	 ผลการวิจัยพบว่า

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารแบบ

สร้างแรงบันดาลใจ	 วัฒนธรรมองค์กรแบบเน้น

การมีส่วนร่วม	 ความผูกพันต่อองค์การด้าน

บรรทัดฐาน	และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรสังเกตได้มีค่าอยู่ระหว่าง	0.740	

-	0.914	การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง	

พบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

และวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันอธิบายความ

สัมพันธ์ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ	

43.90	 ขณะที่ความผูกพันต่อองค์การ	 ภาวะ

ผู ้ น� าการ เปลี่ ยนแปลงของผู ้ บริหารและ

วัฒนธรรมองค์กรร่วมกันอธิบายความสัมพันธ์ที่

มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ

ของบุคลากรวิทยาลัยทองสุขได้ร้อยละ	84.60	

	 นอกจากนี้	 พบว่า	 ความผูกพันต่อ

องค์การมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีต่อองค์การมากที่สุดเท่ากับ	 0.78	

ขณะที่วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลโดยรวมต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การมาก

ที่สุดผ่านความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	และชิตวัจน์	บุรัมยากร,	(2560)	

ศึ กษ า เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลขอ งภา วะผู ้ น� า ท า ง

ยุทธศาสตร์	และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก	ที่ดี

ขององค์การที่ส ่งผลต่อความจงรักภักดีต ่อ

องค์การของนายทหาร	ชั้นประทวนสังกัดหน่วย

บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก	 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร	 ผลการศึกษาพบว่าภาวะ

ผู้น�าทางยุทธศาสตร์สามารถอธิบายและท�านาย

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

นายทหารชั้นประทวนได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	 และภาวะผู ้น�าทางยุทธศาสตร์มีความ

สามารถในการอธิบายและท�านายผลความ

จงรัก ภักดีต ่อองค ์การของนายทหารชั้น

ประทวนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านปัจจัย

ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

ขอบเขตของการวิจัย

	 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบ

ด้วย	ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Lead-

ership:	 CL)	 วัฒนธรรมขององค์การ	 (Organi-

zational	 Culture:	 OC	 )	 และพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ(Organizational	

Citizenship	 Behavior:	OCB)	 ประชากรและ

กลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ ในการศึกษาครั้ งนี้ 	 คือ	

พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับ

กลาง	 ของ	 บริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ส�านักงานใหญ่	 จ�านวนรวมทั้งสิ้น	

1,168	 คน	 โดยท�าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้มาต้ังแต่	 เดือน	 ตุลาคม	 2561	 –	

พฤษภาคม	2562

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

มีวิธีด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

......1.	ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	คือ	พนักงาน

ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับกลางของ	

บริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 สาขา	

ส�านักงานใหญ่	 ซ่ึงมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	 1,168	

คน	 ใช้วิธีค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 โดย

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีความคลาด

เคลื่อนร้อยละ	 5	 ตามแนวคิดของ	 Taro	 Ya-
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mane	โดยได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ	300	ท่าน	

. . . . . .2.	 เครื่องมือ ท่ีใช ้ ในการวิจัย	 ได ้แก 	่

แบบสอบถาม	 ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 วัฒนธรรมองค์การ	

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ท่ีมาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น	 5	 ระดับ	 ตาม

แนวคิดของ	Likert	Scale	การทดสอบความค่า

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม	 โดยรวมการหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค	

พบว่าแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ภาวะผู ้น�าเชิงสร ้างสรรค์มีค ่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	0.970	วัฒนธรรมองค์การมีค่าความเชื่อ

มั่นเท่ากับ	 0.942	 และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

0.936	 และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วย

ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	อยู่ระหว่าง	0.67	

–	 1.00	 และมีค่าความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง	

(Composite	Reliability)	ของตัวแบบมาตรวัด

พบว่าตัวแบบมาตรวัดของภาวะเชิงสร้างสรรค์	

(CL)	 ตัวแบบมาตรวัดวัฒนธรรมองค์การ	 (OC)	

และตัวแบบมาตรวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การ	(OCB)	มีค่า	� ที่นัยส�าคัญทาง

