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The objective of this research were to study the interaction between the variables of the
situational factors, psychological traits and psychological states which related to the behavioral
integrity of Sales department staff from Gen. X and Gen. Y, to investigate the predictive power of
behavioral integrity of the variables in situational factors, psychological traits, psychological states,
and to create organizational development guidelines regarding factors promoting behavioral integrity
of sales department staff in Gen. X and Gen. Y within the organization, by using a mixed methods
approach. The samples consisted of 400 member of Gen. X and Gen Y. The data was analyzed by
three-way ANOVA which found that the psychological traits, situational factors and an extroverted
personality were significant, according to the behavioral integrity both Gen. X and Gen. Y. The
predictive power of behavioral integrity was analyzed by multiple regression analysis which found
that the factor that affecting behavioral integrity the most included are conscientious the personality,
the factor that affect behavioral integrity, consistency between The speech and the actions of
individuals were attitudes towards behavioral integrity and the factor that affecting behavioral
integrity in terms of consistency between established principles and the promise of treatment will
follow that principle was indicative of an intellectual personality. The result of both analysis used to
create questionares for qualitative research. The interviewing of 7 samples brought to conclusions
which are ways to develop organizations: 1) Creating knowledge and understanding Behavioral
Integrity, 2) organizing a collaborative learning experience within the organization of employees at all
levels, 3) demonstrating the model of practice in order to demonstrate behavioral integrity, 4) the
establishment of a work place that is conducive to expressing opinions that link to the changing of
behavioral integrity, and 5) promoting behavioral integrity by developing ethics in mental learning.

Keyword : Behavioral integrity, Situational factors, Psychological traits, Psychological states
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ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการทาวิจยั ครัง้ นี ้
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่อานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลื อ
ในด้านต่างๆ กับผูว้ ิจยั ตลอดมา และขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ สาขาจิตวิทยาประยุกต์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้
กาลังใจ และส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั ผูว้ ิจยั มาโดยตลอด
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ร่วมมือในการให้ข้อมูล และช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิ ดชอบ จนทาให้ผู้วิจยั มีเวลามาศึกษาและ
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ด้านการศึกษา หน้าที่การงานและการจัดทาปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้
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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
โลกปัจจุบันอยู่ในยุคกระแสโลกาภิวตั น์ ซึ่งในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึน้
มากมาย ความเจริญ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ย่น โลกให้เล็กลง การติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรูซ้ ึ่งกันและกันส่งผลต่อความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจที่เติบโตอย่ าง
ต่อเนื่อง หากแต่สิ่งที่เกิดขึน้ กลับมีความสวนทางในการพัฒนาทางด้านจิตใจ ปัญหาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง ปั ญ หาแหล่งอบายมุข แหล่งเสื่อมโทรม เป็ นต้น ซึ่งก่อให้เกิดเป็ นปั ญ หาหลัก ที่
จะต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยที่จาง
หายไปอย่างมาก จากการสารวจเรื่อง สถานการณ์คณ
ุ ธรรมในสังคมไทย จากประชาชนทั่วประเทศ
กระจายทุก ระดับ การศึกษา และอาชี พ จ านวน 2,166 หน่วยตัวอย่ าง พบว่า ความรุ น แรงของ
ปั ญหาวิกฤตด้านคุณ ธรรมในสังคมไทย คือปั ญ หาความซื่อสัตย์สจุ ริต ทุจริตคอร์รปั ชั่น คิดเป็ น
33.15 % (ศูน ย์ค ุณ ธรรม (องค์ก รมหาชน), 2558) รวมถึ งองค์ก รเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International) ได้จัดอันดับ ประเทศทั้งหมด 168 ประเทศ เกี่ย วกับ ภาพลัก ษณ์
คอร์รปั ชั่น (Corruption Perceptions Index 2015) ผลคะแนนของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 76
และเป็ นอันดับที่ 3 ในกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยมีคะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560) และในปี 2559 องค์กร
เพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนี การรับ รู ้
การทุจริต สาหรับประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ตกลง
ไปอยู่ลาดับที่ 101 (มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, 2560) นัน้ จึงเป็ นเหตุผลสาคัญ
ของความพยายามในการแก้ไขปั ญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพราะปั ญหาการทุจริตเป็ นบ่อ
เกิดความไม่เสมอภาคและความยากจน ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม การกระจายรายได้
เป็ น ต้น จากการศึก ษาวิจัย เรื่องคอรัป ชั่น ในวงการศึก ษาของไทย : กรณี ศึก ษาในเขตจังหวัด
ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ผลการศึ ก ษาพบสาเหตุ แ รงจู ง ใจในการกระท าพฤติ ก รรมคอรัป ชั่ น
ประกอบด้วยหลายสิ่งประกอบกัน ได้แก่ บุคลิกลักษณะส่วนตัว และค่านิยมในการดาเนินชีวิต
การได้รบั โอกาสในการกระทา การยอมรับทางสังคม และผลตอบแทนในการกระทา ความเคยชิน
หรือการไม่ต ระหนัก ในการกระท า ช่องว่างในการบังคับ ใช้ระเบี ยบ ข้อปฏิบัติ ภาระรับ ผิดชอบ
ส่วนตัวและครอบครัว และ การมีตาแหน่งเอือ้ ต่อการกระท า (รัตนะ บัวสนธ์, 2546) จากสาเหตุ
ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบทัง้ ภายในหน่วยงานเองและผลกระทบต่อภาพรวม สาหรับประเทศไทยก็
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ได้ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาประเทศภายใต้การกาหนดแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติขนึ ้
ในแผนพั ฒ นาความซื่ อ ตรงแห่ ง ชาติ (พ.ศ.2555 – 2559) ก าหนดให้มี ก ารส่ง เสริม คุณ ธรรม
ความซื่ อตรงในสถาบัน หลัก ของสังคม สร้างวัฒ นธรรมและคุณ ค่าของคุณ ธรรมความซื่ อตรง
(ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์กรมหาชน), 2554) ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับความซื่อตรงขององค์กรภาคเอกชน
ในประเทศไทยนั้น ยังมีให้เห็นไม่มากนัก เนื่ องจากส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาที่ เน้น เกี่ยวกับ ความ
ซื่อสัตย์ การทุจริต รวมทั้งคุณ ธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน การมุ่งศึกษาปั จจัยที่เอือ้ ใน
การทุจ ริต ต่อหน้าที่ ข องบุค ลากร งานวิจัย เกี่ ย วกับ จริย ธรรมผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา วัฒ นธรรม
องค์ก าร ภาวะผู้น าสร้า งการเปลี่ ย นแปลง และ พฤติ ก รรมการท างานตามหลัก ปรัช ญ า
ของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ ริหารในองค์การเอกชน (จินตนา พลอยภัทรภิญโญ, 2554 ; อาคม
มากมีทรัพย์, 2557; กรกช วิชยั , 2551; สุรินทร์ ชุมแก้ว, 2556)
ในการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความซื่ อตรงเชิ งพฤติกรรม ซึ่งเป็ นการศึกษาของ
Adeline (2015) เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมความซื่ อตรงและพฤติก รรมเชิ งจริย ธรรม ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ
พนัก งานภายในองค์ก ร พบว่าปั จจัยความซื่อตรงและพฤติกรรมเชิ งจริยธรรมมีความสาคัญ ต่อ
พนักงานภายในองค์กร สภาพแวดล้อมและ ภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึก ษาของ Amena, & Azhar (2013) ได้ท าการศึก ษาวิจัย เรื่องพฤติก รรมความซื่อตรงและ
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็ นหลักในการทางานที่ดีภายในองค์กร พบว่าบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และมี
ความมั่นคงในการกระท า จะได้รบั การยอมรับ ในด้านข้อมูล ความสามารถปฏิบัติงาน มีความ
ทะเยอทะยานและมีแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งระดับความซื่อตรงภายในองค์กร มีความสัมพันธ์กบั
สภาพแวดล้อมในการทางาน จากพฤติกรรมความซื่อตรงและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนัน้ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางาน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความซื่อตรงในเชิงพฤติกรรม
รวมทั้งพฤติ ก รรมทางด้านจริย ธรรมซึ่ งส่งผลต่อประสิท ธิ ภาพในการท างานและมีอิท ธิ พ ลต่อ
พนักงานภายในองค์กร โดยระดับความซื่อตรงในเชิงพฤติกรรมเป็ นอย่ างไรตะต้องมีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่สาคัญคือ บุคคลที่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมจะได้รบั การยก
ย่องและให้ความสาคัญภายในองค์กร
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสาคัญในการแก้ไขปั ญหาการขาดคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานภายใต้แนวคิดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) โดยการ
นาธรรมมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเข้ามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาขององค์กร หัวใจ
สาคัญของหลักธรรมมาภิบาลคือ ค่านิยมในด้านความซื่อตรง หมายถึง การกระทาที่ซื่อสัตย์ สุจริต
ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
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ชอบธรรม ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า “Integrity” ซึ่งเราจะพบว่าในปั จจุบันหลายหน่วยงานได้
พยายามสร้างแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาในเรื่องนีแ้ ละให้ความสาคัญ กับ ความซื่ อตรงในการ
ท างานมากขึน้ จึงมีก ารก าหนดค่านิ ย มองค์ก ร (Core Value) ขึน้ มาเพื่ อให้เกิ ดการขับ เคลื่อ น
ร่วมกัน เช่น บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กาหนดค่านิยมในองค์กร โดยหนึ่งในค่านิยมคือการมี
คุณ ธรรมและความซื่ อสัต ย์ (Integrity & Honesty) และ ค่านิ ย มกลุ่มปตท. ซึ่งคือ SPIRIT เป็ น
ค่านิยมที่จะช่วยให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มี ความเชื่อในการสร้างวิถีและทิศ
ทางการท างานที่ สอดคล้องร่วมกัน และการก าหนดค่านิ ย มของ บริษั ท เชฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิต จากัด ซึ่งกาหนดเรื่องความซื่อตรง (Integrity) เป็ นค่านิยมลาดับแรกขององค์กร
หมายถึ งว่าบริษั ท จะต้องซื่ อตรงต่อ ตนเองและผูอ้ ื่ น ด าเนิ น ธุรกิ จ ทุก ประเภทบนพื ้น ฐานของ
จรรยาบรรณมาตรฐานสูงสุด รัก ษาค าพูด มี ค วามรับ ผิด ชอบต่อ การกระท าและงานที่ ได้รับ
มอบหมาย
การกาหนดค่านิยมหลัก (Core Value) เป็ นสิ่งที่จบั ต้องไม่ได้ แต่เป็ นความเชื่อร่วมกันที่
ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรสิ่งดังกล่ าวจะก่อเกิดให้
เป็ น วัฒ นธรรมองค์ก รในลัก ษณะที่ ต ้อ งการ ซึ่งเป็ น ส่วนหนึ่ งของกลยุท ธ์อ งค์ก รที่ จ ะปรับ ให้
เหมาะสม ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากร ที่มงุ่ สูก่ ารพัฒนาองค์การ (Akaraborworn, 2006) ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนบรรยากาศสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งชายน์
(Schein, 1999) กล่าวว่าวัฒนธรรมจะเป็ นตัวกาหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและวิธีปฏิบัติของแต่ละ
องค์การที่ จะทาให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิท ธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Dension & Mishra (1995) เรื่องวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิภาพการทางาน พบว่าวัฒนธรรม
และประสิทธิภาพการทางานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม และบุคคล
เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านระดับชาติให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี
ความสามารถในการแข่งขัน 2) ด้านองค์การ เพื่อปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการผลิตและมี
คุณ ภาพ 3) ด้านสังคมชุมชนเพื่อเป็ น การบริบ าลสังคมให้สมดุล และ 4) ด้านพนักงาน เพื่ อให้
พนักงานมีความก้าวหน้าและมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางาน เช่นเดียวกับที่ Steers & Porter (1979)
กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการศึกษาเกี่ยวกับองค์การ มีสว่ นในการ
กาหนดพฤติ ก รรมของมนุษ ย์ สามารถวิเคราะห์พฤติก รรมของมนุษ ย์รวมถึ งพฤติก รรมในการ
ทางาน สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การว่าเป็ นการรับรู ้ และประสบการณ์ของ
สมาชิกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ และลักษณะเฉพาะของ องค์การเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2554)
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นอกจากบรรยากาศ สภาพแวดล้อมขององค์กรแล้ว ภายในองค์กรที่สามารถขับเคลื่อน
นโยบายต่าง ๆ ขององค์กรคือผูบ้ ริหารหรือผูน้ า ซึ่งจะเป็ นบุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อน
นโยบายและเป้าหมายขององค์กร และจะเป็ นแบบอย่างที่ดีให้พนักงานซึ่งอยู่ในสายบังคับบัญชา
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ ในขณะนี ้คื อ เราต้องการผู้น าที่ มีค วามรูค้ วามสามารถ หรือ ต้อ งการผูน้ าที่ มี
คุณ ธรรมจริยธรรม ในระยะยาวผูบ้ ริห ารที่ มีสติปั ญ ญาดีแต่ห ากขาดคุณ ธรรมจริย ธรรมอาจไม่
ประสบความสาเร็จ ภายในองค์ก ร (สิว ลี ศิ ริไล, 2550) นับ ว่า จริย ธรรมเป็ น สิ่ งส าคัญ สาหรับ
ผูบ้ ริหารซึ่งจะขาดไม่ได้และจริยธรรมพืน้ ฐานของผูบ้ ริหารที่ตอ้ งมีและปฏิบตั ิคือ 1) ความสามารถ
ควบคุมตนเองได้ หัก ห้ามใจได้ 2) ความซื่อสัตย์ 3) การรักษาคาพูด 4) การพูดแต่ความจริง 5)
ความรับผิดชอบ 6) ความยุติธรรม 7) ความเอือ้ อาทร 8) ความเคารพต่อผูอ้ ื่น 9) ความน่าเชื่อถือ
10) ความรอบคอบ 11) ความอดทน 12) ความเที่ยงธรรม และ 13) ความกล้าหาญ ซึ่งแสดงให้
เห็น จริย ธรรมเป็ น เรื่อ งสาคัญ ส าหรับ ผูบ้ ริห ารหรือผูน้ า ดังที่ Brown & Trevino (2006) ได้ข ้อ
ค้นพบจากงานวิจยั เชิงสารวจว่า ผูน้ าเชิงจริยธรรมมีคณ
ุ สมบัติสาคัญทางด้านความซื่อสัตย์ การ
ดูแลและเป็ นบุค คลที่ มีกฎเกณฑ์ เป็ นผูซ้ ึ่งท าให้เกิ ดความยุติธรรมและการตัดสิน ใจที่ ดี อีก ทั้ง
สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกน้องอยู่บ่อย ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม
ปัญหาภายในองค์กรที่เกิดขึน้ ภายใต้ความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์กรและ
บุคลิก ภาพของแต่ละบุค คลนั้น เป็ น ส่วนสาคัญ ต่อการแสดงออกทางพฤติก รรมซึ่งมีผลต่อการ
บริหารภายในองค์กร ซึ่งมีหลากหลายทฤษฎีที่สามารถนามาอธิบายในแต่ละบริบทที่แตกต่างกัน
ออกไป (ศรีเรือน แก้ววังวาล, 2551) เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ของคาร์ลจุง (Carl Jung) ทฤษฎี
จิตวิทยาของแต่ละบุคคล (Psychology of the individual) ของออลพอร์ต (Allport) และทฤษฎี
โครงสร้างของบุค ลิกภาพของกิลฟอร์ด (Guilford, 1959) ที่กล่าวว่าบุคลิก ภาพมีโครงสร้างตาม
ระดับ ชั้น และเชื่ อว่าแบบจ าลองของโครงสร้างของบุคลิก ภาพสามารถน าเป็ น แบบจาลองของ
องค์ประกอบ (Factor Model) มาใช้อธิบายได้ สามารถสรุปลักษณะนิสยั ที่แตกต่างได้ ซึ่งจะส่งผล
