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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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 657



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

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 685 

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 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

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

660 | 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 

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

 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 
 

กรมโรงานอุตสาหกรรม. 2561. ข้อมูลโรงงานแยกตามพ้ืนท่ี. ค้นเม่ือกันยายน 14, 2561, จาก 
http://www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp. 
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