สถิติทุกค่าซึ่งแสดงว่ามีความเท่ียงตรงลู ่เข้า	

และมี	ค่า	AVE	(ρv)	เท่ากับ	0.66	,	0.62	และ	

0.73	 ตามล�าดับ	 และมีค่าความน่าเชื่อถือทาง

โครงสร้าง	 (ρc)	 เท่ากับ	 0.87,	 0.84	 และ	

0.91ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก	่

ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์	 แบบเพียร ์สัน	 สัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์แบบ	 PHI	 (φ),	 และตัวแบบสมการ

โครงสร้าง	 ดัชนีความเหมาะสม	 χ2	 (p	 value)	

คือ0.05<	p	≤	1.00;	χ2/df	≤	5.0;	RMSEA	≤	

0.10;	90%	CI	on	RMSEA	left	boundary	of	

CI	≤	0.10;	CFI	≥	0.90	และ	NNFI	(TFI)	≥	0.90	

(Hooper,	Coughlan	&	Mullen,	2008)

	 ส่วนการตีความความเข้มแข็งของค่า

อิทธิพลระหว่างตัวแปรในการศึกษาคร้ังนี้	 ได้

ท�าการประยุกต์ใช้แนวคิดของ	 Cohen	 (1988)	

ที่ว่า	ในตระกูล	R	Family	สามารถตีความความ

เข้มแข็งของค่าอิทธิพล	โดยที่	R	หมายความรวม

ถึง	ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้	(r),ค่

าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง	 (φ),	 ค่า

สัมประสิทธิ์	γ	และ	β	ด้วย	ซึ่งค่า	R	มีความ

สัมพันธ์ต�่า	ปานกลาง	สูง	และสูงมาก	เมื่อมีค่า

เท่ากับ	 0.10-0.35,	 0.36-0.50,	 0.51-0.69,	

0.70+	 ตามล�าดับ	 ส่วน	 R2	 มีอ�านาจในการ

อธิบายและท�านายต�่า	 ปานกลาง	 สูง	 และสูง

มาก	 เมื่อมีค่าเท่ากับ	 0.01-0.12,	 0.13-0.25,	

0.26-0.48	 และ	 0.49+	 ตามล�าดับ	 (Leech,	

Barrett	and	Morgan,	2005)	

	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร	 เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ผลการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง	 ระดับภาวะ

ผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์	 (CL)	 ระดับวัฒนธรรม

องค์การ	(OC)	และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีขององค์การ	 (OCB)	 ตามตาราง	 1	 มีค่าเฉลี่ย

อยู่ระหว่าง	4.03	–	4.37	ซึ่งอยู่ในระดับสูง	

	 เม่ือพิจารณาตัวแปรสังเกตได้พบว่าค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์	 กับวัฒนธรรมองค์การ	 (OC)	 มีค่า
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ระหว่าง	 0.322-0.669	 และมีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยส�าคัญ	ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเป็น	 (OC)	 กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	

(OCB)	มีค่าระหว่าง	0.431-0.668	และมีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร	 และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์	(CL)	กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีขององค์การมีค่าระหว่าง	0.264-0.457	และมี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร	 ตาม

ตาราง	1	

	 เมื่ อพิ จ ารณาค ่ าสั มประสิ ทธิ์ สห

สั มพั น ธ ์ ตั ว แปรแฝง 	 พบว ่ า ส� าห รับค ่ า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

ภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์	 (CL)	 วัฒนธรรม

องค์การ	 (OC)	 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การ	 (OCB)	 ตามตาราง	 2	 แสดงได้ว่า	

ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 (CL)	 มีความสัมพันธ์

เชิงบวกในระดับสูงมากกับวัฒนธรรมองค์การ	

(OC)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (φ =	 0.72,	
p<0.01)	 และความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ

ปานกลางกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ	 (OCB)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (φ 
=	0.49,	p<0.01)	ส่วนวัฒนธรรมองค์การ	(OC)	

มีความสัมพันธ ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	

(OCB)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(	φ	=	0.87,	

p<0.01)