ต่อพฤติ ก รรมที่ แตกต่างกัน สาหรับ ความเหมาะสมของการศึก ษานั้น พบว่าดิก แมน Digman
(1989) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ โดยทาการศึกษาจากผลงานด้านบุคลิกภาพของบุคคล
ที่ มี ชื่ อเสี ย งจ านวนมาก โดยการน ามาวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบพบว่า โครงสร้า งพื ้น ฐานของ
บุคลิกภาพของบุคคลมีองค์ประกอบพื ้นฐานที่ สาคัญ 5 ประการ ได้แก่ การแสดงตัว (Extraversion)
ความสุภาพอ่อนโยน (Agreeableness) มโนธรรมหรือมีจิ ตสานึก (Conscientiousness) ความ
มั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) และ สติปัญ ญา (Intellect) ซึ่งสามารถองค์ป ระกอบที่
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สาคัญ 5 ประการของบุคลิกภาพที่ดิกแมนได้ทาการศึกษาไว้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2543) เป็ นสิ่งที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาที่สง่ ผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
เราต้องยอมว่าการขับเคลื่อนขององค์กรที่สาคัญคือ “บุคลากร” นับเป็ นหัวใจขององค์กร
ภายใต้โครงสร้างขององค์กรประกอบด้วยบุคคลหลายช่วงอายุมาอยู่รว่ มกัน ซึ่งผูบ้ ริหารขององค์กร
ควรมีความเข้าใจในความแตกต่างของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพราะเป็ นปั ญ หาสาหรับ การ
บริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ยุค ใหม่ (Macky, Gardner & Forsyth, 2008) โดยแต่ล ะช่ว งอายุจ ะมี
ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน กราส (Glass, 2007) โดยแต่ละกลุม่ จะมี ลักษณะเด่น ค่านิยม
ทัศนคติ พฤติกรรมความคาดหวัง รวมทัง้ การทุ่มเทในการทางาน ที่แตกต่างกัน (ดารารัตน์ เข็มจร,
2552) นั้นคือเจนเนอเรชั่น (Generation) ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีแนวคิด อารมณ์ ความรูส้ ึกและ
ประสบการณ์ร่วมกัน โดยไม่ใ ช่เพี ย งแต่เป็ น ผูท้ ี่ เกิ ดในช่วงเวลากัน เท่านั้น (Zemke, Raines, &
Flipzak, 2000) ซึ่ งกลุ่ม คนในเจนเนอเรชั่น เดีย วกัน จะมี ค่านิ ย มและรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต
เหมือนกัน (Takatoshi, 2003) ความแตกต่างของเจนเนอเรชั่นภายในองค์กรนีเ้ องจึงเกิ ดความ
แตกต่างทางด้านแนวคิดในด้านต่างๆ โดยแนวคิดนีเ้ กิดจากความต้องการให้สามารถเข้าใจถึงการ
เปลี่ ย นแปลงของสังคมได้ (Mannheim, 1952) ซึ่งสามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เป็ น ประโยชน์
ทางด้านการบริห ารความแตกต่างของบุคคลในองค์ก รได้ (Humphrey & Stokes, 2000) จาก
ปั ญ หาหลัก ในภาพรวมขององค์ก รที่พบเห็น ในหลายองค์ก ร อาทิเช่น การแบ่งกลุ่มก้อนภายใน
องค์กร ความสามารถปรับตัวในการทางาน ค่านิยมหรือรูปแบบของการทางานที่แตกต่างกัน เป็ น
ต้น
ในส่วนของกลุม่ เจนเนอเรชั่นภายในองค์กรในประเทศไทยนั้นย่อมมีลกั ษณะที่แตกต่าง
กับ บริบ ทจากการศึก ษาในต่างประเทศ ทั้งในแง่ของประสบการณ์ สภาพแวดล้อม (ธรรมรัตน์
อยู่พรต, 2556) ซึ่งได้มีการจัดกลุ่มเจนเนอเรชั่นโดยพิจารณาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวิถีก ารดาเนิ นชี วิต การจัด กลุ่มเจนเนอเรชั่น ของประเทศไทย แบ่ งออกเป็ น 3 เจนเนอเรชั่น
ประกอบด้วย กลุม่ ที่ 1 เบบีบ้ มู เมอร์ส (พ.ศ. 2475-2503) กลุม่ ที่ 2 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (พ.ศ. 25042520) และ กลุ่มที่ 3 เจนเนอเรชั่นวาย (พ.ศ. 2521-2540) ซึ่งจะทาให้ผวู้ ิจัยได้เห็นความแตกต่าง
ในส่วนของลักษณะในการทางาน พฤติกรรม และทัศนคติ เป็ นต้น
ด้วยเหตุนี ้ ผู้วิจัย จึ ง มี ค วามสนใจในการศึก ษาเกี่ ย วกับ ความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรม
โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชน เพื่อได้เห็นถึงปัจจัยที่เสริมสร้างความซื่อตรงให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร
และสามารถนาผลการศึกษามาปรับใช้เป็ นแนวทางของการพัฒนาให้เป็ น หน่วยงานที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมมีรูปแบบที่ยึดมั่นความซื่อตรงในการทางานเป็ นแนวทางปฏิบัติ ในการทางานที่สามารถ
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ส่งผลต่อประสิท ธิ ภ าพการท างานของพนัก งานภายในองค์ก ร โดยมี องค์ป ระกอบสาคัญ ของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่สาคัญ คือสาเหตุภายในตนของบุคคล คือ “บุคลิกภาพ”
ของแต่ละบุคคลจะเป็ นรูปแบบที่ สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่เกิดขึน้ พร้อมกับสาเหตุภายนอกที่สาคัญคือ
“ผู้น าภายในองค์ก รที่ จ ะต้อ งมี จ ริ ย ธรรม” เพื่ อ ให้ เ ป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้กั บ พนั ก งาน และ
สภาพแวดล้อมในการทางานขององค์กร นั้น คือ “บรรยากาศเชิงจริย ธรรมในการทางานภายใน
องค์กร” ที่สง่ ผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ “ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม” แนวทางการศึกษา
วิจยั สอดคล้องกับแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ นการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล
โดยใช้ รู ป แบบปฏิสัมพัน ธ์นิ ย ม (Interactionism Model) โดยเชื่ อว่าสาเหตุของพฤติก รรมของ
บุคคล ประกอบด้วยสาเหตุดา้ นสถานการณ์ (Situational factors) สิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคล สาเหตุ
ด้านจิตลักษณะเดิม (Psychological traits) เป็ นจิตลักษณะพืน้ ฐานของบุคคลที่เกิดจากการสะสม
ตัง้ แต่เด็ก และติดตัวมา สาเหตุดา้ นจิ ตลักษณะตามสถานการณ์ (Psychological states) หรือที่
เรีย กว่า ปฎิสัมพัน ธ์ภายในตน ( Organismic Interaction) เช่น เจตคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็ น ต้น
โดยรูปแบบแนวคิดดังกล่าวเชื่อมโยงสูว่ ิธีการพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมของบุคคลภายในองค์กร
นัน้ จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ผวู้ ิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่องภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศ
เชิงจริยธรรมภายในองค์กร และ บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กร ซึ่ง
พฤติกรรมที่สงั คมต้องการอย่างมากคือ “ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (Integrity)” โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับความแตกต่างของพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร คือ พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
พนักงานเจนเนอเรชั่น วาย เพื่ อสามารถกาหนดเป็ น แนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ การ
พัฒนาขององค์กรต่อไปได้ในอนาคต
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุง่ หมาย ไว้ดงั นี ้
1.เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรในด้านสถานการณ์ ด้านจิตลักษณะ กับจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร
2.เพื่ อ ศึก ษาอ านาจการท านายความซื่ อ ตรงเชิ ง พฤติ ก รรมจากตัวแปรในด้า น
สถานการณ์ ด้านจิตลักษณะ กับจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
เจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร
3.เพื่ อ สร้า งแนวทางการพั ฒ นาองค์ก รเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่งเสริม ความซื่ อ ตรงเชิ ง
พฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร
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ความสาคัญของการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยจะทาให้ทราบถึงความสาคัญของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศ
เชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ที่สง่ ผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายใน
องค์กร
2. การกาหนดแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการเสริมสร้างความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของ
พนักงานซึ่งมีความแตกต่างภายในองค์กร โดยประกอบด้วย 2 แนวทางหลัก ได้แก่
2.1 การศึกษาในครัง้ นีจ้ ะท าให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมหรือการกาหนด
นโยบายขององค์กร และ แนวทางการปฏิบตั ิที่เหมาะสม
2.2 เพื่อเป็ นข้อมูลในการกาหนดแนวทางสาหรับการจัดโปรแกรมการอบรมหรือการ
พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กรให้กบั บุคลากรภายใน
องค์กร
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั เป็ นแบบการวิจยั ผสานวิธีระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั
เชิงคุณ ภาพ โดยผูว้ ิจัยกาหนดขอบเขตการศึกษา ทั้งนีผ้ วู้ ิจัยได้แบ่งการวิจัยออกได้เป็ น 2 ระยะ
ดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นการดาเนินการศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรในด้านสถานการณ์ ด้าน
จิตลัก ษณะ กับ จิต ลัก ษณะตามสถานการณ์ที่มีผลต่อ ความซื่อตรงเชิ งพฤติกรรมของพนักงาน
ภายในองค์ก ร จากการศึก ษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อง เป็ น พื ้น ฐานของการวาง
แนวคิด การกาหนดและนิยามตัวแปร กาหนดสมมุติฐ านการวิจัย การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร
เพื่ อรวบรวมข้อ มูล และทดสอบสมมุติฐ านด้วยการวิจัย เชิ งปริมาณ โดยการวิจัย เชิ งปริมาณ
(Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) กับกลุ่มพนักงานฝ่ าย
ขายบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง
จานวนทั้งหมด 1,186 คน ซึ่งเป็ น ตัวแทนของฝ่ ายขาย 1-4 ประกอบด้วยขั้น ตอนในการศึก ษา
ได้แก่
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การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ พนักงานฝ่ ายขายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่
เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง จานวนทัง้ หมด 1,186 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
Hair และคณะ (2010) กาหนดวิธีการและเกณฑ์ในการกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างสาหรับ
การวิเคราะห์ถดถอย ไว้ 2 ข้อ โดยที่ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง คือ จานวนที่มากกว่าเมื่อใช้เกณฑ์ทงั้ 2 ข้อ
คือ 1) กลุม่ ตัวอย่างต้องมีไม่ต่ากว่า 100 คน และ 2) กลุ่มตัวอย่างต้องมีจานวนประมาณ 10-20
คนต่อจานวนตัวแปรต้น 1 ตัวแปร ดังนั้นในการศึกษาครัง้ นี ้ผวู้ ิจัย ใช้เกณฑ์ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คนต่อหนึ่งตัวแปร ซึ่งตัวแปรต้นในงานวิจยั ครัง้ นีม้ ีทงั้ หมด 19 ตัวแปร สามารถกาหนด
กลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 380 คน โดยผูว้ ิจัยได้ดาเนินการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้
เป็ นจานวน 400 คน
ตั วแปรที่ใช้ในการศึก ษา เป็ นการกาหนดตั วแปรที่ใช้ในการวิจัย เชิง ปริม าณ
ประกอบด้ วย
ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่ง หน่วยงาน ระดับการศึกษา
ตัวแปรทีศ่ ึกษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 3 กลุม่ คือ
1.1 กลุม่ ตัวแปรด้านสถานการณ์ ประกอบด้วย
1.1.1 บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร ประกอบด้วยตัว
แปรสังเกต 5 ตัว ได้แก่
(1) ด้านความเอือ้ อาทรต่อบุคคล
(2) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
(4) ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กร
(5) ด้านจริยธรรมของบุคคล
1.1.2 ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 6 ตัว
ได้แก่
(1) ความซื่อสัตย์ (Honesty)
(2) ความไว้วางใจ (Trust)
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(3) ความยุติธรรม (Fairness)
(4) ความเสมอภาค (Equal)
(5) การใส่ใจต่อผูอ้ ื่น (Caring)
(6) ความเป็ นพลเมืองดี (Citizenship)
1.2 กลุม่ ตัวแปรด้านจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วย
1.2.1 บุคลิก ภาพห้าองค์ป ระกอบ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
5 ตัว ได้แก่
(1) การแสดงออกหรือการแสดงตัว (Extraversion)
(2) มโนธรรมหรือมีจิตสานึก (Conscientiousness)
(3) ความสุภาพอ่อนโยน (Agreeableness)
(4) ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability)
(5) สติปัญญา (Intellect)
1.3 กลุ่ม ตัว แปรด้านจิ ต ลัก ษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้ว ย
ตัวแปรสังเกต 1 ตัว ได้แก่
1.3.1 เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
2. ตัวแปรผล คือ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต
2ตัว ได้แก่
2.1 ความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล
2.2 ความสอดคล้องระหว่างหลัก การที่ ได้ก าหนดไว้กับ การรัก ษา
สัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้
3. ตัวแปรจัดประเภท ประกอบด้วย เจนเนอเรชั่นของพนักงาน
3.1 เจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ คื อ ผู้ที่ เ กิ ด พ.ศ. 2520-2504 ปั จ จุบั น อายุ
ประมาณ 42-58 ปี
3.2 เจนเนอเรชั่น วาย คือผูท้ ี่ เกิ ดในพ.ศ. 2540-2521 ปั จจุบัน มีอายุ
ประมาณ 22-41 ปี
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ระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพในการกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรที่เหมาะสม
สาหรับ ความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึน้ ภายในองค์ก ร โดยวิธีก ารด าเนิ น การศึก ษาวิจัย
ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ
สนามวิจัย
สนามวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ บริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้า
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ มแห่งหนึ่ง เนื่ องด้วยเป็ น สถานที่ สาหรับ การนัดหมายที่ เหมาะสม
สาหรับการจัดกิจกรรมการสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นการยืนยันในการมองหา และกาหนด “แนวทางที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาองค์กรต่อการเสริมสร้างความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กร” ซึ่งเป็ นการนา
แนวทางของการพัฒนาองค์กรเกี่ยวกับพฤติกรรมความซื่อตรงภายในองค์กรซึ่งกาหนดไว้จานวน 4
ไตรมาสในระยะเวลา 1 ปี โดยเป็ นการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งจะทาการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร หัวหน้างาน ผูซ้ ึ่งมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ รวมทัง้ หมดจานวน 7 คน สามารถ
กาหนดคุณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย
1) ผูม้ ีองค์ความรูท้ างด้านความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม จานวน 1 ท่าน
เช่น คณาจารย์ นักวิจยั ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม หรือ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านจริยธรรม เป็ นต้น หรือเป็ นที่ปรึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล
2) ผูม้ ีค วามเกี่ ยวข้องกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ขององค์ก รจานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็ น
ตัวแทนจากหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ ายบริหารงานทั่วไป และ ฝ่ ายขาย โดยหน้าที่หลัก
ภายในหน่วยงานคือ ผูท้ ี่มีการส่วนในการกาหนดแนวทางของการพัฒนา การฝึ ก อบรมภายใน
องค์กร เป็ นต้น มีประสบการณ์ในการทางานภายในองค์กรปั จจุบนั ประมาณ 5-10 ปี ซึ่งเป็ นอายุ
การทางานเฉลี่ยภายในองค์กร
3) ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสาหรับบริหารงานระดับนโยบายภายในองค์กร จานวน 4 ท่าน โดย
เป็ นตัวแทนจากผูบ้ ริหารงานทั่วไป และ ผูบ้ ริหารเฉพาะของฝ่ ายขาย โดยผูบ้ ริหารที่ทางานภายใน
องค์ก ร มีห น้าที่ รบั ผิด ชอบหลัก ในการพัฒ นาองค์ก ร และมีป ระสบการณ์ในการท างานภายใน
องค์กรปั จจุบนั ประมาณ 5-10 ปี ซึ่งเป็ นอายุการทางานเฉลี่ยภายในองค์กร

11
นิยามปฏิบัตกิ ารของตัวแปร
1. ความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม หมายถึง การที่บคุ คลแสดงออกถึงการมีคาพูดตรงกับ