	 การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง	

ผลการวิ เคราะห ์ค ่าดัชนีความสอดคล ้อง

กลมกลืนของโมเดล	หลังจากการปรับแก้โมเดล

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	ดังแสดงในภาพ	2	

	 จากผลการวิเคราะห์ตามภาพ	2	พบว่า

ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม

องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	เมื่อพิจารณา

ค่าสัมประสิทธิ์ เส ้นทางของตัวแบบสมการ

โครงสร้างตามภาพ	 2	 และกับตาราง	 3	 พบว่า	

ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์	 (CL)	 มี

อิทธิพลต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ	 (OC)	

อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (CL	

→	 OC,	γ	 =	 0.71,	 p	 <	 0.01)	 และพบว่า

สัดส ่วนของความแปรปรวนที่สามารถถูก

อธิบายและท�านายได้ด้วยสมการโครงสร้าง	

(Structural	 Equation	Model)	 มีค่าเท่ากับ	

0.50	(	R2	=	0.50)	ซึ่งหมายความว่าร้อยละ	50	

ของค่าความแปรปรวน	ในปัจจัยด้านวัฒนธรรม

องค์การ	 (OC)	 สามารถถูกอธิบาย	 และท�านาย

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 (CL)	 ได้ใน

ระดับสูง

	 ผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์การ

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การอย่าง	มีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อพิจารณา

ค่าสัมประสิทธิ์	 เส้นทางของตัวแบบสมการ

โครงสร้างตามตาราง	 3	 พบว่า	 ปัจจัยด้าน

วัฒนธรรมองค์การ	(OC)	มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ(OCB)	 อยู่ใน

ร ะ ดั บ สู ง อ ย ่ า ง มี นั ย ส� า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ	

(OC→OCB,	β =	0.96,	p<	0.01)
	 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภาวะผู้น�า

เชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การท้ังทางตรงและทางอ้อม

ผ่านปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้น
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ตาราง 2	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	วัฒนธรรม

องค์การ	และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ตัวแปร CL OC OCB

CL ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ 1.000

OC วัฒนธรรมองค์การ 	0.72** 1.000

OCB พฤติกรรมการเป ็นสมาชิกที่ ดี ของ

องค์การ

	0.49** 	0.87** 1.000

หมายเหตุ:	N	=	300	;	*p	<	0.05	;	**p	<0.01

ภาพ 2 โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างหลังปรับโมเดล
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ทางของตัวแบบสมการโครงสร้าง	 ตามภาพ	 2	

กับตาราง	 3	 พบว ่าป ัจจัยภาวะผู ้น� า เชิ ง

สร้างสรรค์	 (CL)	 มีอิทธิพลทางตรง	 (DE)	 ต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	

(OCB)	 อยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

(CL→OCB,	γ	=	-0.16,	p	<	0.01)

	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่าปัจจัยด้านภาวะ

ผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	(CL)	มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 (OCB)	 ทาง

อ้อม	(IE)	ผ่านทางปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ	

(OC)	 เท่ากับ	0.68	ซึ่งอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(CL→OC→OCB,	γ	=	0.68,	

p	 <	 0.01)	 และพบว่า	 สัดส่วนของความ

แปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายได้ด้วยสมการ

โครงสร้าง	 มีค่าเท่ากับ	 0.72	 (R2	 =	 0.72)	 ซึ่ง

หมายความว ่าร ้อยละ	 72	 ของค ่าความ

แปรปรวนในพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ	 (OCB)	สามารถถูกอธิบายและท�านาย	

โดยปัจจัยปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ทั้งนี	้

เมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลทางตรง	

-0.16	 กับอิทธิพลทางอ้อม	 0.68	 จะได้เท่ากับ	

0.52	แสดงให้เห็นว่า	เมื่อมองโดยรวมแล้ว	(TE)	

ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์	 (CL)	 มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ	(OCB)	อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติแสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	4

สรุปผลการวิจัย

	 สรุปจากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�า

เชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์การของบริษัท	

เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติโดยที่ค่าความแปรปรวนของ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การถูก