การกระทา พูดในสิ่งที่ทาและทาในสิ่งที่พดู การกระทาของพนักงานแสดงถึงค่านิยมที่เขายึดถือ มี
การสื่อสารอย่ างถูก ต้อง ไม่บิ ด เบื อนข้อมูลความเป็ น จริง กระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยความสุจ ริตใจ
ตรงไปตรงมา วัดได้จากตัวแปรสังเกตจานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 ความสอดคล้องของการกระทาและคาพูด หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ รบั รู ้
ถึงความสอดคล้องระหว่างคาพูดกับการกระทา
1.2 ความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรัก ษาสัญ ญาจะปฏิบัติ
ตามหลักการนัน้ หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ รบั รูค้ วามสอดคล้องที่เกิดขึน้ ระหว่างหลักการที่
กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้
การวัดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ผูว้ ิจัยได้ปรับจากงานวิจัยของ Simons et al (2007)
ในส่วนของการพัฒนาแบบวัด ปรับ ข้อคาถามให้สอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์ในการศึกษา มีการ
จาแนกระดับ ความสามารถจากต่าสุดไปถึงสูงสุด จานวน 8 ข้อ โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6
อันดับ ตั้งแต่ จริงที่สดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนมากกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ี่มีระดับความซื่อตรงสูงกว่าพนักงานที่มีคะแนนต่ากว่า
2. ภาวะผู้นาเชิงจริย ธรรม หมายถึง การที่ผนู้ าแสดงออกแห่งความประพฤติป ฏิบัติ
อย่างเหมาะสมถูกต้องตามทานองครองธรรมทางการปฏิบตั ิของบุคคลและระหว่างบุคคล เป็ นตัว
แบบความประพฤติ ป ฏิ บัติ ที่ ดี ท างจริย ธรรม เพื่ อ ให้ผอู้ ื่ น ยิ น ยอมปฏิ บัติ ตาม โดยเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ หรือกลุม่ ที่กาหนดไว้ ซึ่งมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่
2.1 ความซื่อสัตย์ (Honesty) หมายถึง การที่ผนู้ าแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิตนอย่าง
เหมาะสม ยึดมั่นในความจริงและความถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา
ใจโดยไม่ใช้เล่หก์ ล ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
2.2 ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง การที่ผนู้ าแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่า ผูน้ ามี
ความมั่นคง มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับความเป็ นผูน้ าและมีความสามารถในการเป็ นผูน้ าสูง
2.3 ความยุติ ธรรม (Fairness) หมายถึ ง การที่ ผนู้ าแสดงออกถึ งการเป็ น ผูป้ ฏิบัติ
หน้าที่ดว้ ยการตัดสินใจโดยใช้ก ระบวนการที่ ถูก ต้อง การตัดสินใจด้วยความเป็ นกลางและการ
ตัดสินใจด้วยความถูกต้อง
2.4 ความเสมอภาค (Equal) หมายถึง การที่ ผนู้ าจัดการ หรือต้องปฏิบัติต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียม ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทุกคน
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2.5 การใส่ใจต่อผูอ้ ื่น (Caring) หมายถึง การที่ผนู้ าแสดงออกถึงการช่วยเหลือบุคคล
ให้เจริญเติบโต จนถึงระดับที่เกิดความพึงพอใจหรือเกิดความสาเร็จแห่งตน สามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคณ
ุ ค่า
2.6 ความเป็ นพลเมืองดี (Citizenship) หมายถึง การที่ผนู้ าแสดงออกถึงการพัฒนา
ตนเองให้รอบรู ้ เชี่ยวชาญ แสดงถึงการเป็ นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับผูเ้ กี่ยวข้องและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและที่สาคัญคือจะประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ่งที่ดีงามในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
การวัดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาจากแบบวัดจากปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์ (2558)
และแบบวัด ของสุธาสินี แม้น ญาติ (2554) มาปรับ ข้อค าถามให้สอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์ใ น
การศึก ษา โดยเป็ นมาตรวัด ประเมิน ค่า 6 อันดับ ตั้งแต่ จริงที่ สุด (6 คะแนน) จนถึ ง ไม่จ ริงเลย
(1 คะแนน) ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูป้ ระเมินผูบ้ ังคับบัญชาของตนเอง ซึ่งการที่พนักงานให้
ระดับคะแนนสูงกว่าแสดงว่าระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ ังคับบัญชาของพนักงานมีสงู กว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานที่ได้คะแนนต่ากว่า
3. บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมภายใน การรับรู ้
ของพนักงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
แต่ละองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 ด้านความเอื ้ออาทรต่อ บุค คล หมายถึ ง สภาพแวดล้อมภายในองค์ก รที่ ใ ห้
ความสาคัญ กับ บุค ลากรทุก คน และค านึงถึ งสิ่งที่ เป็ นประโยชน์สาหรับ คนในองค์ก รมากที่ สุด
ปฏิบตั ิงานและให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง
3.2 ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่
ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และ มาตรฐานวิชาชีพ
3.3 ด้า นกฎระเบี ย บข้อ บั ง คั บ หมายถึ ง สภาพแวดล้อ มภายในองค์ก รที่ ให้
ความสาคัญและกับการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและนโยบายของ
องค์การอย่างเคร่งครัด
3.4 ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่
คานึงถึงผลประโยชน์ในองค์การ ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน และ ทุกคนร่วมกันควบคุมค่าใช้จ่าย
ขององค์การ
3.5 ด้านจริยธรรมของบุคคล หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ บุคลากรยึด
มั่นความเชื่อด้านจริยธรรมของตนเอง เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง และตัดสินว่าสิ่ง
ใดถูกและสิ่งใดผิดได้ดว้ ยตนเองในการปฏิบตั ิงาน
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การวัด บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์กร ผูว้ ิจัยใช้แบบวัดที่ ป รับ มาจากแบบวัด
บรรยากาศเชิงจริยธรรม (ECQ) ของ Victor; & Cullen (1990) ปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการศึกษา และปรับลักษณะของค าถามให้เข้าใจง่าย โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อัน ดับ
ตัง้ แต่ จริงที่ สุด (6 คะแนน) จนถึ ง ไม่จ ริงเลย (1 คะแนน) พนัก งานที่ ตอบได้คะแนนมากกว่า
แสดงว่ามีการรับรูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรสูงกว่าพนักงานที่ได้คะแนนต่ากว่า
4. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ หมายถึง ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
สามารถพิจารณาได้จากรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ หรือจากการที่บคุ คลตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยลักษณะภายนอก และ ภายในที่สงั เกตได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ซึ่งจะ
ทาให้บคุ คลมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น ประกอบด้วยบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
4.1 การแสดงออกหรือการแสดงตัว (Extraversion) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของ
บุคคลที่ มีลกั ษณะของการชอบเข้าสังคม เปิ ดเผยตัวตน มีความกระตือรือร้น ตรงไปตรงมา มี
ลักษณะนิสยั ชอบการผจญภัย
4.2 มโนธรรมหรือมีจิ ตสานึก (Conscientiousness) หมายถึ ง ลัก ษณะพฤติก รรม
ของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม มีลกั ษณะที่น่าเชื่อถือได้ ไว้ว างใจได้ และสามารถ
เป็ นที่พึ่งพาได้
4.3 สุภาพอ่อนโยน (Agreeableness) หมายถึง ลัก ษณะพฤติก รรมของบุคคลที่ มี
การเอนเอีย งไปสู่ก ารยอมรับ เชื่ อฟั งผูอ้ ื่น มีลัก ษณะสุภาพเรีย บร้อย เป็ น มิต รกับ บุคคลอื่น มี
ลักษณะของความอ่อนน้อมถ่อมตน และ ให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่น
4.4 มั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) หมายถึง ลักษณะของพฤติก รรมของ
บุคคลที่มีความสม่าเสมอทางด้านอารมณ์ มีความมั่นคง หนักแน่น และไม่หวั่นไหวง่าย มีลกั ษณะ
ของความสุขมุ เยือกเย็น
4.5 สติ ปั ญ ญา (Intellect) หมายถึ ง ลัก ษณะของพฤติก รรมของบุค คลที่ มี ความ
เฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการทางาน ยอมรับฟั งเหตุผลของบุคคลอื่น และ มอง
การณ์ไกล
การวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดที่พฒ
ั นาจากคนึง ตรงต่อจิตร (2553)
แบบวัดของปวลัย วรสูต (2547) ภายใต้แนวคิ ดของดิกแมน (Digman, 1989) โดยนามาปรับข้อ
คาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา และปรับลักษณะของคาถามให้เข้าใจง่าย โดย
เป็ น มาตรวัด ประเมิ น ค่า 6 อัน ดับ ตั้งแต่ จริงที่ สุด (6 คะแนน) จนถึ ง ไม่จ ริงเลย (1 คะแนน)
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พนักงานที่ตอบได้คะแนนมากกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพ 5 แบบ เหมาะสมกว่าพนักงานที่
ตอบได้คะแนนน้อยกว่า
5. เจตคติ ต่ อ ความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรม หมายถึ ง ระดับ ความรู ้ค วามเข้า ใจ
ความรูส้ กึ และความพร้อมในการกระทาของบุคคลที่มีตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม โดยมีความรู ้
เกี่ ยวกับ ประโยชน์ หรือ โทษ ความรูส้ ึกชอบหรือไม่ช อบ และความพร้อมในการแสดงออกของ
พฤติกรรม การวิจยั ครัง้ นีว้ ดั เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมใน 3 องค์ประกอบ โดยการสร้าง
แบบวัดตามขอบเขตเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตรประเมินค่า
6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนมากกว่า
แสดงว่ามีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมสูงกว่าพนักงานที่มีคะแนนต่ากว่า
6. เจนเนอเรชั่นเอ็ก ซ์และเจนเนอเรชั่นวาย หมายถึ ง กลุ่มของพนัก งานภายใน
องค์กรที่ปฏิบัติงานฝ่ ายขาย 1-4 โดยมีความแตกต่างด้านความคิด พฤติกรรมในการใช้ชีวิต และ
การทางานสามารถกาหนดพนักงานภายในองค์กรเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
6.1 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือผูท้ ี่เกิด พ.ศ. 2520-2504 ปัจจุบนั อายุประมาณ 42-58 ปี
6.2 เจนเนอเรชั่น วาย คื อ ผู้ที่ เ กิ ด ใน พ.ศ. 2540-2521 ปั จ จุ บั น มี อ ายุ ป ระมาณ
22-41 ปี
7. แนวทางการพัฒนา หมายถึง แนวทางในการส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของ
พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจัยนีเ้ ป็ น การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนัก งาน
ฝ่ ายขายเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์และเจนเนอเรชั่น วายของบริษั ท ธุรกิ จพาณิ ช ย์ที่ เป็ น ผูผ้ ลิตและจัด
จาหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่สาคัญ
รวมทัง้ รวบรวมผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
งานวิจัยระยะที่ 1
1. ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
2. รูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม
3. ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
4. บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
5. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
6. เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
7. เจนเนอเรชั่นภายในองค์กร
งานวิจัยระยะที่ 2
8. แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางในการพัฒนาความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
9. กรอบแนวคิดในการวิจยั
10. สมมติฐานการวิจยั
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
การศึกษาโดยการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม พร้อม
ทั้งการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของ
พนักงานฝ่ ายขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็ นผูผ้ ลิตและ
จัดจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม ซึ่งมีความสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลและส่งผลต่อองค์กร ประกอบด้วย
รายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
ในการศึกษาด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมประกอบด้วยทฤษฎีที่สาคัญในกลุม่ ทฤษฎี
ปั ญญานิยม ด้วยแนวคิดและทฤษฎีในกลุ่มนีเ้ ป็ นแนวคิดที่ม่งุ เน้นถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจมนุษ ย์
และในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของความรูใ้ นลักษณะของสิ่งที่ มนุษ ย์จาเป็ น ต้องสร้างให้เกิดขึน้ จาก
สิ่งแวดล้อมและก่อเกิดเป็ นพฤติกรรม และนาไปสูพ่ ฤติกรรมเชิงจริยธรรม
1.1.1 ทฤษฎี ท างสติ ปั ญญา (Cognitive Theory) จากการศึก ษาของเพี ย เจต์
(Piaget, 1960) เชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความพร้อมที่จะมีปฏิสมั พันธ์และปรับตัว
ให้เข้ากับ สิ่ งแวดล้อมตั้งแต่เกิ ด เพราะมนุษ ย์ทุ ก คนหลีก เลี่ย งไม่ได้ที่ จ ะต้องมี ป ฏิ สัมพัน ธ์กับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งต้องมีการปรับ ตัวอยู่ตลอดเวลา ผลจากกระบวนการดังกล่าวจะทาให้มนุษย์เกิ ด
พัฒนาการของเชาวน์ปัญญา การพัฒนาสติปัญญาและความคิดของมนุษย์จะต้องอาศัยทั้งการ
จัดรวบรวมและการปรับตัวดังกล่าว ซึ่งลักษณะพัฒนาการที่ เกิดขึน้ จะดาเนินอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
จะแตกต่างกัน ในแต่ละบุค คล โดยมีองค์ป ระกอบสาคัญ ที่ เสริม พัฒ นาการทางสติปั ญ ญา 4
องค์ป ระกอบคื อ 1) วุฒิภาวะ (maturation) คือการเจริญ เติบโตทางด้านสรีรวิทยามีส่วนสาคัญ
อย่ างยิ่ งต่ อ การพั ฒ นาสติ ปั ญญาและความคิ ด โดยเฉพาะเส้น ประสาทและต่ อมไร้ท่ อ 2)
ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์เป็ นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะ
เป็ น สิ่งที่ เกิ ด ขึน้ ทุก ครั้งที่ บุค คลมีป ฏิสัมพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อม ทั้งประสบการณ์ที่ เกิ ดจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและประสบการณ์เกี่ ยวกับการคิดหาเหตุผลและทาง
คณิ ตศาสตร์ ซึ่งสามารถนามาใช้แก้ปั ญ หาในชีวิตประจาวัน 3) การถ่ ายทอดความรูท้ างสังคม
(social transmission) คือการที่บุคคลได้รบั การถ่ายทอด ความรูด้ า้ นต่าง ๆ จากบุคคลรอบข้าง เช่น
พ่ อแม่ ผู้ปกครอง ครู เป็ นต้น และ 4) กระบวนการพัฒนาสมดุล (equilibration) คื อ การควบคุม
พฤติกรรมของตนเองซึ่งอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลเพื่อปรับสมดุลของพัฒนาการทางสติปัญญาและ
ความคิดไปสูข่ นั้ ที่สงู กว่า
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การพัฒนาการคุณ ธรรมและจริยธรรมของมนุษ ย์สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ และ
สามารถนามาเป็ นหลักเกณฑ์ในการแบ่งขัน้ พัฒนาการทางจริยธรรม ได้ดงั นี ้
1. ขัน้ ก่อนจริยธรรม (Pre-moral Stage) ในช่วงตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี เป็ นขัน้
ที่ยังไม่มีความสามารถในการรับรูส้ ิ่งแวดล้อม และระบบกฎเกณฑ์ได้ แต่ยังมีความต้องการทาง
กาย ซึ่งต้องการการตอบสนอง ดังนัน้ การกระทา จะพึงกระทา เพื่อสนองความต้องการของตนเอง
โดยที่ไม่คานึงถึงผูอ้ ื่น
2. ขัน้ เชื่ อฟั งคาสั่ง (Heteronomous Stage) (ระหว่างอายุ 2-8 ปี ) เด็กจะสามารถ
รับ สภาพแวดล้อมและบทบาทของตนเองต่อผูอ้ ื่ น รู จ้ ัก เกรงกลัวผู้ใหญ่ โดยเห็น ว่าค าสั่งหรือ
กฎเกณฑ์เป็ นสิ่งที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามโดยไม่สนใจถึงผลที่จะตามมา
3. ขัน้ ยึดหลักแห่งตน (Autonomous Stage) (ระหว่างอายุ 8-10 ปี ) เด็กในวัยนี ้
จะมีพัฒนาการทางด้านสติปัญ ญาสูงขึน้ คลายความเกรงกลัวอานาจจากภายนอก สามารถใช้
ความคิดอย่างมีเหตุผลและประสบการณ์ประกอบ การตัดสินใจ สามารถประเมินความถูกผิดโดย
ดูจากเจตนาของผูก้ ระทาและตัง้ เกณฑ์ของตนเองได้
เพี ยเจตต์ (Piaget, 1960) ได้ทาการวัดพัฒนาการทางจริยธรรมโดยการสร้างแบบ
สร้างแบบสัมภาษณ์เป็ น รายบุค คลเพื่ อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยลักษณะของข้อคาถามจะ
เกี่ยวข้องในสถานการณ์คู่ (Story Pair) ในรูปแบบของสถานการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยจะมี
ความแตกต่างกันในด้านของการแก้ไขปัญญา ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวสามารถนามากาหนดเป็ น
เกณฑ์ของการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมไว้ 6 เกณฑ์ ดังนี ้
1. การตัดสิน ใจจากเจตนากระทา (Intentionality in Judgment) กล่าวคือ เด็ก
เล็ก มีแนวโน้มที่จ ะตัดสิน จากปริมาณที่ เกิ ดขึน้ แต่สาหรับ เด็ก โตจะตัดสิน จากความตั้งใจหรือ
เจตนาของการกระทาของบุคคลนัน้
2. การตัดสินที่เกี่ยวโยงของบุคคลอื่น (Relativism in Judgment) กล่าวคือ เด็ก
เล็กจะตัดสินการกระทาว่าถูกหรือผิดโดยการเชื่อว่าคนอื่น ก็คิดเช่นเดียวกัน และเชื่อว่าความเห็น
ของผูใ้ หญ่ย่อมถูกเสมอ สาหรับเด็กโตนัน้ จะตัดสินตามสถานการณ์
3. ความไม่เกี่ย วข้องกับ บทลงโทษ (Independence or section) กล่าวคือ เด็ก
เล็กมักจะตัดสินการกระท าว่าดีห รือไม่ดี เพราะจะท าให้ถูก ลงโทษ สาหรับเด็กโตจะตัดสิน การ
กระทาว่าไม่ดีเพราะสิ่งนัน้ จะไปขัดกับกฎเกณฑ์และจะเกิดอันตรายกับบุคคลอื่น
4. การใช้ระบบตาต่อตา (Use of Reciprocity) สาหรับเด็กเล็กมักจะไม่ใช้ระบบ
ตาต่อตาในการพิจารณาตัดสินบุคคล แต่ในเด็กโตจะใช้บ่อย
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5. การใช้ บ ท ลงโทษ เพื่ อล้ า งบ าป และดั ด นิ สั ย (Use of Punishment as
restitution and reform) ในเด็กเล็กจะสนับสนุนให้มีการลงโทษอย่างหนัก เพื่อดัดนิสยั ผูก้ ระทาผิด
ส่วนเด็กโตจะมีความคิดเช่นนีน้ อ้ ยลง
6. การยึ ด หลัก ธรรมชาติ ของความโชคร้าย (Naturalist views of misfortune)
โดยมีความคิดว่าถูกพระเจ้าลงโทษ
จากแนวทางดังกล่าวเพียเจตต์พบว่ากระบวนการที่ทาให้เด็กเปลี่ยนแปลงเกิดจาก
การพัฒนาทางความคิดและความเข้าใจ (Cognitive Development) ประกอบด้วย 4 ขัน้ ดังนี ้
1. ขั้น ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (The sensory motor period) ระยะ
ตั้งแต่เ กิ ด จนถึ ง อายุป ระมาณ 2 ปี การรับ รู ท้ างประสาทสัม ผัส ในระดับ ง่า ยๆ จะท าให้เกิ ด
พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาและความคิด เด็กจะค่อยๆ มีโอกาสสร้างความคิดของสิ่งของที่ได้พบ
เห็นและจัดกระทาด้วยตนเองในตอนปลายของขัน้ นี ้ จะเริ่มพัฒนาเรื่องความคงที่ของขนาดและ
รูปร่างของวัตถุและค้นพบความถาวรของวัตถุ
2. ขัน้ ความคิดก่อนการปฏิบัติการ (The period preoperational thought) ช่วง
อายุประมาณ 2-7 ปี เด็กจะเริ่มใช้ภาพแทนวัตถุและเหตุการณ์เลียนแบบบุคคลอื่นได้ และพัฒนา
อย่ างรวดเร็วในช่ วงอายุ 2-4 ปี พฤติ ก รรมในระยะแรกจะเป็ นแบบยึ ด ตัว เองเป็ นศูน ย์ก ลาง
(Egocentric) ลักษณะนีจ้ ะลดลงในอายุประมาณ 6-7 ปี ซึ่งเป็ นระยะที่เด็กมีพฒ
ั นาการทางภาษา
อย่างรวดเร็ว เริ่มพัฒนาความคิดหาเหตุผล
3. ขั้น ปฏิ บัติ ก ารด้ว ยรู ป ธรรม (The period of concrete operation) ช่ วงอายุ
ประมาณ 7-11 ปี เป็ นขัน้ ที่เด็กมีความคิดแบบตรรกศาสตร์ ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กับวัต ถุหรือสถานการณ์ที่ สามารถมองเห็น หรือจับ ต้องได้ (Concrete) พัฒนาการทางความคิด
สูงขึน้ มีแบบแผนการค้นหาความจริงเกี่ยวกับวัตถุและสิ่งแวดล้อม
4. ขั้น ปฏิ บัติ ก ารด้ว ยนามธรรม (The period of formal operation) ช่ ว งอายุ
ประมาณ 11-15 ปี เป็ นขัน้ สูงสุดของพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาและความคิด เด็กจะสามารถคิด
ค้นหาเหตุผลนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถแก้ปัญหาทัง้ รูปธรรมและนามธรรมได้โดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์
ดังนัน้ จากแนวคิด สามารถสรุปได้วา่ ความคิดของบุคคลในแต่ละขัน้ ของจริยธรรม มี
ความสัมพัน ธ์กัน อย่ างเป็ นระบบ และมีโครงสร้าง (Structure) ที่ชัดเจน มีการเจริญ ตามลาดับ
ขัน้ ตอนของการพัฒนา โดยพัฒนาการทางจริยธรรมจะแฝงอยู่ในพฤติกรรมและกฎเกณฑ์ของเด็ก
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ในทุกช่วงอายุการเปลี่ยนแปลงทางด้านจริยธรรมจากขัน้ หนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งนัน้ เป็ นผลที่เกิดจาก
การใช้ความคิดและสติปัญญาของแต่ละคน
1.1.2 ทฤษฎี พั ฒ นาการของเหตุ ผ ลเชิงจริย ธรรม (The cognitive theory of
development of moral reasoning ability) ส าหรับ ทฤษฎี พัฒ นาการของเหตุผลเชิ งจริย ธรรม
(The cognitive theory of development of moral reasoning ability) เป็ น ทฤษฎี ที่ พั ฒ นาโดย
นัก จิ ต วิท ยา ชื่ อ Lawrence Kohlberg ซึ่งเป็ น ศาสตราจารย์ใน Harvard University โดยเสนอ
ทฤษฎีนีต้ ามพื ้น ฐานจากทฤษฎีพัฒ นาการของการรูก้ ารคิดของ Jean Piaget แนวคิดเกี่ ยวกับ
พัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ได้รบั การแผ่ขยายออกไป และได้มีการศึกษาที่สอดคล้องกัน
โดย Kohlberg (1976) ได้นาแนวคิดนีม้ าทาการศึกษาต่อ เพื่ออธิบ ายถึงขัน้ ตอนของการพัฒนา
ทางจริยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
โคลเบิรก์ มีความเชื่อว่า การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการบรรลุวฒ
ุ ิ
ภาวะเชิงจริยธรรมพร้อมกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ ด้วย Kohlberg (1976) มีความเชื่อว่าพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของมนุษย์จะต้องเป็ นไปตามลาดับขัน้ ไม่มีการข้ามขัน้ แต่สามารถกระตุน้ ให้เกิดเร็ว
ขึน้ ได้โดยวิธีการที่เหมาะสมและพัฒนาการทางจริยธรรมจะเกิดได้ก็ดว้ ยการนาประสบการณ์ทาง
สังคมความสามารถใช้เหตุผลขัน้ ต่ามาเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลขัน้ สูงและการ
ใช้เหตุผลขัน้ ต่าก็จะถูกใช้นอ้ ยลง
พัฒ นาการทางจริย ธรรมสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 3 ระดับ 6 ขั้น มีความสัมพัน ธ์
ต่อเนื่องกัน ดังนี ้
ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre – Conventional Level) เด็กในระดับนี ้
จะตัดสินใจเลือกกระทา ในสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง โดยไม่คานึงถึงผูอ้ ื่น ในระดับนีบ้ ุคคลจะ
ขึน้ อยู่กบั ผูม้ ีอานาจเหนือตน ระดับนีเ้ ด็กจะมีอายุประมาณ 2 – 10 ปี แบ่งได้เป็ น 2 ขัน้ คือ
ขั้ น ที่ 1 ขั้ น หลั ก การหลบ หลี ก การถู ก ลงโทษ (The Punishment and
Obedience Orientation) เด็กจะปฏิบัติตามผูท้ ี่มีอานาจเหนือกว่าตน เพราะกลัวการถูกลงโทษ
เช่น ไม่กล้าหนีเรียนเพราะกลัวครูตดั คะแนน เป็ นต้น (พบในเด็กอายุ 2 – 7 ปี )
สาเหตุที่เด็กวัยนี ้ ใช้ความกลัวถูกลงโทษเป็ นเหตุผลในการตัดสินความถูกผิด
ของการกระทานั้น เนื่องจากเด็กยังไม่มีประสบการณ์หรือการรับรูท้ างสังคมที่เพียงพอ และยังไม่
เข้าใจในความคิ ดของผูอ้ ื่นซึ่งเป็ น เรื่องของนามธรรม เด็กจึงรับรูแ้ ละตัดสินความถูกผิดของการ
กระทาต่าง ๆ ตามสิ่งที่ปรากฎให้เห็นเป็ นรูปธรรม
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ขั้น ที่ 2 ขั้ น หลัก การแสวงหารางวัล (The Instrumental Relativist Orientation)
เด็กจะทาตามกฎเกณฑ์เพราะเห็นว่าเป็ นเครื่องมือที่ทาให้ได้สิ่งที่ตอ้ งการ โดยมุง่ การตอบแทนทาง
กายและวัตถุมากกว่าในเรื่องของนามธรรม (พบในเด็กอายุ 7 – 10 ปี )
สาเหตุที่เด็กวัยนี ้ ใช้การได้รบั การตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็ น
เหตุผ ลในการตัด สิ น ความถู ก ผิ ด ของการกระท า เนื่ อ งจากเด็ก อายุ 7-10 ปี มี ค วามรู แ้ ละ
ประสบการณ์ท างสังคมเพีย งพอที่ จะรับ รูไ้ ด้ว่า แต่ละบุคคลมีความต้องการแตกต่างกัน และมี
ความขัดแย้งเกิดจากทุกคนต้องการได้รบั การตอบสนองตามความต้องการของตนเอง เนื่องจาก
เด็กวัยนีม้ ีขอ้ จากัดด้านสติปัญญา จึงตอบสนองเป็ นรูปธรรมมากกว่านามธรรม
ผูใ้ หญ่ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมชะงักในขัน้ นีจ้ ะมีเหตุผลในการทาหรือไม่ ทา
อะไร เช่น ทาแล้วไม่คมุ้ ทาหน้าที่ก็ตอ้ งขอสิ่งตอบแทน มิฉะนั้นจะไม่ทา (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2555)
ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ระดับบุคคลจะทาตาม
กฎเกณฑ์ของกลุม่ กระทาตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ เพราะต้องการเป็ นที่ยอมรับ จะเลียนแบบ
หรือคล้อยตามบุคคลในกลุม่ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสังคม โดยไม่คานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึน้ ในขณะนัน้ ระดับนีเ้ ด็กจะมีอายุประมาณ 10 – 16 ปี แบ่งได้เป็ น 2 ขัน้ คือ
ขั้น ที่ 3 ขั้น ใช้ห ลัก การท าตามที่ ผู้อื่ น เห็ น ชอบ (The Enter Personal) เด็ก จะ
กระทาในสิ่งที่ตนคิดว่าคนอื่น จะเห็นด้วยและพอใจ ลักษณะเด่นคือ การคล้อยตามเพื่อการเป็ นที่
ยอมรับของเพื่อน โดยจะกระทาตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมอย่างเคร่งครัด (พบในเด็กอายุ 10
– 13 ปี )
สาเหตุที่เด็กวัยนี ้ ใช้การได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ื่นหรือสังคม เป็ นเหตุผลในการ
ตัดสินความถูกผิดของการกระทา เนื่องจากเด็กในช่วงอายุ 10-13 ปี สามารถที่จะเรียนรูแ้ ละเข้าใจ
ได้วา่ การคาดหวังของคนอื่นมีผลต่อตนเองและรูจ้ กั เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ส่วนผูใ้ หญ่ที่จริยธรรมหยุดชะงักในขัน้ นีจ้ ะเป็ นผูก้ ระทาการใด ๆ โดยเห็นแกพวก
พ้อง เครือญาติ และเพื่อนฝูงมากกว่าจะตัดสินใจกระทาสิ่งใดเพื่อส่วนร่วม (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2555)
ขัน้ ที่ 4 หลักการทาตามหน้าที่ของสังคม ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางสังคม (The
Law and Order Orientation) ในระดับ นี ้บุคคลจะเข้าใจและมองเห็น ความสาคัญ ของกฎระเบ
บียบ กฎเกณฑ์ บรรทัดฐานของสังคม ถือว่าตนมีหน้าที่ทาตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมอย่าง
เคร่งครัด (พบในเด็กอายุ 13 – 16 ปี )
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สาเหตุที่วยั รุ่น ยึดถือความเป็ นระเบี ยบและกฎเกณฑ์ของสังคม เป็ นเหตุผลใน
การตัด สินความถูกผิดของการกระทา เนื่องจากช่วงอายุ 13-16 ปี บุคคลสามารถเรียนรูแ้ ละเข้า
ใจความเป็ นอยู่ของบุคคลในสังคมได้อย่างเป็ นระบบ เช่น ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที่ของตนในฐานะที่เป็ นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะช่วยให้สงั คมเจริญก้าวหน้าและมีชีวิต
ความเป็ นอยู่ที่สงบสุข
สาหรับผูใ้ หญ่ ที่จริยธรรมหยุดชะงักในส่วนนี ้ บุคคลนั้นจะกระทาการใด ๆ โดย
อ้างกฎ ระเบียบ เป็ นสาคัญ โดยไม่สนใจประโยชน์ส่วนร่วม (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2555)
ระดั บ ที่ 3 ระดั บ เหนื อ กฎเกณฑ์ (Post Conventional Level) ในระดับ นี ้
บุคคลจะตัดสินข้อขัดแย้งต่าง ๆ ด้วยการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วยตนเองพิจารณาสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างลึกซึง้ และกว้างขวาง หลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ของสังคม แบ่งได้เป็ น 2 ขัน้ คือ
ขั้น ที่ 5 หลัก การท าตามค ามั่น สัญ ญาหรื อ มี เ หตุผ ลเคารพตนเอง (Social
Contract Legalistic Orientation) บุคคลจะเห็นความสาคัญของชนหมู่มาก เคารพตนเอง เคารพ
มติที่มาจากการลงความเห็น มีเหตุผล ถือว่ากฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ เปลี่ยนแปลงได้โดยยึดประโยชน์และ
ความถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นใหญ่ (พบในผูท้ ี่มีอายุ 16 ปี ขึน้ ไป ได้แก่ วัยรุ่น
ตอนปลายและผูใ้ หญ่)
สาเหตุที่ บุคคลอายุ 16 ปี ขึน้ ไป ยึ ดถือค ามั่น สัญ ญา เป็ น เหตุผลในการตัดสิน
ความถูก ผิด ของการกระท านั้น เนื่ องจากบุคคลวัย นีม้ ีความสามารถในการควบคุมและบังคับ
ตนเองให้ประพฤติ ปฏิบัติตามคามั่น สัญญาที่ให้ไว้กบั ตนเองและผูอ้ ื่นได้ นอกจากนั้นยังเป็ นวัยที่
ต้องการได้รบั การยกย่องว่าเป็ นบุคคลที่มีสจั จะและมีอดุ มการณ์
ขัน้ ที่ 6 การทาตามหลักอุดมคติสากล (The Universal Ethical Principle) บุคคล
จะสานึกถึงคุณค่าของความถูกต้อง โดยคานึงถึงเหตุผลอย่างกว้างขวาง คานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม และปฏิบัติตามความถูกต้องนั้น อย่างไม่หวั่นไหว มีความละอายต่อการทาความชั่ว มี
ความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายบัน้ ปลายอันเป็ นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่ มีหลักธรรมประจา
ใจของตนเอง ผูท้ ี่มีหลักการตัดสินใจในขัน้ ส่วนมากเป็ นผูใ้ หญ่ตอนกลาง
สาเหตุที่ วยั ผูใ้ หญ่ ยึดถือหลักการของจริยธรรมสากลเป็ นเหตุผลในการตัดสิน
ความถูก ผิดของการกระทา เนื่ องจากบุคคลที่ มีอายุ 20 ปี ขนึ ้ ไป สามารถไตร่ตรองและตัดสิน ใจ
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมได้ดว้ ยตนเอง และมีความตัง้ ใจที่จะประพฤติปฏิบตั ิตามหลักศีลธรรม
มากกว่าการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสังคม
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ทัง้ นี ้ สามารถสรุประดับจริยธรรมและขัน้ การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิรก์ ได้
ดังนี ้
ตาราง 1 ระดับจริยธรรมและขัน้ การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิรก์
ระดับจริยธรรม
1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์
(Pre – Conventional Level)
อายุ 2 – 10 ปี
2. ระดับตามกฎเกณฑ์
(Conventional Level)
อายุ 10 – 16 ปี
3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์
(Post Conventional Level)
อายุ 16 ปี ขนึ ้ ไป

ขั้นตอนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ขัน้ ที่ 1 ขั้น หลักการหลบหลีก การถูก ลงโทษ (The Punishment and
Obedience Orientation)
ขั้น ที่ 2 ขั้น หลัก การแสวงหารางวัล (The Instrumental Relativist
Orientation)
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ใช้หลักการทาตามที่ผอู้ ื่นเห็นชอบ (The Enter Personal)
ขัน้ ที่ 4 หลักการทาตามหน้าที่ของสังคม ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทาง
สังคม (The Law and Order Orientation)
ขั้น ที่ 5 หลัก การท าตามค ามั่น สัญ ญาหรือ มี เหตุผ ลเคารพตนเอง
(Social Contract Legalistic Orientation)
ขั้น ที่ 6 การท าตามหลั ก อุ ด มคติ ส ากล (The Universal Ethical
Principle)

หากพิจารณาจากแนวคิดของโคลเบิรก์ ซึ่งได้จาแนกระดับของพัฒนาการตัดสินเชิง
ศีลธรรมเป็ น 6 ระดับ จากระดับ ที่มีโครงสร้างของการให้เหตุผลเชิงศีลธรรม ที่ ซับซ้อนน้อยไปสู่
ระดับ ที่ มีค วามซับ ซ้อนมากขึน้ ดังต่อไปนี ้ (Remier, Paolitto & Hersh, 1990 อ้างจาก สมสิท ธิ์
อัสดรนิธี และ กาญจนา ภูครองนาค, 2555)
ระดับที่ 1 ศีลธรรมแบบภายใต้กฎเกณฑ์ของผูอ้ ื่น (Heteronomous morality) ใน
ระดับนีส้ ิ่งที่ถูกต้องคือการเชื่อฟั งกฎหรือคาสั่งของผูม้ ีอานาจที่มาพร้อมกับบทลงโทษ รวมถึงการ
หลีกเลี่ยงความเสียหายทางกายภาพที่จะเกิดขึน้ กับคนและสิ่งของ เด็กในระดับนีจ้ ะมีทรรศนะแบบ
ที่เริ่มก้าวออกการเอาตนเองเป็ นศูนย์กลาง เริ่มรับรูม้ มุ มองของคนอื่น ๆ ได้ทีละคน แต่ก็ไม่สามารถ
เชื่อมโยงทรรศนะของหลายคนเข้าด้วยกัน เหตุผลต่อการกระทาที่ถกู ต้องอยู่ที่การหลีกเลี่ยงการถูก
ลงโทษและอานาจที่เหนือกว่า
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ระดั บ ที่ 2 ความเป็ นปั จเจก ประโยชน์ ที่ จะได้รับ และการแลกเปลี่ ย น
(Individualism, Instrumental purpose, and Exchange) ในระดับ นี ้สิ่งที่ ถูก ต้องคือการท าตาม
กฎเฉพาะเมื่ออยู่ในความสนใจหลักของตน การทาตามความสนใจและความต้องการของตนเอง
และปล่อยให้ผอู้ ื่นได้ทาแบบเดียวกัน รวมไปถึงความยุติธรรมและการแลกเปลี่ยนหรือการทาตาม
ข้อตกลงที่เท่าเทียมกัน เด็กในระดับจะเริ่มถอยห่างออกจากการรับรูเ้ บือ้ งหน้าแล้วมองเห็นปั ญหา
ได้อย่างมีระยะห่าง เริ่มใช้ตรรกะเหตุผลแบบเป็ นรูปธรรมจับต้องได้ เริ่มเชื่อมโยงมุมมองต่างๆ เข้า
ด้วยกัน ได้ และเห็น ว่าความต้องการของผูอ้ ื่น มิได้ตายตัว หากแต่อาจเปลี่ย นแปลงไปได้ตาม
สถานการณ์หรือพฤติกรรมที่โต้ตอบกัน มีมาตรฐานที่เกิดขึน้ ในพัฒนาการระดับนี ้ นั้นคือ ความ
ยุติธรรมที่วา่ ด้วยเหตุผลและความต้องการของตัวเอง
ระดับที่ 3 ความคาดหวังร่วม สัมพันธภาพ และการทาตามกันและกัน (Mutual
interpersonal expectations, Relationship, and Interpersonal conformity) ในระดั บ นี ้ สิ่ ง ที่