อธิบายโดยภาวะผู ้น�าเชิงสร ้างสรรค ์และ

วัฒนธรรมองค์การถึงร้อยละ	72	และภาวะผู้น�า

เชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรม

องค์การโดยสามารถอธิบายความแปรปรวน

วัฒนธรรมองค์การได้ร้อยละ	 50	 การอธิบาย

ความแปรปรวน	 ทั้งสองกรณีน้ี	 ถือว่ามีอ�านาจ

ตาราง 3	 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแปรสังเกตในความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง	 และผลการ

วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมโดยรวม

ETA KSI→E-

TA

ETA→E-

TA

 γ  β DE IE TE t-val-

ue

R2

OCB CL→	OCB -0.16** -0.16** 0.68** 0.52** -2.58

OC→OCB 0.96** 0.96** 0.96** 9.78 0.72

OC CL→	OC 0.71** 0.71** 0.71** 10.36 0.50

หมายเหตุ  DE	=	Direct	Effect,	IE=	Indirect	Effect,	TE	=	Total	Effect

 ** หมายถึง	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(t-value	≥	2.58)

 *	หมายถึง	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(1.96	≤	t-value	≤ 2.58)
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ในการอธิบายได ้ในระดับสูงมาก	 ผู ้น�าเชิง

สร ้างสรรค ์จะก�าหนดการมีอิทธิพลอย ่าง

สร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นแนวทางในการ

วางแผนการด�าเนินงาน	 และค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคลของพนักงาน	 มีความยืดหยุ่นและ

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 มี

ความคิดสร้างสรรค์	 คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	 และให้

ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมท�างานกันเป็นทีม	

จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์

ได้ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การโดยเฉพาะใน

แบบเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบและแบบ

เน้นพันธกิจ	 นอกจากนั้นยังมีผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบริษัท	

เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	 (มหาชน)โดยเฉพาะด้าน

พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น	 ด้านพฤติกรรม

การให้ความร่วมมือ	 ส่วนวัฒนธรรมองค์การมี

อิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีขององค์การคือ	 ด้านพฤติกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือ	 และด้านพฤติกรรมความอดทนอด

กลั้น	

ข้อเสนอแนะ

	 โดยแนวทางการพัฒนาของบริษัท	

เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	

ให้พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู ้บริหาร

ระดับกลางมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ	ผู้วิจัยมองแนวทางออกเป็น	2	แนวทาง	

คือ	 การรักษาและการเพิ่มระดับพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากขึ้น	 โดย	 แยก

เป็นประเด็นตามปัจจัยที่ผู้วิจัยท�าการศึกษา	 ได้

ดังนี้	 ลักษณะของภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์กลุ ่ม	

ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 ผู้วิจัย

เห็นว่าผู้น�าควรเพิ่มระดับพฤติกรรมด้านความ

เป็นปัจเจกบุคคลให้มากขึ้น	 เช่น	 การเป็นที่

ปรึกษาที่ดี	 การแบ่งงานอย่างยุติธรรมและ

เหมาะกับความสามารถและต�าแหน่ง	 ด้านมี

ความคิดสร้างสรรค์	 ผู ้น�าควรเพิ่มระดับเน้น

ทักษะเรื่องการจูงใจให้พนักงานมีทัศนะคติเชิง

บวก	 กระตุ้นให้พนักงานมองสิ่งต่าง	 ๆเป็นเรื่อง

ท้าทายเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

และผู ้น�าควรเพ่ิมพฤติกรรมทักษะการกล้า

ตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์กล้าที่จะ

หลุดออกจากกรอบเดิม	 ๆท่ีปฏิบั ติกันอยู ่	

เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ในองค์การเป็นคน

รุ่นใหม่	 อาจผ่านทางการอบรมหรือการท�า

กิจกรรมต่าง	ๆที่แฝงทักษะนี้ไว้	ด้านการท�างาน

เป็นทีมผู้วิจัยเห็นว่าผู้น�าควรเพ่ิมพฤติกรรมใน

การก�าหนดภารกิจใหม่ๆในทีมเพ่ือให้ทุกคนได้

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และพบปะสังสรรค	์

รวมถึงการหาโอกาสวางแผนพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเพ่ือสร้างความสามัคคีและช่วยพัฒนา