ถูกต้องคือการใช้ชีวิตตามความคาดหวังของบุคคลใกล้ชิด เช่น การเป็ นลูกที่ดี พี่ที่ดี หรือเพื่อนที่ดี
เป็ นต้น การมีค วามใส่ใจคนอื่น รวมถึ งการรัก ษาสัมพัน ธภาพที่ ดีระหว่างกัน เช่น การมีความ
ไว้วางใจ ซื่อสัตย์ เคารพ และรูบ้ ญ
ุ คุณ เด็กในระดับนีจ้ ะเริ่มเปลี่ยนย้ายมุมมองจากความสนใจของ
ตนเองมาสู่ค วามสนใจร่วมหรือมาตรฐานของกลุ่ม หรือสังคมของบุค คลใกล้ตัว เริ่ม มีก ารใช้
ความคิดเป็ นแบบนามธรรม ส่วนศักยภาพการสวมบทบาทก็พฒ
ั นาไปสูข่ นั้ ที่สามารถก้าวออกจาก
ความสัมพันธ์แบบสองบุคคลมาสู่การมีมมุ มองแบบบุคคลที่สาม เช่น การเข้าใจได้ว่าคนอื่น จะ
มองเราอย่างไรเวลาที่เรากาลังทะเลาะกับ อีกคนหนึ่งอยู่ เป็ นต้น เริ่มการรับ รูค้ วามคาดหวังจาก
ผูค้ นรอบตัวที่มาตัดสินตัวเรา และบอกว่าเราควรทาอะไร และเชื่อมโยงทรรศนะของตนเข้ากับกฎ
ใหม่ของกลุม่ เหตคผลต่อการกระทาที่ถกู ต้องอยู่ที่ความต้องการเป็ นตนดีในสายตาของทัง้ ตัวเอง
และผูอ้ ื่น การใส่ใจผูอ้ ื่น การเชื่อในกฎร่วม รวมถึงความต้องการที่ จะรักษากฎเกณฑ์ที่เกือ้ หนุน
แบบอย่างของพฤติกรรมที่ดี
ระดับ ที่ 4 ระบบและส านึ ก ทางสังคม ( Social system and conscience) ใน
ระดับนีส้ ิ่งที่ถกู ต้องคือการทาตามหน้าที่ การนาพาต่อกฎหมาย รวมถึงการช่วยเหลือสังคม กลุ่ม
และองค์กร คนในระดับนีจ้ ะเริ่มสามารถสวมบทบาทที่เข้าถึงทรรศนะและมุมมองร่วมของผูค้ น
โดยทั่วไปได้ กล่าวคือเป็ นมุมมองเชิงระบบสังคมใหญ่ ซึ่งครอบคลุมทัง้ หมดที่คนๆนั้นมีสว่ นร่วมอยู่
เช่น องค์กร ชุมชนหรือระบบกฎหมาย ระบบความเชื่อ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดบทบาทและกฎเกณฑ์อีก
ที แยกแยะทรรศนะของสังคมออกจากข้อตกลงร่วมของกลุ่ม สามารถรับ รูค้ วามสนใจของกลุ่ม
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ตนเองและนามาเปรียบเทียบกับความสนใจของสังคมส่วนร่วมได้ เหตุผลต่อการกระทาที่ถูกต้อง
อยู่ที่การรักษาให้ระบบ องค์กรหรือสังคมโดยรวมไปต่อได้
ระดับที่ 5 สัญญาหรือประโยชน์สาธารณะและสิทธิส่วนบุคคล ( Social contract
or utility and Individual rights) ในระดับนีส้ ิ่งที่ถูกต้องคือการตระหนักว่าแต่ละคนย่อมมีการให้
คุณค่าและความคิดเห็นที่หลากหลาย และคุณค่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นก็สอดคล้องสัมพันธ์กบั กลุ่ม
พวกเขา การมีกฎเกณฑ์เชิงสัมพัทธ์ที่เป็ นไปเพื่อความเที่ยงธรรมและเป็ นสัญญาทางสังคม คนใน
ระดับนีจ้ ะเรียนรูท้ ี่จะรับมือกับความแตกต่างหลากหลายภายนอกระบบสังคมของตนหรือแม้แต่
ความขัดแย้งพื ้นฐานภายในระบบสังคมของตน เริ่มนิ ยามความหมายของอัตลักษณ์ ค้น หาจุด
สมดุลระหว่างสิท ธิส่วนบุค คลกับ ข้อผูก พันทางสังคม และเห็น ว่าสัญ ญาทางสังคมเป็ น ไปเพื่ อ
บูรณาการมุมมองต่าง ๆ ของแต่ละคน และตอบสนองสิทธิและความต้องการพืน้ ฐานของกันและ
กันได้โดยชอบธรรม โดยอิสระ และ ไม่ได้เป็ นสูตรสาเร็จที่ตายตัว นอกจากนี ้ยังพบว่าทรรศนะทาง
ศีลธรรมและกฎหมายบางครัง้ ก็ขดั แย้งและไปด้วยกันไม่ได้ เหตุผลต่อการกระท าที่ถูก ต้องอยู่ที่
ความรูส้ กึ ว่าข้อผูกพันทางกฎหมายเป็ นสัญ ญาทางสังคมที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนร่วม
และขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิพืน้ ฐานของทุกคน
ระดับที่ 6 หลักจริย ธรรมสากล ( Universal ethical principles) ในระดับ นีส้ ิ่งที่
ถูกต้อง คือการทาตามหลักการทางจริยธรรมที่ตนเองเลือก กฎหมายหรือข้อตกลงทางสังคมจะมี
ผลก็ตอ่ เมื่ออยู่บนหลักการเหล่านี ้ ซึ่งเป็ นหลักการสากลแห่งความยุติธรรม นัน้ คือการทาให้มีความ
เท่าเทียมกันในสิทธิและเคารพศักดิศ์ รีแห่งความเป็ นมนุษย์ในฐานะปั จเจกอย่างเสมอหน้า ความ
เป็ น มนุษ ย์คื อข้อยุติ ในตัวเอง คนในระดับ นี ้จะสามารถสวมบทบาทในเชิ งอุดมคติ นั้น คือ การ
ตัดสินเชิงศี ลธรรมของเขาเข้าเกณฑ์แห่งการสลับบทบาทกันได้ (Reversibility) สม่าเสมอและดี
งามเป็ นสากล ซึ่งเป็ นการตัดสินใจในแบบที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะสามารถยอมรับในความต้องการ
นัน้ ได้ เหตุผลต่อการกระทาที่ถูกต้องอยู่ที่ความเชื่อในฐานะของบุคคลผูม้ ีเหตุผลที่สามารถนาพา
ต่อหลักจริยธรรมสากลและการมีการกระทาที่มงุ่ มั่นต่อหลักการเหล่านัน้
สามารถสรุ ปจากแนวคิดได้ว่า สติปัญญาของบุคคลแต่ละบุคคลมี ความสัมพันธ์
กับพัฒนาการทางจริยธรรม เป็ นส่วนที่สาคัญและมีผลต่อการพัฒนาทางจริยธรรม แต่สติปัญญา
อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทางจริยธรรม จะต้องมีสิ่งกระตุน้ หรือสภาวะจากภายนอกร่วม
ด้ว ย ซึ่ ง ทั้ง เพี ย เจต์ (Piaget) และ โคลเบิ ร ์ก (Kohlberg) ต่า งมองตรงกัน ว่า พั ฒ นาการทาง
จริ ย ธรรมเกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลระหว่างพัฒ นาการของสติ ปั ญ ญา (Cognitive development) กับ
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ประสบการณ์ท างสังคม ( Social experience) (สานัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,
2555)
จากแนวคิด ทฤษฎีดั งกล่าว พบว่าความซื่ อตรงเป็ นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดย
เป็ น การเกิ ด ขึน้ จากจิ ต เป็ น ส่วนหนึ่งด าเนิ น การและสั่งการให้เกิ ดรูป แบบพฤติก รรมนั้น โดยมี
อิทธิพลในการแสดงพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ คือประสบการณ์ในชีวิต สภาพแวดล้อม และผูน้ า
ซึ่งเป็ นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาและมีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการทางจริยธรรม
จากแนวคิดดังกล่าวนีน้ าไปสูก่ ารศึกษาวิจยั ที่สามารถเห็นถึงตัวแปรเหตุ คือ ภาวะผูน้ า บรรยากาศ
ภายในองค์กร และ บุคลิกภาพ ซึ่งมีตวั แปรผลคือความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
1.2 ความสาคัญของความซือ่ ตรง (Integrity)
Person of Integrity หรือ การเป็ น ผูย้ ึ ดมั่น ในความชอบธรรม การยึ ด มั่น ในความ
ถูกต้องและจริยธรรม คือ การดารงตนและประพฤติปฏิบตั ิอย่างถูกต้องเหมาะสมทัง้ ตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นร่วม ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาวิจยั ของ อรพินทร์ ชูชม (2542) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมที่ทาให้บคุ คลได้รบั การยกย่อง
ว่าเป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม คือ การเอาใจใส่ในการทางานที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างดียิ่ง มีความเอือ้ เฟื ้ อ
เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นได้รบั ความลาบาก เป็ นคนอ่อนหวาน พูดจาสุภาพ มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ ไม่โกรธ
ง่าย ไม่ซา้ เติมเมื่อผูอ้ ื่นทาผิด ช่วยเหลืองานสังคมด้วยความเต็มใจ ไม่ทอ้ แท้ต่องานแม้งานจะต้อง
ใช้เวลานานและยุ่งยาก รูจ้ กั ใช้จ่ายไม่ซือ้ ของฟุ่ มเฟื อย สามารถฟั งวิจารณ์ตนเองจากเพื่อนได้ กล้า
ยอมรับความจริงเมื่อทาผิดจริง กล้าแสดงความคิดเห็น มีความยุติธรรม รูจ้ กั ปรับตัวดี มีความคิด
สร้างสรรค์ และ สุธี พนาวร (2552) ได้อธิบายเกี่ยวกับ Integrity ซึ่งเป็ นลักษณะของที่ตงั้ ตนอยู่บน
ความถูกต้อง โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย “ศีลธรรม” “จรรยาบรรณ” “จริยธรรม” “ความ
ซื่อสัตย์” “ความตรงไปตรงมา” “การไม่โกง””การไม่เบียดบังผลประโยชน์สว่ นร่วมมาเป็ นส่วนตัว ”
ย่อมถือได้ว่าเป็ นผูท้ ี่มี “Integrity” ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญและมีความจาเป็ นของบุคคลภายใน
องค์กร นอกจากนี ้ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และ องค์กรความโปร่งใสของประเทศไทย (2557) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมในการทางานนั้น ควรยึด
มั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรงและมีเจตนาบริสทุ ธิ์ ปฏิบตั ิตอ่ ตนเอง
และผู้อื่ น ไม่ ค ดโกง การพู ด ความจริ ง ไม่ ลัก ขโมย ท าตัว เป็ นที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ท าตามสัญ ญา
ตรงไปตรงมา กล้าเปิ ดเผยความจริง รูจ้ กั แยกแยะประโยชน์สว่ นตัวและส่วนรวม
ศาสตราจารย์สตีเฟ่ น แอล. คาร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล เสนอว่า การที่บคุ คลจะมี
“Integrity” จะต้องมีการปฏิบตั ิครบ 3 ขัน้ ตอน (ธานินทร์ กรัยวิเชียร : 2552) ประกอบด้วย
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1. สามารถแจกแจงได้วา่ สิ่งใดผิดสิ่งใดถูก
2. กล้าที่จะทาในสิ่งที่ถกู ต้อง แม้จะต้องเสี่ยงต่อการเสียผลประโยชน์
3. ประกาศให้ผอู้ ื่นรูว้ า่ ตนเองตัง้ ในกระทาในสิ่งที่ถกู ต้องและชอบธรรม
กีรติ บุญ เจื อ (2542) ได้ก ล่าวเกี่ ยวกับ จริย ธรรมสาคัญ ในตัวบุคคลที่ เกี่ย วข้องกับ
ความซื่อตรงว่า ความซื่อตรง ได้แก่ การพูดและปฏิบตั ิตรงตามความคิดและความเข้าใจของเจ้าตัว
เรียกว่าพูดตามตรงและประพฤติสจุ ริต และได้กล่าวถึงความสาคัญของความซื่อตรงไว้ดงั นี ้
1. ความซื่อตรงเสริมบุคลิกภาพ คนซื่อตรงย่อมมีความสมบูรณ์ในความคิดและ
การกระทาเพราะไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างความคิดคาพูดและการกระทา
2. ความซื่ อ ตรงเสริมมิ ตรภาพท าให้ค วามสัมพัน ธ์กับ บุค คลอื่น เป็ น ไปอย่ า ง
ราบรืน่ คนไม่ซื่อย่อมไม่ได้รบั ความไว้วางใจทาให้เสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้ทงั้ ตัวเองและสังคม
3. ความซื่ อตรงเสริมความมั่น คงแก่ สงั คม สังคมจะอยู่ได้เป็ นปึ ก แผ่น ก็เพราะ
สมาชิกมีความไว้เนือ้ เชื่อใจกันเป็นส่วนมากถ้าหากไม่ไว้ใจกันเลยจะออกกฎหมายควบคุมให้รดั กุม
อย่างไรก็ไม่ได้ผลเพราะมีช่องโหว่ให้คนฉลาดปลิน้ ปล้อนเอาไปใช้เอาเปรียบคนอื่นจนได้
4. ความซื่อตรงทาให้ทกุ ฝ่ ายสบายใจผูม้ ีความซื่อตรงอยู่เป็ นประจาย่อมสบายใจ
ไม่ตอ้ งคอยจาว่าพูดอะไรกับใครว่าอย่างไรและไม่ตอ้ งคอยหวาดระแวงจะมีใครมาจับผิดหรือไม่ผทู้ ี่
ติดต่อคบค้าสมาคมด้วยก็ไม่ตอ้ งขบคิดให้หนักสมองว่าจะมากันไม้ไหน
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ความ
ซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรมนั้น พบว่า พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ประกอบไปด้วย พฤติกรรมเกี่ยวกับ
สติปัญ ญา ความรู ้ ความคิด ความเฉลีย วฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ พฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม ความรูส้ กึ ความซาบซึง้ ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ
และคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่
ตลอดเวลา และ พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งแสดง
ออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็ นตัวชีร้ ะดับของทักษะ เป็ นหลักการสาคัญ
สาหรับ การท างานและการศึก ษาในส่วนของพฤติก รรมการท างานซึ่งเป็ น คุณ สมบัติที่ มีความ
จาเป็ นในองค์กร ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั จึงกาหนดตัวแปรเหตุคือ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
1.3 ความหมายของ Integrity หรือความซือ่ ตรง
คาว่า “Integrity” นั้นมีความหลากหลายในการให้ความหมาย เช่นหมายถึง การมี
บูรณภาพ ความเป็ น อันหนึ่งอัน เดีย วกัน หรือ การยึ ดมั่นในสิ่งที่ ถูก ต้องชอบธรรม ซึ่งเป็ นหัวใจ
สาคัญของคุณธรรมและจริยธรรม (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552) “Integrity” เป็ นคาที่มีรากศัพท์มา
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จากภาษาละตินว่า Integer ซึ่งแปลว่า ความครบถ้วน สมบูรณ์ ความเป็ นจานวนเต็ม พจนานุกรม
ของ วิท ย์ เที่ ยงบูรณธรรม (2536) กล่าวว่าเป็ น คานาม ซึ่งแปลว่า การยึ ดหลัก คุณ ธรรม, ความ
ซื่อสัต ย์, ความสมบูรณ์, ความมั่น คง ส่วนในพจนานุก รม Webster’s dictionary Online ได้ใ ห้
ความหมายไว้ว่า Integrity คือ “comprises the personal inner sense of "wholeness" deriving
from honesty and consistent uprightness of character.” หมายความว่า การประกอบของ
บทบาทของคนในมิติ ดา้ นในอย่ างเป็ นองค์รวม ซึ่งได้มาจากความซื่ อสัต ย์และความซื่ อตรงต่อ
บทบาทนั้น จากพจนานุก รม Macmillan English Dictionary (สมสิท ธิ์ อัสดรนิ ธีและกาญจนา
ภูครองนาค, 2555) ได้ใ ห้ค วามหมายของค าว่า Integrity (ความซื่ อตรง) ไว้ว่า “The quality of
always behaving according to the moral principles that you believe in, so that people
respect and trust you” หมายถึงคุณลักษณะของการมีพฤติกรรมที่เป็ นไปตามหลักศีลธรรมที่เรา
ยึด ถืออยู่อย่ างสม่าเสมอ ส่งผลให้คนอื่น เคารพและเชื่ อถื อในตัวเรา โดยสอดคล้องกับ การให้
ความหมายของ Integrity จากคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนสาหรับคณะกรรมการจริยธรรม หมายถึ ง จริย ธรรมหรือความเที่ยงธรรม ซึ่ง
หมายถึง หลักจริยธรรมที่บคุ คลยึดถือมีความสอดคล้องกับการกระทา
สาหรับการศึกษาในครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยได้ใช้คาแปลของคาว่า Integrity คือ “ความซื่อตรง”
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความซื่อตรง อาทิ วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2536) ได้ให้
ความหมายของความซื่ อ ตรง หมายถึ ง ไร้เ ล่ห ์ เ หลี่ ย มไม่ ค ดโกง ส าหรับ พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของความซื่อตรง หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอียง เช่น
ซื่อตรงต่อหน้าที่ ไม่คดโกง เช่น เขาเป็ นคนซื่อตรง และกีรติ บุญเจือ (2542) ได้กล่าวถึงจริยธรรมที่
เกี่ยวกับความซื่อตรง โดยนิยามว่า ความซื่อตรง ได้แก่ การพูดและปฏิบัติตรงตามความคิดและ
ความเข้าใจของเจ้าตัว เรียกว่าพูดตามตรงและประพฤติสจุ ริต
Sharma (2002) กล่าวว่า ความซื่อตรง (Integrity) จะต้องยอมรับสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์
ด้วยการนาไปประเมินตนเองและจะต้องมีความชัดเจน เกี่ยวกับเป้าหมายและคุณ ค่าที่เกี่ยวกับ
บุคคล และ Josephson Institute of Ethics (2009) อธิบายเพิ่มเติมว่า ความซื่ อตรง มาจากราก
ศัพท์ภาษาลาติ น ที่เหมือนกับ คาว่า Integer หน่วยที่สมบูรณ์หรือจ านวนเต็ม บุคคลซึ่งมีความ
ซื่อตรงจะไม่เกิดการแบ่งแยกและจะมีความสมบูรณ์ในตัวเหมือนกันกับจานวนเต็มนั่นเอง นอกจาก
นีเ้ วอร์เนอร์เออร์ฮาร์ดและคณะ (Erhard, Jenson, & Zaffon, 2008) ได้ศึกษาความหมายของความ
ซื่อตรงหรือ Integrity ในรูปแบบที่มีความเกี่ยวพันกับปรากฏการณ์ทางสังคมอีกสามอย่าง ได้แก่
ศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย โดยได้ตงั้ ต้นจากการให้ความหมายว่า “ความเป็ นทั้งหมดและ
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สมบูรณ์ในฐานะคนคนหนึ่ง” โดยที่ สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2547) กล่าวเกี่ยวกับความหมาย
ของความซื่อตรง หมายถึง ความตรง ความเปิ ดเผย ไม่เกิดโทษ เกิดภัย ไม่เกิดอันตรายใด ๆ เป็ นที่
ไว้ใจได้ตอ่ หน้าที่ที่จะต้องทาให้ถูกต้องเหมาะสมเพียงพอต่อความเป็ นมนุษย์อย่างบริสทุ ธิ์ใจทัง้ ต่อ
ตนเอง ต่อผูอ้ ื่น และต่อกฎธรรมชาติ รวมทั้ง วีรวิท คงศักดิ์ (2553) ได้ให้ความหมายของ ความ
ซื่อตรง หมายถึง เป็ นการกระทาที่ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างสม่าเสมอ
ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า “Integrity”
ซึ่งเป็ น ค่านิ ย มที่ สาคัญ ในการสร้างธรรมาภิบ าล (Good Governance) หรือการบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
คุณลักษณะของความซื่อตรงที่สาคัญ (Burnard, Schurink, & Beer, 2008) ประกอบด้วย
คุณลักษณะที่สาคัญคือ
1. แรงจูงใจและแรงขับ (Self – Motivation and drive)
2. ความกล้าหาญทางศีลธรรม (Moral courage and assertiveness)
3. ความซื่อสัตย์ (Honesty)
4. ความยึดมั่น (Consistency)
5. ความไว้วางใจ (Commitment)
6. ความพากเพียร อุตสาหะ (Diligence)
7. การควบคุมตนเอง ความมีระเบียบวินยั (Self-discipline)
8. ความมีเหตุผล (Responsibility)
9. ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness)
10. ความยุติธรรม (Fairness)
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2523) ได้กล่าวถึงจริยธรรมที่เน้นความซื่อตรงต่อ
ตนเอง หน้าที่การงาน คามั่น สัญ ญา แบบแผน กฎหมาย และความถูกต้องอันดีงามมีลกั ษณะ
พฤติกรรมบ่งชี ้ ดังนี ้
1. ซื่อตรงต่อเวลา
2. ซื่อตรงต่องานของตัวเองที่กาหนดให้
3. ซื่อตรงต่อหน้าที่การงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
4. ซื่อตรงต่อคุณธรรม (หรือความประพฤติที่ดี) ที่ยึดถือ
5. ซื่อตรงต่อการนัดหมาย (การพบปะ การประชุม)
6. ซื่อตรงต่อการให้สญ
ั ญา (คาพูด เงิน การช่วยเหลือ)
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7. ซื่อตรงต่อคาสั่งของครู
8. ซื่อตรงต่อระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
9. ซื่อตรงต่อทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
10. ซื่อตรงต่อหน้าที่ การงานของผูอ้ ื่น รูจ้ กั แบ่งงานให้สมาชิกภายในกลุม่ ไม่กา้ ว
ก่ายงานของผูอ้ ื่น
11. ซื่อตรงต่อระเบียบแบบแผนประเพณี
12. ซื่อตรงต่อกฎหมายที่เกี่ยวกบสังคม
13. ซื่อตรงต่องานที่หมูค่ ณะมอบหมาย
14. ซื่อตรงต่อข้อมูลปั จจุบันโดยรูจ้ ักจาแนกระหว่างข้อมูล และคาประเมิน ของ
ผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
15. มีความยุติธรรม
สมสิท ธิ์ อัสดรนิ ธีและกาญจนา ภูค รองนาค (2555: 52) ได้ก ล่าวถึงมิติของความ
ซื่อตรง ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่
1. ความซื่ อ ตรงทางความคิ ด (Mental Integrity) จะเกิ ด ขึ ้น ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ เรา
สามารถปล่อยวางเสียงตัดสินใจและเลิกโทษตัวเอง แล้วกลับมามองตัวเองด้วยความเมตตาแทน
การวิพากษ์วิจารณ์ เรียนรูบ้ นความผิดพลาดของตัวเองด้วยความสง่างาม และอยู่กับจิตใจที่สงบ
เงียบเพื่อที่จะได้ยินเสียงของตัวเองที่แท้จริง การถอนการยึดมั่นในความคิดแล้วถอยออกมาเป็ นผูด้ ู
แยกจิตใจที่ช่างคิดออกจากแก่นแท้ทางจิตวิญญาณของเรา มีขนั้ ตอนดังต่อไปนี ้
- เริ่มจากการตระหนักรู ้ ว่าเราเคยเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ความคิดเราบอก ถึง
เวลาที่ ตอ้ งตั้งคาถามกับ สิ่งเหล่านี ้ ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยความคิดอีก ต่อไป หั น
กลับมาใช้พลังแห่งสติที่เป็ นปัจจุบนั
- ลาดับถัดมาคือการยอมรับ โดยการฝึ กที่จะหยุดเสียงตัดสินใจไม่วา่ จะชอบ
หรือไม่ชอบ แล้วหันมาเฝ้าดูและยอมรับการบังเกิดขึน้ ของความคิด
- เมื่ อ สามารถตระหนัก รู แ้ ละท าใจยอมรับ แบบเป็ น กลางได้แ ล้ว ความ
กระจ่างใสจะตามมา เป็ นพืน้ ที่วา่ งในใจที่เกิดขึน้ อย่างเป็ นธรรมชาติที่ช่วยให้เราเห็นตัวเองและโลก
ชัดเจนขึน้
- ขั้น ตอนสุด ท้ายคือ การที่ เราเกิ ด ประสบการณ์บ ริสุท ธิ์ เป็ น การด ารงอยู่
(ไม่ใช่การคิดหรือการหาเหตุผล)
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2. ความซื่อตรงทางอารมณ์ (Emotional Integrity) จะท าให้เราสามารถปล่อย
วางความบาดเจ็บในใจและยกโทษให้กบั ตัวเองและผูอ้ ื่นได้ ทุกครัง้ ที่มีเหตุการณ์มาทาให้รูส้ กึ ทุกข์
ใจ เราจะไม่ตาหนิคนอื่น ไม่เก็บกักความรูส้ กึ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
- เริ่มจากการตระหนักรูว้ า่ เราเคยถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ ความเชื่อ และ
เสียงตัดสินที่มีตอ่ การแสดงออกทางอารมณ์ จนถูกทาให้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาด้วยแรงอารมณ์ของเรา
ที่ไม่ได้รบั การปลดปล่อยเหล่านั้น ที่จริงแล้วเราสามารถเป็ นอิสระได้โดยเริ่มจากการกลับมาบอก
ตัวเองจริง ๆ ว่า ตัวเรากาลังรูส้ กึ อะไรอยู่โดยไม่เก็บกดหรือบิดเบือนมันเป็ นการกลับมาสารวจโลก
ด้านในแห่งความรูส้ กึ ของเราตามที่เป็ นจริง
- ขั้น ต่อมาคื อการแสดงออก ฝึ ก ที่ จ ะแสดงอารมณ์ หาทางที่ จ ะปล่อ ยให้
พลังงานของอารมณ์ความรูส้ กึ ได้เคลื่อนผ่านร่างกายของเรา เราจาเป็ นต้องหาหนทางอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่จะปลดปล่อยพลังเหล่านั้นยามเมื่อมันบังเกิดขึน้ เช่นหาพืน้ ที่ที่ปลอดภัยหรือยอมรับได้
โดยไม่ตอ้ งกังวลว่ามันจะดูไม่ดี มิฉะนั้นพลังเหล่านั้นจะกลับมาทาให้เราทาอาการโต้ตอบต่าง ๆ
กับโลกรอบตัวไปโดยที่เราไม่รูต้ วั
- กลับ มาเห็น ได้ว่า ทุก ๆ อารมณ์ความรูส้ ึก ที่ เกิ ดขึน้ นั้น มาจากตัวเราเอง
(ตามสภาวะด้านในขณะนั้น รวมถึงเรื่องราวความเป็ นมาของตัวเรา) เราจะรับ ผิดชอบต่อทุก ๆ
ความรูส้ ึกของเราเอง ด้วยการไม่ตาหนิผอู้ ื่น (ที่มาทาให้เรารูส้ ึกเช่นนั้น) แต่จะกลับไปสืบค้นที่มา
และสาเหตุที่ทาให้เราเกิดความรูส้ กึ นัน้ (เช่น การย้อนกลับไปสารวจเหตุการณ์และความรูส้ กึ ในวัย
เด็ก)
- ขัน้ ตอนสุดท้ายก็คือ การดารงอยู่เป็ นปั จจุบันกับพลังอารมณ์ความรูส้ ึก ที่
ไหลเรื่อยผ่านตัวเรา พลังเหล่านั้นไม่ใช่เงื่อนไขภายนอกที่เราจาเป็ นต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แต่มนั คืออุปสรรคก้อนใหญ่ภายในตัวเราเอง
3. ความซื่อตรงทางกาย (Physical Integrity) จะเกิดขึน้ ได้ต่อเมื่อเราสามารถมี
การกระทาที่ถกู ตรงต้องตามหัวใจของตัวเอง ไม่ใช่แบบแผนหรือนิสยั คนเราแต่ละคนใช้แบบแผน
เพื่อทาความเข้าใจโลกและทาให้ตวั เองรูส้ ึกปลอดภัย เมื่อเรารูด้ งั นีแ้ ละเท่าทันว่าตัวเราแสดงแบบ
แผนของเราออกมาเป็ นพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ความซื่ อตรงทางกายประกอบด้วยองค์ประกอบ
สาคัญ 2 ประการได้แก่
- การยอมรับและการมีสมั พันธภาพที่ถูกต้องกับร่างกาย ยอมรับในทุกสิ่งทุก
อย่างที่รา่ งกายเราเป็ น ไม่วา่ จะเป็ น แก่ เด็ก สูง ต่า ดา ขาว

31
- การลงมือกระทาที่ม่งุ มั่นและเฉพาะเจาะจงเพื่อรือ้ ถอนแบบแผนหรือนิสยั
เดิม วางแผนการอย่างละเอียดและเป็ นรูปธรรม สามารถชีว้ ดั ได้ มีการบันทึกสิ่งที่เกิดขึน้ ผลสาเร็จ
ที่ได้รบั
4. ความซื่อตรงทาง Spirituality เป็ นการกลับมาตระหนักรูอ้ ย่างลึกซึง้ ว่า ตัวเรา
ไม่ใช่ค วามคิด ไม่ใช่อารมณ์ความรูส้ ึก และไม่ใช่ร่างกาย หากแต่เป็ นแสงสว่างที่เปล่าประกาย
ออกมาจากด้านใน
นอกจากนี ้ศ ูน ย์ส่งเสริม และพัฒ นาพลังแผนดิ น เชิ งคุณ ธรรม (2552) ได้
กล่าวถึงลักษณะของความซื่อตรงประกอบด้วย ความซื่อตรงต่อตนเอง ความซื่อตรงต่อบุคคลอื่น
ต่อสังคม และประเทศชาติ และในด้านของความซื่อตรงต่อกิจการงานอาชีพ หรือหน้าที่การงานที่
รับ ผิด ชอบ ความซื่ อตรงต่อเวลา ความซื่ อตรงต่อความดี สามารถจ าแนกความซื่ อตรง เป็ น 5
ประการ ได้แก่
1) ซื่อตรงต่อตนเอง คือ การไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริตต่ออุดมการณ์
ของตน ไม่ฝืนใจทาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง
2) ซื่อตรงต่อบุคคลอื่น คือ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ตน โดยไม่เลือกชัน้ วรรณะ ไม่เนรคุณ ผูม้ ีพระคุณ และไม่เป็ นคนหน้าไหว้หลังหลอก
3) ซื่อตรงต่อเวลา คือ จะนัดหมายกับใคร หรือจะ ทางานสิ่งใดก็ให้ตรง
เวลาที่กาหนดไว้ และไม่เอาเวลาราชการ ไปทาประโยชน์สว่ นตน
4) ซื่อตรงต่อวาจา คือ เมื่อได้รบั ปากกับใครว่าจะทาสิ่งที่ดีและสุจริต ก็ให้
กระทาตามที่ได้ล่นั วาจาไว้ จะไม่ทาสิ่งที่ ไม่ดีและทุจริต
5) ซื่อตรงต่อหน้าที่ คือ ซื่อสัตย์สจุ ริตและจริงใจ ต่อหน้าที่การงานของตน
ไม่ฉอ้ ราษฎร์บงั หลวง ไม่ละทิง้ หน้าที่ และปัดความรับผิดชอบ
ทั้งนี ้ศ ูน ย์รัฐ สภา สถาบัน ธนาคารโลก และหน่วยงานการพัฒ นาระหว่าง
ประเทศแคนาดา (2000) ศึ ก ษาถึ ง ระบบความซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต แห่ ง ชาติ (National Integrity
Systems) พบว่า การทุจ ริต เป็ น ประเด็น ที่ ซับ ซ้อนและหยั่งฐานอยู่ในประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศ ในการพัฒนาการเมือง และเศรษฐกิจ ทั้งในประเพณี และนโยบายของ
ระบบราชการของประเทศ โดยทั่วไป การทุจริตมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเมื่อสถาบันต่าง ๆ อ่อนแอ
สถาบัน พระปกเกล้า (2554) ได้สรุปผลความหมายจากการศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึก ษาเพื่ อเสริม สร้างความซื่ อตรงในสังคมไทย: ปั ญ หา ตัวชี ้วดั และแนวทางการพัฒ นา
สามารถสรุปความหมายของ “ความซื่อตรง” หมายถึง ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไร้เล่หเ์ หลี่ยม ไม่
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คดโกง การกระทาที่ซื่อสัตย์สจุ ริต ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติตนสม่าเสมอทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความซื่อตรงกับค่านิยม
สังคมไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานเสวนาทาง
วิชาการ เรื่อง “แก้วิกฤติไทย ด้วยใจซื่ อตรง” เมื่อวัน ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ได้ชี ้ให้เห็น ถึงความ
แตกแต่ ง ระหว่ า ง ความหมายของค าว่ า “ซื่ อ ตรง” กั บ “ซื่ อ สั ต ย์ ” ซึ่ ง พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณ ฑิ ต ยสถานปี 2542 ได้กล่าวไว้ 3 ค าคือ “ซื่อ” “ซื่ อตรง” และ “ซื่อสัตย์” พิ จ ารณาความ
แตกต่างดังนี ้
ตาราง 2 ความแตกต่างของคาว่า “ซื่อ” “ซื่อตรง” และ “ซื่อสัตย์”
ซือ่
“ซื่อ” กลุม่ ภาษาไต ลาว
และไทย มีความหมาย
เหมือนกันหมด แปลว่า
“ตรง” ถ้าไปทางลาวหรือ
คนเมือง หรือทาง 12 ปัน
นา “คนซื่อ” แปลว่า คน
ตรง
ซื่อ = ตรง

ซือ่ ตรง
ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง
ไม่คดโกง ให้สงั เกตคาว่า
ประพฤติ ประพฤติก็คือ
วาจา และการกระทา ถ้า
ทางพระจะหมายถึง
วจีกรรม กายกรรม

ซือ่ สัตย์
ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง
เหมือนกับคาว่าคุณธรรม จริยธรรม
คาว่าจริยธรรมบอกแต่เพียงความ
ประพฤติ คือ คาพูด และการกระทา
แต่ถา้ พูดถึงคุณธรรมต้องรวมใจด้วย

ซื่อตรง = ประพฤติตรง ไม่ ซื่อสัตย์ = ประพฤติตรงและจริงใจ
เอนเอียง ไม่คดโกง
ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่
หลอกลวง

ซื่อตรง คือสิ่งที่ประพฤติออกมาให้ปรากฏ แล้วสังคม ตัดสินว่าตรงหรือไม่ตรง
แต่ซื่อสัตย์ นอกจากจะประพฤติตรงแล้ว ยังต้องพัฒนาที่จิตใจ มีความจริงใจด้วย
นอกจากนี ้มีก ารศึก ษาเพื่ อเสริมสร้างความซื่ อตรงในสังคมไทย : ปั ญ หา
ตัวชีว้ ดั และแนวทางการพัฒนา โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ ซึ่งเรียบเรียงโดย วิมลรัก ษ์
ศานติ ธรรม (2556) จากผลการศึกษาพบว่า ประเภทของความซื่อตรง แบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ 1.ความซื่อตรงต่อตนเอง 2.ความซื่อตรงต่อผูอ้ ื่น เช่น ซื่อตรงต่อครอบครัว หน่วยงาน ชุมชน
สังคม รวมไปถึงความซื่อตรงต่อสถาบันหลัก อันได้แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 3.ความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ และ 4.ความซื่อตรงต่อวิชาชีพ และในเชิงคุณลักษณะของความซื่อตรงที่เกี่ยวข้อง
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กับ การพัฒ นาพฤติ กรรมความซื่อตรงของบุคคล (ตนเอง) สามารถแบ่ งคุณ ลัก ษณะของความ
ซื่อตรงออกเป็ น 2 ส่วน คื อ 1. ความซื่ อตรงในเชิ งการกระท าหรือการปฏิบัติ คือ การประพฤติ
ปฏิบัติดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตตามหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ประพฤติตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้า
และลับหลัง ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม มีจริยธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์
กติกาทางสังคม รูจ้ ักหน้าที่พลเมือง มีสจั จะ พูดจริงทาจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบ าล และ 2.ความซื่ อตรงในเชิ งจิ ตใจ คื อ มโนสุจ ริต มีจิ ตใจที่ สุจ ริต ส านึ ก ดี มี ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ความถูกต้องชอบธรรม ความยุติธรรม เที่ยงธรรมจริงใจ ไม่คดไม่งอ มีความเสมอ
ภาค เท่าเทียมตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียง ยึดมั่นในความดี ความถูกต้องชอบธรรม ไม่เบี่ยงเบนจาก
ความจริง โปร่งใส สานึกรับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตั ิตนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ประกอบด้วย กายสุจริต ได้แก่ การประพฤติตนดี อยู่ในระเบียบวินยั ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เบียดเบียน
กันโดยทาให้ผอู้ ื่นได้รบั ความทุกข์ ไม่ทาร้ายใคร และ วจีสจุ ริต ได้แก่ การพูดความจริง พูดด้วย
ความหวังดี ไม่พดู ในลักษณะทาลายผูอ้ ื่น ไม่ประจบสอพลอ บิดเบือน อาพรางความจริง คือ ไม่พดู
เท็จ ไม่พดู คาหยาบ ไม่พดู เพ้อเจ้อเหลวไหล
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า ความหมายของ ความซื่อตรง หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกให้เห็นถึง ความถูกต้อง การกระทาที่ตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ประพฤติปฏิบตั ิตน และยึ ด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรม อย่างสม่าเสมอ มีความหนักแน่น มีความน่าเชื่อถือ
พฤติกรรม มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่า “พฤติกรรม” เช่น
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2526) ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทาหรือกิจกรรม
ทุกอย่างของมนุษ ย์ทั้งที่เป็ น การแสดงออกซึ่งสังเกตได้และที่ ถูก ควบคุมไม่แสดงออกมาให้เห็น
รวมทั้ง นิตยา พูลทอง (2535) ได้ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรม ว่าหมายถึง การกระทาหรือ
การแสดงออกของมนุษย์ที่ป รากฏออกมา เพื่ อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการแสดงออก
หรือการกระทาดังกล่าวนีจ้ ะมีกระบวนการของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกากับอยู่ภายในตัวบุคคลนัน้ ๆ
เสมอ กล่าวคือ จะมีกลไกกากับ สั่งการจากความนึกคิดและความรูส้ ึก ที่มีอยู่ภายในเป็ นของตน
ตลอดเวลา และพจนานุก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2542) ให้ค วามหมายของพฤติ ก รรม
หมายถึงการกระทาหรือการแสดงออกทางกล้ามเนือ้ ความคิดและความรูส้ กึ เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า
นอกจากนี ้ สุรพล พยอมแย้ม (2545: 18-19) ได้ให้ความหมายของพฤติก รรมว่า หมายถึ ง การ
กระทาอันเกิดจากการกระตุน้ หรือถูกจูงใจจากสิ่งเร้าต่าง ๆ การกระทาหรือพฤติกรรมเหล่านีอ้ าจ
เกิดขึน้ หลังจากบุคคลได้ใช้ กระบวนการกลั่นกรอง ตกแต่งและตัง้ ใจที่จะทาให้เกิดขึน้ เพื่อให้ผอู้ ื่น
ได้สมั ผัสรับรู ้ รวมทัง้ Twaddle (1981) ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรม หมายถึงปฏิกิริยาหรือ
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กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของคน หมายถึง ปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกทั้ง
ภายในและภายนอกตัวบุคคล มีทงั้ ที่สงั เกตได้ และสังเกตไม่ได้ และแตกต่างกันออกไปตามสภาพ
สังคมวัฒนธรรม โดยมักได้รบั อิทธิ พลจากความคาดหวังของบุคคลรอบตัว รวมทั้งสถานการณ์
ขณะนัน้ และประสบการณ์ในอดีต
ผูว้ ิจัย สามารถสรุ ป ความหมายของกับ พฤติ ก รรม หมายถึ ง การกระท าหรือการ
แสดงออกในแต่ละสถานการณ์ภายใต้ความนึกคิดและความรูส้ กึ ของแต่ละบุคคล
โท นี่ ไซมอน (Simons 1999, 2002 อ้ า งจากยุ ท ธน า ไชยจู กุ ล 2552) ให้
ความหมายของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (Behavioral integrity: BI) หมายถึง การรับรูร้ ูป แบบ
ความสอดคล้องตรงกันระหว่างคาพูดและการจะทาของบุคคล อาจกล่าวได้ว่า ความซื่อตรงเชิง
พฤติ ก รรม คื อระดับ การรับ รู ค้ วามสอดคล้อ งระหว่างค่านิ ย มที่ แสดงออกด้วยค าพูด และการ
แสดงออกผ่านการกระท า เป็ น ระดับการรับ รูข้ องความเข้ากันหรือความไม่เข้ากัน ระหว่างสิ่งที่
บุคคลเชื่อและการกระทาของบุคคลนัน้ (Simons, Tomlinson, & Leroy, 2011)
ในส่วนของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมซึ่งเป็ นตัวแปรในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นา
แนวคิ ดของไซมอนส์ Simon (1999) มาใช้สาหรับ การศึก ษา องค์ป ระกอบของความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล ซึ่ง
เป็ น ปั จจัยที่น าไปสู่ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (An antecedent to BI) หมายถึง การกระทาของ
บุคคลที่ รับ รูถ้ ึ งความสอดคล้องระหว่างค าพูดกับ การกระท า และ 2) ความสอดคล้องระหว่าง
หลักการที่ ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญ ญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น หมายถึง การกระท าของ
บุคคลที่รบั รูค้ วามสอดคล้องที่เกิดขึน้ ระหว่างหลักการที่กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาว่าจะปฏิบัติ