องค์กร

	 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การด้าน

แบบเน้นการมีส่วนร่วม	 บริษัทควรจัดกิจกรรม

หรือเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าไปมีบทบาท

และส่วนร่วมในกิจกรรมส�าคัญ	เพื่อให้พนักงาน

ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมท�าให้องค์กรประสบ

ความส�าเร็จในแต่ละก้าวสร้างความผูกพันรักใน

องค์การ

	 ลักษณะของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การ	 ด้านพฤติกรรมการให้ความ

ร่วมมือผู้วิจัยคิดว่าบริษัทหรือแผนกต่าง	 ๆควร

ให้ความส�าคัญในการสร้างการรับรู้อย่างต่อ

เนื่อง	 วัดระดับการรับรู ้ข้อมูลรายบุคคลเพื่อ
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กระตุ้นให้พนักงานเกิดความสนใจมากขึ้นและ

ให้ความส�าคัญกับความคิดเห็นของพนักงานใน

การแก้ไขปัญหาในการท�างาน	 กระตุ้นให้เกิด

การระดมความคิดร่วมกันในการแก้ปัญหาและ

ยอมรับวิธีการแก้ไขของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี

ร่วมกันและให้การช่ืนชมเมื่อความเห็นนั้นมี

ประโยชน์ช่วยแก้ไขและพัฒนาการท�างานให้ดี

ขึ้น	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานอยากมี

ส่วนร่วมมากขึ้นได้

	 กล่าวโดยสรุปได้ว่าบริษัท	 เซ็นทรัล

พัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ส�านักงานใหญ่	 ต้อง

สร้างภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้

เกิดวัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ	 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	

ภาวะผู ้น� า เชิ งสร ้างสรรค ์มีอิทธิผลต ่อ ท้ัง

วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ	 ของบริษัท	 เซ็นทรัล

พัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ส�านักงานใหญ่	 ทั้งนี้

ภาวะผู ้น�าเชิงสร ้างสรรค ์และ	 วัฒนธรรม

องค์การ	 ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ	 ดังนั้นควรสร้างภาวะ

ผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์การ

ควบคู่กันไป	 เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมาก	ยิ่งขึ้น	เนื่องจาก

ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

บริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ส�านักงานใหญ่	 อยู่ในระดับต�่าแต่มีอิทธิพลทาง

อ้อมโดยผ่านวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับสูง	

เมื่อน�าทั้งภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์ควบคู ่กับ

วัฒนธรรมองค์การ	 จะมีอิทธิผลโดยรวมใน

ระดับสูง	 อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาพบว่า

อิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค	์

เมื่อร่วมกับอิทธิพลทางอ้อมผ่านวัฒนธรรม

องค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีขององค์การ	 บริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	

(มหาชน)	มีค่าเท่ากับ	0.52	นั่นหมายความว่ายัง

มีปัจจัยตัวอื่นที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้อีกซ่ึงอาจเป็น

แนวทางในการวิจัยคร้ังต่อไปท่ีจะค้นหาตัวแปร

ท่ีจะส่งต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การของ	 บริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยว

กับอิทธิพลของภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม

	 องค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ	 ของบริษัท	 เซ็นทรัล

พัฒนา	 จ�ากัด(มหาชน)	 ส�านักงานใหญ่	 ในการ

ศึกษาครั้งต่อไปควรเลือกศึกษาภาวะผู้น�ารูป

แบบอื่นว่าส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ	หรือไม่	 เช่น	ภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ภาวะ

ผู้น�าเชิงปฏิรูป	 ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์	 ภาวะ

ผู้น�าเชิงเป้าหมาย	เป็นต้น

	 2.	 การวิจัยในครั้ งนี้ประชากรคือ

พนักงานบริษัทบริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	การวิจัยครั้งต่อไปควร

ขยายขนาดของประชากร	 โดยไม่ได้ศึกษา

เฉพาะส�านักงานใหญ่	ของบริษัท	แต่ควรศึกษา

กับสาขาย่อยอ่ืนของบริษัทด้วย	 เพ่ือเป็นการ

ศึกษาที่ครอบคลุมทั้งบริษัทอย่างแท้จริง

	 3.	 การวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเก่ียว
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