ตามหลักการนัน้ (Perceived alignment)
1.4 การวัดความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดที่ใช้สาหรับการศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็ นการนาแบบวัดความซื่อตรงเชิง
พฤติ ก รรมที่ พัฒ นาขึน้ โดย Simons & McLean (2000) ประกอบด้วยข้อค าถาม 8 ข้อ ซึ่ งมีค่า
ความเชื่อมั่นในระดับสูง และได้ถูกแปลเป็ นหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (α = 0.96), ภาษา
สเปน (α = 0.94) และภาษาดัต ช์ (α = 0.90) โดยข้อค าถามแบ่ ง ออกเป็ น 2 องค์ป ระกอบ
กล่าวคื อ องค์ป ระกอบที่ 1 คื อ ความสอดคล้องระหว่างค าพูด และการกระท าของบุคคล และ
องค์ประกอบที่ 2 คือ ความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิ
ตามหลักการนัน้ สาหรับการวัดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม สามารถสรุปได้ว่า ผูว้ ิจยั ได้ปรับจาก
งานวิจัยของไซมอนส์และคนอื่น ๆ (Simons et al. 2007) เป็ น ส่วนของการพัฒนาแบบวัด มีก าร
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จาแนกระดับความสามารถจากต่าสุดไปถึงสูงสุด มาปรับข้อคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการศึกษา และปรับลักษณะของคาถามให้เข้าใจง่าย จานวน 8 ข้อ โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า
6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงที่สดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนมากกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ี่มีระดับความซื่อตรงสูงกว่าพนักงานที่มีคะแนนต่ากว่า
1.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
เมื่อทาการทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของ
หน่วยงานภาคธุรกิจ หรือ ระดับองค์กร โดยผูว้ ิจยั พบว่าลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวโดยตรงนัน้ ยังพบไม่มากนัก จาการศึกษาพบงานวิจยั ที่สามารถนามาใช้ในการการศึกษา
ได้ดงั นี ้
การศึกษาวิจัยของ Adeline (2015) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความซื่อตรง
และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ที่มีอิทธิพลต่อพนักงานภายในองค์กร การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ดาเนิน
การศึก ษากับ ครู จ านวน 10 คนจากจ านวน 80 คน ในรู ป แบบของการถามค าถามปลายเปิ ด
ซึ่งพบว่าปัจจัยความซื่อตรงและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความสาคัญ ต่อพนักงานภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมและ ภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลคือ การโต้กลับปั ญหา
ทางด้านความซื่อตรงและจริยธรรม เพื่อให้การดาเนินการเกิดประสิทธิภาพภายในองค์กร
การศึก ษาของ Amena & Azhar (2013) ท าการศึก ษาวิ จัย เรื่อ งพฤติ ก รรมความ
ซื่อตรงและความน่าเชื่ อถือ ซึ่งเป็ น หลักในการทางานที่ดีภายในองค์ก ร โดยงานวิจัย ชิ ้ นนี ้ได้ใ ห้
ความสาคัญ กับ ระดับ ความซื่ อตรงและความน่าเชื่ อถื อในระดับ บุคคลและระดับ องค์ก รที่ เป็ น
มาตรฐานการปฏิบัติที่ ดีขององค์กร โดยพบว่าบุคคลที่มีความซื่ อสัตย์และมีความมั่น คงในการ
กระทา จะได้รบั การยอมรับในด้านข้อมูล ความสามารถปฏิบัติงาน มีความทะเยอทะยานและมี
แรงจูงใจในการทางาน ซึ่งระดับความซื่อตรงภายในองค์กร มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมใน
การทางาน ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการทางานและเอือ้ อานวยในด้านประสิทธิภาพทางการเงิน
ภายในองค์กรเช่นกัน
การศึกษาวิจัยของ Hosmer (1995) ได้ศึกษาเรื่องการรับรูค้ วามซื่อสัตย์และการยึด
หลักความจริงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สาหรับภาครัฐ ความซื่อสัตย์ (Honesty) ได้รบั การยกย่องและ
ให้ค วามสาคัญ มากที่ สุด ในสถานที่ ท างานและเป็ น พฤติก รรมที่ เข้มแข็งอยู่เหนื ออิท ธิ พ ลของ
พฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรม
นอกจากนีพ้ บงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรง ซึ่งสามารถเป็ นประโยชน์ในการ
วิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การทางานของภาคธุรกิจ สถาบันพระปกเกล้า (2555) การศึกษา
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เพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย : ปัญหา ตัวชีว้ ดั และแนวทางการพัฒนา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ความบกพร่องของความซื่อตรงในสังคมไทย จัดทาตัวชีว้ ดั ตลอดจนเสนอ
แนวทางเสริมสร้างความซื่ อตรงในสังคมไทย เป็ น การวิจัย เชิ งคุณ ภาพ จากการศึก ษาพบว่า
ข้อบกพร่องด้านความซื่อตรงในสังคมไทยนั้นพบว่าขาดระบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
ความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพ บุคคล ไม่รูจ้ กั บทบาทหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินยั ขาดการ
ปลูก ฝั งกล่อมเกลาทางจิ ต ใจ ผูน้ าไม่เป็ น แบบอย่ างหรือต้น แบบที่ ดี บริห ารงานไม่ซื่อตรง การ
ผูกขาดอานาจ ขาดความตระหนักและ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สาหรับภาคธุรกิจเอกชน ไม่ได้เข้า
ร่วมการเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคม จรรยาบรรณวิชาชี พขาดความเข้มแข็งในการควบคุม
กากับ ดูแลสมาชิก ส่วนแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย พบว่าควรบูรณาการระบบ
โครงสร้างทั้งหมดไปสู่ทิศทางเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรง ส่วนบุคคลต้องเริ่มแก้ไขที่ตนเองขยายสู่
คนรอบข้าง ผูน้ าทุกระดับควรเป็ นแบบอย่ างที่ดี สร้างระบบการตรวจสอบผูน้ าด้วยกฎทางสังคม
ควบคู่กับ กฎหมาย ภาคธุรกิ จต้องดาเนิน ธุรกิจ ตามหลัก บรรษั ทภิบ าล ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม และผูท้ ี่ทางานในองค์กรวิชาชีพต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ขัต ติ ย า กรรณสูต (2547) ซึ่ ง ได้ท าการศึก ษาการสัง เคราะห์ผ ลการศึก ษาวิจั ย
คุณ ธรรม พฤติก รรมความซื่ อสัตย์ของคนไทย : การเชื่ อมโยงสู่น โยบาย พบว่าการเป็ น คนดี ที่
ซื่อสัต ย์ในสถานภาพต่าง ๆ คือ สถานภาพนัก เรีย น พ่อแม่ ผูป้ กครอง สมาชิ ก ของชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการประชาชนนั้น มีองค์ประกอบสาคัญจากแหล่งต่าง ๆ 4 อย่าง คือ 1. สถาบัน
ครอบครัว การเลีย้ งดูที่ เอือ้ ต่อการพัฒนาคุณ ธรรมและพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ลักษณะทางศาสนา การควบคุมตนเอง และทัศนคติตอ่ ความซื่อสัตย์ 2. สถาบันโรงเรียน นักเรียน
ในโรงเรียนอิงสถาบันศาสนาได้รบั การอบรม สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่านักเรียนใน
โรงเรียนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องทัศนคติตอ่ ความซื่อสัตย์ ซึ่งมีความสาคัญยิ่งในการก่อ
เกิดและการดารงรักษาคุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ และยังพบต่อไปด้วยว่า ปัจจุบนั บทบาท
ของโรงเรียนในด้านนี ้ โดยรวมลดลง 3. สถาบันศาสนา มีขอ้ จากัดในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่
มีคณ
ุ ธรรมและเสียสละ วิธีการถ่าย ทอดยังไม่ดงึ ดูดความสนใจของเยาวชนให้หนั เหจากสิ่งบันเทิง
อื่น ๆ ได้ และ 4.สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน ผูบ้ ังคับบัญชา กลุ่มเพื่อนฝูง ประชาชน
โดยทั่วไป และสภาพสังคมโดยรวมซึ่งมีอิทธิพลต่อการขัดเกลาหล่อหลอมให้เป็ น คนดีที่ซื่อสัตย์
และทัง้ ทาให้ผคู้ นเบี่ยงเบนไปจากคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
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จากการประมวลผลเอกสารข้า งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า ปั จ จัย ความซื่ อตรงและ
พฤติ ก รรมเชิ งจริย ธรรมมีค วามสาคัญ ต่อพนัก งานภายในองค์ก ร ซึ่งจะต้องดาเนิ น การกระตุน้
เพื่อให้การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม
พฤติก รรมบุค คลเกิ ดจากสาเหตุห ลายต่าง ๆ โดยนักจิ ตวิยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ใ ห้
ความสาคัญในการศึกษาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม โดยทฤษฎี หนึ่งที่ได้รบั การนิยมคือ ทฤษฎี
ปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism Model) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของทฤษฎีปฏิสมั พันธ์
นิย ม ของดวงเดื อน พัน ธุมนาวิน (2550) มีแนวทางการศึก ษาปั จจัยเชิ งเหตุของพฤติก รรมของ
บุคคล แบ่งออกเป็ น 4 แนวทางหลัก ดังนี ้
แนวทางที่ 1 การศึกษาสาเหตุดา้ นชีวพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Biological
approach) โดยมีความเชื่อว่า ความสามารถของบุคคล ซึ่งรวมทัง้ ความรูส้ กึ นึกคิดและการกระทา
ของบุคคลมีมาแต่กาเนิด
แนวทางที่ 2 การศึกษาสาเหตุดา้ นบุคลิก ภาพและจิ ตใจที่ เกี่ย วข้องกับ พฤติก รรม
(Personality approach หรือ Trait approach) โดยมีความเห็นว่า บุคลิกภาพและจิตใจด้านอื่น ๆ
ของบุคคลมีอิทธิพลสูงสุดต่อการแสดงพฤติกรรม
แนวทางที่ 3 การศึ ก ษาสาเหตุเ กี่ ย วกับ สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรม
(Behavioral approach) เป็ นการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลที่เน้นเกี่ยวกับสาเหตุที่อยู่
ภายนอกตัวบุคคล (Situation หรือ Environment)
แนวทางที่ 4 คือ การศึกษาบูรณาการของสาเหตุหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
(Interaction approach) โดยพฤติ ก รรมของบุ ค คลอาจมี ส าเหตุม าจากด้า นจิ ต ใจและด้า น
สถานการณ์รอบตัวบุคคลผสมผสานกัน ตลอดจนเกิดจากอิทธิพลร่วมกันระหว่างจิตใจของบุคคล
และสถานการณ์แวดล้อมที่บคุ คลเผชิญ โดยนักพฤติกรรมศาสตร์ มีแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลเชิงบูรณาการจิตใจและสถานการณ์เข้าด้วยกัน
รูป แบบของทฤษฎีป ฏิสัมพัน ธ์นิ ย ม (Interactionism Model) สามารถอธิ บ ายสาเหตุ
หลายสาเหตุได้พร้อมกัน สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลได้ดงั นี ้
1. สาเหตุดา้ นสถานการณ์ (Situational factors) สิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคล ไม่วา่ จะเป็ น
สิ่งมีชีวิต เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อน หัวหน้า เป็ นต้น หรือ เป็ นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น อากาศ อุณหภูมิ เป็ น
ต้น ต่างมีอิทธิพลต่อการกระทาของบุคคล ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ สถานการณ์ที่เ อือ้ อานวยให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เป็ นสิ่งรอบตัวที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ เช่น
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สถานการณ์ที่ได้รบั การเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมาก การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสม
มาก เป็ นต้น และสถานการณ์ที่ขดั ขวางไม่ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เป็ นอุปสรรคมิ
ให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ได้ เช่น ภาระงานหนักเกินไป การถูกลงโทษ เป็ นต้น
2. สาเหตุดา้ นจิต ลักษณะเดิม (Psychological traits) เป็ นจิตลักษณะพื ้นฐานของ
บุคคลที่ เกิ ดจากการสะสมตัง้ แต่เด็ก และติดตัวมา เป็ น จิตลักษณะที่มีพื้นฐานมาจากการอบรม
ถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบันทางสังคมที่สาคัญ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา เป็ นต้น
3. สาเหตุที่ เกิ ด จากปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างจิ ตลัก ษณะเดิมและสถานการณ์เดิม เป็ น
สาเหตุที่เกิดจากอิทธิพลร่วมกันระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลและสถานการณ์ที่บุคคลกาลัง
เผชิญ ซึ่งเรียกว่า ปฎิสมั พันธ์แบบกลไก (Mechanical interaction)
4. สาเหตุดา้ นจิตลักษณะตามสถานการณ์ (Psychological states) เป็ นจิตลักษณะ
ที่มีความเป็ นพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและปริมาณคุณภาพได้มาก อันเป็ นผลจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั ร่วมกับลักษณะของจิตเดิมของบุคคลและมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอย่าง
ใกล้ชิด โดยจิตลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นีเ้ รียกว่า จิตลักษณะตามสถานการณ์
กล่าวคือ คนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน อาจมีจิตลักษณะตามสถานการณ์ในปริมาณที่ตา่ งกันได้
เพราะขึน้ อยู่กับพืน้ เพของจิตลักษณะเดิมที่เกี่ยวข้อง เช่น นิสยั เครียดของบุคคล ส่วนจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์อื่น ๆ ที่สาคัญ คือ ทัศนคติตอ่ พฤติกรรม
การศึก ษาความซื่ อตรงเชิ งพฤติกรรมของพนัก งานภายในองค์ก รในครั้งนี ้ ใช้รูป แบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) ในการเป็ น กรอบแนวคิดสาหรับการศึกษา การ
กาหนดตัวแปรเชิงเหตุที่สาคัญของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม นัน้ จะต้องส่งผลต่อความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม
ดังนั้นในการตัง้ สมมติฐานในการวิจัยพร้อมกับการวิเคราะห์และประมวลผล จึงกาหนด
ตัวแปรเชิงเหตุของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่
-สาเหตุดา้ นสถานการณ์ ประกอบด้วย ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมและบรรยากาศ
การทางานเชิงจริยธรรม
-สาเหตุดา้ นจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วย ตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big
Five)
-สาเหตุด า้ นจิ ต ลัก ษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้วย ตัวแปรเจตคติต่อความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

39
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรมนั้ น Northouse (2003) ได้ศึ ก ษา
คุณลักษณะของภาวะผูน้ าที่จาเป็ น พบว่าผูน้ าโดยทั่วไปจะต้องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เป็ นการสร้าง
ความศรัทธา เชื่อมั่น เป็ นพลังในการผลักดันให้บคุ ลากรทางานบรรลุเป้าหมายอย่างเป็ นเลิศและ
เป็ น แบบอย่ างที่ ดี ซึ่งผูน้ าที่ ป ระสบความส าเร็จ ควรมี ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม มีห ลัก การหรือ
คุณลักษณะ ดังนี ้
1. การให้ความเคารพผูอ้ ื่น (Respect Others) หมายถึง การยอมรับนับถือผูน้ า
จะต้องเปิ ด โอกาสให้ผตู้ ามได้แสดงความคิดเห็น ตามความต้องการของเขาที่จ ะผลักดันให้เขา
ปฏิบตั ิงานจนบรรลุเป้าหมาย อาจกล่าวได้วา่ เป็ นการให้เกียรติผตู้ าม การเคารพศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ การปฏิบตั ิตอ่ ผูต้ ามเฉกเช่นตัวเราเอง
2. การบริการผูอ้ ื่น (Serve Others) หมายถึง ผูน้ าต้องรูจ้ ักการบริการผูต้ ามใน
ด้านต่าง ๆ เพื่ อเป็ นการสนับสนุน จูงใจในปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การดูแลด้านสุขภาพ
สวัสดิการต่าง ๆ
3. การแสดงถึงความเที่ยงธรรม (Show Justice) หมายถึง ผูน้ าจะต้องแสดงใน
เห็น ถึงความเที่ย งธรรมความยุติธรรม ไม่ลาเอียง หรือเห็น แก่พวกพ้องของตนเอง ให้ทุก คนใน
องค์กรเกิด ความเชื่อมั่น โดยการแสดงความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ในการบริหารงานเช่น
การเงิน สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น
4. ยื น หยัด ความซื่ อสัตย์ (Manifest Honesty) หมายถึ ง ผูน้ าจะต้อ งด ารงด้วย
ความซื่อสัตย์ ไม่แสดงความโลภ อยากได้ของผูอ้ ื่น ไม่คอรัปชั่น และปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดี
5. สรรสร้า งความเป็ นที ม งาน (Build Community) หมายถึ ง ผู้น าจะต้อ ง
พยายามหาโอกาสสร้างสรรค์การทางานร่วมกับทีมสุขภาพ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายโดยมีการตก
ลงกันหรือก าหนดเป้ าหมายร่วมกันและท างานให้สาเร็จ ด้วยกัน ซึ่งต้องคานึงถึ งวัฒนธรรมหรือ
ค่านิยมในกลุ่ม ไม่พยายามผลักดัน หรือกดดันที่ม่งุ งานจนเกินไปหรือไม่ใส่ใจงาน ปล่อยวางงาน
หากมอบหมายงานไปแล้ว จะต้องติดตามดูแลทีมงานให้เหมาะสมไม่ตงึ หรือหย่อนเกินไป เป็ นการ
พัฒนาทีมงานให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมนั้นต้องมีคณ
ุ ลักษณะประกอบกัน คือ 1) บุคคลที่มีศีลธรรม
(Moral Person) ผูซ้ ึ่งมีความซื่อสัตย์ (Honest) ความน่าเชื่อถือ (Trustworthy) และ ยุติธรรม (Fair)
และ 2) ผูจ้ ดั การศีลธรรม (Moral Manager) ลักษณะของผูจ้ ดั การศีลธรรมนั้น จะเป็ นผูท้ ี่มีความ
กระตือรือร้นที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและไร้จริยธรรมของผูต้ าม โดยให้ความสาคัญ
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ในด้านการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงมาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standard) การเป็ นแบบอย่าง
ทางด้านพฤติ กรรมเชิงจริยธรรม และด้วยการให้รางวัลและการลงโทษเพื่ อให้พนัก งานมีความ
รับ ผิด ชอบต่อความประพฤติท างจริย ธรรม (Brown, 2007 อ้างถึ งจากยุท ธนา ไชยจูกูล , 2552)
สามารถแสดงตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะทัง้ 2 ส่วนดังนี ้
ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะบุคคลที่มศี ีลธรรมกับผูจ้ ดั การศีลธรรม
บุคคลทีม่ ีศลี ธรรม (Moral Person)
อุปนิสยั (Traits)
- ความซื่อตรง (Integrity) มีลกั ษณะ
ครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์และความ
น่าเชื่อถือ
- ความซื่อสัตย์ (Honesty)
- ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness)
พฤติกรรม (Behaviors)
- ทาสิ่งที่ถกู ต้อง (Do the Right Thing)
- ห่วงใยผูค้ น (Concern for People)
- เปิ ดเผย (Being Open)
- ศีลธรรมส่วนบุคคล (Personal Morality)
การตัดสินใจ (Decision – Making)
- ยึดมั่นค่านิยม (Hold to Values)
- ไม่ลาเอียง/ยุติธรรม (Objective/Fair)
- ห่วงใยสังคม (Concern for Society)
- ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณ ฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจเชิ ง
จริยธรรม (Follow Ethical Decision Rules)

ผู้จัดการศีลธรรม
(Moral Management)
การเป็ นแบบอย่างโดยวิธีการกระทาให้เห็น
(Role Modeling Through Visible Action)

การสื่อสารเกี่ย วกับ จริย ธรรมและค่านิย ม
ต่าง ๆ
( Communicating About Ethics and
Values)

จากการศึก ษาของ เทรวิโนและคณะ Treviño, Hartman, & Brown (2000) พบว่า
พฤติกรรมผูน้ าที่สะท้อนความห่วงใยต่อผูค้ นและการปฏิบตั ิต่อผูต้ ามอย่างยุติธรรม เป็ นตัววัดว่า
ผูน้ ามีจริยธรรมหรือไม่ โดยอธิบายเพิ่มเติม กล่าวคือ เสาหลักประการแรกของชื่อเสียงในการ
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เป็ นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม คือ การเป็ น บุคคลที่มีจริยธรรม ทั้งนี ้ ผูน้ าจะถูกมองด้วยคุณสมบัติ
ส่วนบุคคล 3 ประเภท คือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Individual traits) 2) พฤติกรรม และ 3) การ
ตัดสิน ใจ ในการนี ้บุคคลที่ มีจ ริยธรรมมัก มีคุณ ลักษณะส่วนบุคคลคือ มีความซื่อตรง ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ บุคคลที่มีจริยธรรมมีพฤติกรรมที่ถกู ต้องคือ แสดงความห่วงใยผูอ้ ื่น
ปฎิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยการให้เกียรติและความนับถือ เป็ นผูท้ ี่เปิ ดเผยบุคคลเข้าถึงได้และรับฟั ง
ผูอ้ ื่น ตลอดจนแสดงถึงจริยธรรมในชีวิตส่วนตัวของตนเอง บุคคลที่มีจริยธรรมมีการตัดสินใจบน
หลักการจริยธรรมคือ ยึดมั่นต่อค่านิยม มีความยุติธรรมมีความห่วงใยต่อสังคม และทาตามกฎการ
ตัด สิ น ใจทางจริย ธรรม อย่ า งไรก็ ต าม การที่ ผู้น ามี ชื่ อ เสี ย งว่า เป็ น บุ ค คลที่ มี จ ริย ธรรม ผู้น า
จาเป็ นต้องท าการบริหารจริย ธรรม (Moral Managing) คือ การสื่อสารเกี่ย วกับจริยธรรมให้กับ
บุคคลในองค์กรทราบ เสาหลักประการที่สอง ชื่อเสียงในการเป็ นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม คือ เป็ น
ผูบ้ ริหารที่มีจริย ธรรม ทั้งนี ้ ผูบ้ ริห ารตระหนักถึ งความสาคัญ ที่ จะสื่อสารเกี่ยวกับ จริย ธรรมและ
ค่านิยมให้กบั บุคลากรในองค์กร โดยผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง การให้รางวัลกับบุคล
ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมทางจริยธรรม การกาหนดกฎระเบียบทางวินยั และจัดการกับผูท้ ี่
ละเมิ ด กฎทุก ระดับ ตลอดจนการสื่อ สารต่อเนื่ อ งเกี่ ย วกับ จริย ธรรมและค่านิ ย มกั บ บุคลากร
ประกอบกับ แนวคิ ด ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมของ Brown & Trevino (2006) ซึ่ งได้ท าการศึก ษา
เกี่ย วกับ ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมของผูบ้ ริห ารในองค์ก ารขนาดใหญ่ ได้ก ล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิ ง
จริยธรรม ประกอบด้วย 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความไว้วางใจ 3) ความยุติธรรม และ 4) ความเห็นอก
เห็น ใจผูอ้ ื่น นอกจากนี ้ได้มีก ารศึก ษาเพิ่ มเติมของ Brown, Treviño, & Harrison (2005) พบว่า
พฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมและคุณลักษณะในตัวผูน้ า นั้นจะต้องแสดงออกถึ ง
1) ความไว้วางใจ 2) มีความยุติ ธรรม 3) มีความเคารพ 4) ยึดหลักการให้รางวัลและการลงโทษ
5) การสร้างบรรยากาศเชิงจริยธรรมในการทางาน 6) ความเป็ นพลเมืองดี
Yulk (2001) กล่าวถึง ลัก ษณะของภาวะผูน้ าที่่มีค วามหลากหลาย ได้แก่ ผูน้ าที่ มี
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็ นตัวกาหนดภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม สามารถสรุปมุมมองในด้านต่าง ๆ ของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ได้ดงั นี ้
1. ด้านความซื่อสัตย์ (Integrity of Leader Behavior) ในพฤติกรรมของผูน้ าที่มี
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะปฏิบตั ิในทิศทางที่สอดล้องกับค่านิยมที่นามาใช้ในองค์กร ในทางตรงกัน
ข้ามผูน้ าที่ไร้จริยธรรม จะมองไปที่อะไรคือสิ่งที่เป็ นประโยชน์และไปถึงเป้าหมายของบุคคลตามที่
เขาต้องการ
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2. ด้านการให้ความร่วมมือของผูเ้ กี่ยวข้อง (Participative of Involvement) ผูน้ า
ที่มีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเป็ นไปได้ของเขา เขาจะพยายามสร้าง
ความสมดุลและใช้ห้ ลักกการบูรณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือ แต่ผนู้ าที่ไร่จ้ ริยธรรมให้ความนิยม
กับผูใ้ กล้ชิดที่ชื่นชอบผูซ้ ึ่งเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ให้
3. ด้านการพัฒนาวิสยั ทัศน์สาหรับองค์กร (Development of a vision) ผูน้ าที่มี
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมองการพัฒนาวิสยั ทัศน์บนการเติมเต็มเกี่ยวกับความต้องการค่านิยมและ
แนวคิ ด ของผู้ต ามเป็ นส่ ว นใหญ่ แต่ ผู้น าที่ ไร้จ ริ ย ธรรม จะพยายามน าเสนอวิ สัย ทั ศ น์เพื่ อ
ความสาเร็จขององค์กรเพียงอย่างเดียว
4. ด้านความเสี่ยงของการตัดสินใจของผูน้ า (Risk taking in leader Decisions
and actions) ผูน้ าที่ มีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะมีความกล้าหาญและยินดีที่ จะจัดการกับความ
เสี่ยงและการปฏิบตั ิสาหรับบุคคลเพื่อทาให้บรรลุภารกิจและความสาเร็จของวิสยั ทัศน์ แต่ผนู้ าที่ไร้
จริยธรรม จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบุคคล
5. ด้ า นการสื่ อ สารหรื อ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล (Communication of relevant
information about operations) ผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม จะเปิ ดเผยข้อมู ลที่สมบูรณ์และ
สาคัญเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัญหาและการปฏิบตั ิ แต่ผนู้ าที่ไร้จริยธรรมสร้าง
ภาพลวงตา บิ ด เบื อ นข้อ เท็ จ จริ ง มี ค วามส าเอี ย งในการับ รู ข้ องผู้ต ามเกี่ ย วกับ ปั ญ หาและ
กระบวนการในการดาเนินงาน
6.ด้านการตอบสนองต่อคาวิจารณ์และความไม่เห็นด้วยของผูต้ าม (Response
to criticism and dissent by followers) ผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะให้กาลังใจในการค้นหา
ค าตอบมที่ ดี ก ว่า ในการแก้ปั ญ หา แต่ผู้น าที่ ไร้จ ริย ธรรมจะไม่ใ ห้ก าลัง ใจและจะยับ ยั้ง การ
ประเมินผลงานจะไม่เห็นด้วย
7.ด้านการพัฒ นาทัก ษะผู้ตามและความเชื่ อมั่น ในตนเอง (Development of
follows skills and self-confidence) ผูน้ าที่ มี ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมจะใช้ก ารสอนงาน ก ากับ
ติดตาม การอบรมพัฒนาผูต้ ามอย่างครอบคลุม แต่ผนู้ าที่ไร้ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะไม่ให้ความ
สนใจในการพัฒนาผูต้ าม ในเรื่องดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั ผูน้ าเท่านั้น
Avolio (1999) กล่าวว่า การจะเป็ น ผูน้ าเชิ งจริย ธรรม นอกจากจะมีก ารปฏิบัติ ที่
ยุติธรรมแล้ว ยังต้องประกอบด้วยการตัดสิน ใจที่มีหลักการ (Gini, 1998) และการให้รางวัลและ
การลงโทษ ก็ เป็ น ตัวแปรที่ ท าให้ผตู้ ามรับ มาเป็ น พื ้น ฐานทางจริย ธรรมเช่น กัน ซึ่ง ซึ่ง Pickett
(2001) ได้ก ล่า วถึ ง 5 ส่วนประกอบที่ มี ส่วนช่ว ยสร้า งภาวะผู้น าเชิ งจริย ธรรม ประกอบด้ว ย

43
1) สภาพแวดล้อมทางจริย ธรรม (Ethical environment) 2) บรรยากาศทางจริย ธรรม (Ethical
climate) 3) บรรยากาศทางศีลธรรม (Moral climate) 4) กระบวนการภายในเกี่ยวกับ พฤติกรรม
ศี ล ธรรม (Inner process of moral behavior) และ 5) ความรับ ผิ ด ชอบต่อ สังคม (Corporate
social responsibility)
Lashway (2006) กล่าวว่าภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมประกอบด้วย 1) ความซื่อสัตย์ 2)
ความจงรักภักดี 3) ความกล้าหาญ 4) ความมีสมั มาคาราวะ 5) ความยุติธรรมและ 6) ความสุภาพ
แนวคิดของ Freeman & Stewart (2006) กล่าวว่า ผูม้ ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะต้อง
เป็ น ผูม้ ีความไว้วางใจ ได้แก่ 1) มีการกระทาอย่างบริสทุ ธิ์ใจหรือการเป็ นผูม้ ีลกั ษณะน่าเชื่อถือหรือ
รักษาสิ่งที่ตกลงหรือสัญญาไว้ 2) การเป็ นแบบอย่างแก่ผอู้ ื่น 3) มองว่าค่านิยมด้านจริยธรรมของ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมที่มีความไว้วางใจอาจหมายถึง ความจงรักภักดี และ 4) ความซื่อสัตย์
จากการศึก ษาของ Dawn (2007) กล่าวถึง การมีความซื่อตรง ก่อให้เกิ ดความเชื่ อ
และศรัทธา คือ ผูน้ าต้องเชื่อในตัวผูน้ า และคนที่อยู่ดว้ ย การได้รบั ความไว้วางใจก่อให้เกิดผลใน
เชิงอานาจของภาวะผูน้ า ผูน้ าที่ฉลาด จะนามาซึ่งความสามารถพิเศษที่หลากหลายในการทางาน
เป็ นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง คือ จะทางานทั้งหมดด้วยความซื่อตรง เพราะว่า ความซื่อตรงของ
ผูน้ าเป็ นจริยธรรมที่สาคัญทาให้เกิดความไว้วางใจ เกิดความเคารพและจะปฏิบตั ิตาม ซึ่งหมายถึง
ผูน้ าทาให้เกิดความเชื่อและศรัทธานั่นเอง ซึ่งจะเห็นภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กับความซื่อตรงใน
เชิงพฤติ กรรม ความฉลาดทางจริย ธรรมมีความสาคัญ ต่อภาคธุรกิจ สอดคล้องกับที่ Lennick &
Kiel (2005) ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริหารที่มีความฉลาดทางจริยธรรมที่เข้มแข็งจะทาให้ธรุ กิจ ได้รบั ความ
เชื่อถือ และประสบผลสาเร็จได้นนั้ ควรมีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญ คือ ด้านความซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรม
(Integrity)
De Hoogh & Den Hartog (2008) ได้ข ้อสรุ ป เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบที่ สาคัญ ของ
ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม ดังนี ้ 1) มิติดา้ นศีลธรรมและความเป็ น ธรรม 2) มิติดา้ นการอธิบ ายให้
กระจ่าง 3) มิติดา้ นการมีอานาจ 4) ภาวะผูน้ าแบบเผด็จการ 5) เข้าใจการบริหารทีมงานให้เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และ 6) มองสิ่งที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตในแง่ดี
Grace (2009) กล่าวว่า ตัวแบบภาวะผู้น าเชิ งจริยธรรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลักหรือ เรีย กว่า 4 – V Model ได้แ สดงถึ งการเชื่ อมโยงระหว่าง internal (beliefs and values
ค่านิยมและความเชื่อ) กับ external (behaviors and actions พฤติกรรมและการแสดงออก) โดย
มีเ ป้ าหมายเพื่ อ ให้เกิ ด ความสงบสุข (common good) ดังนี ้ 1) ค่า นิ ย ม (value) 2) วิสัย ทัศ น์
(vision) 3) การแสดงความคิดเห็น (voice) และ 4) คุณงามความดี (virtue)
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Mowbray และคณะ (2009) กล่าวว่า ตัวแบบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย 4
ส่วน หรือที่เรียกว่า 4-S model ที่ผนู้ าเชิงจริยธรรมจะต้องปรับความสนใจไปยังคุณธรรมและหลัก
จริยธรรม เช่นเดียวกับการจูงใจในเรื่องความประพฤติและการกระทาได้แก่ 1) สถานะ (status) 2)
ผูร้ ว่ มงาน (staff) 3) การบริการ (service) และ 4) สังคม (society)
นอกจากนี ้ Ponnu และ Tennakoon (2009) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะต้อง
มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิที่มีความสอดคล้องกันระหว่างการพูดและการปฏิบตั ิของผูน้ า ดังนัน้ เขาจึง
จะเป็ นผูไ้ ด้รบั ความไว้วางใจ โดยเพื่อนร่วมงาน พฤติกรรมของผูม้ ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม จะมีผลดี
ต่อความรับผิด ชอบของพนัก งานที่มีต่อองค์กร และความเชื่อถื อในตัวผูน้ า ดังนั้น ภาวะผูน้ าเชิ ง
จริยธรรมดังกล่าวที่จะต้องแสดงออก ได้แก่ 1) แสดงถึงความเป็ นเพื่อนที่ไว้ใจได้ และ 2) แสดงถึง
ความจงรักภักดีของผูต้ าม และ Dawn (2007) กล่าวถึง การที่ผนู้ ามีความซื่อตรงนัน้ จะก่อให้เกิด
ความเชื่ อ และศรัท ธา คื อ ผู้น าต้องเชื่ อในตัวผูน้ า และคนที่ อ ยู่ด ้วย การได้รับ ความไว้วางใจ
ก่อให้เกิดผลในเชิงอานาจของภาวะผูน้ า ผูน้ าที่ฉลาดจะนามาซึ่งความสามารถพิเศษที่หลากหลาย
ในการทางาน แต่สิ่งสาคัญคือจะทางานทัง้ หมดด้วยความซื่อตรง เพราะว่า ความซื่อตรงของผูน้ า
เป็ น จริยธรรมที่สาคัญ ทาให้เกิ ดความไว้วางใจ เกิดความเคารพและจะปฏิบัติตาม ซึ่งหมายถึ ง
ผูน้ าทาให้เกิดความเชื่อและศรัทธานั่นเอง และได้ให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับ ผูน้ าเชิงจริยธรรม เรื่อง
ลักษณะของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาวิสยั ทัศน์ 2) มีวิธีการนาหรือพัฒนา 3) ให้
ความสาคัญกับความเคารพนับถือ 4) รักในการเรียนรู ้ 5) การควบคุมจิตใจ 6) การให้อานาจอย่าง
ฉลาด 7) ความเชื่อถือและศรัทธา
Josephson Institute of Ethics (2009) กล่าวถึง ผูม้ ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะต้องมี
ความเป็ นพลเมืองดี ซึ่งความเป็ นพลเมืองดีพิจารณาจาก 1) ด้านตนเอง ซึ่งได้แก่ การให้ความ
สนใจและเรียนรูเ้ รื่องราวที่เกิดขึน้ ในแต่ละวัน 2) ด้านหน้าที่ของพลเมือง เป็ นผูม้ ีจิตอาสาจะต้องมี
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและเพื่อทุกคนและเป็ น แบบอย่ างที่ ดีสาหรับคนรุ่นหลังซึ่งการกระท า
ที่ เ ป็ น แบบอย่ าง เช่ น การรัก ษาแหล่งทรัพ ยากรธรรมชาติ การรีไซ เคิ ล การใช้บ ริก าร ขนส่ง
สาธารณะ และการรักษาความสะอาด กาจัดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น 3) ด้านการเมืองการ
ปกครอง จะต้องรูจ้ ักกฎหมายและทาตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิในทางที่ดีในฐานะที่
เป็ นสมาชิกของสังคมประชาธิปไตย 4) ด้านคุณธรรมในที่ทางาน การทางานจะต้องคานึงถึงเรื่อง
ความยุติธรรม (Fair) ความยุติ ธรรมจะต้องเกิดขึน้ ในสังคมของการทางาน โดยจะต้องให้ความ
ยุติธรรมกับผูเ้ กี่ยวข้อง
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า การกาหนดกรอบ
การศึกษาเกี่ ย วกับ ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมที่ เหมาะสมสาหรับ การวัตถุป ระสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย และเป็ นตัวแปรเชิงเหตุในการเกิดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม โดยนาแนวคิดของ ของ
Brown, Treviño, & Harrison (2006) ซึ่งเป็ นข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงสารวจที่มีความเหมาะสม
กับบริบทของงานวิจยั และจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถกาหนดตัวแปรในการ
วัดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ความซื่อสัตย์ (Honesty) หมายถึง
ระดับ พฤติ ก รรมที่ แสดงให้เห็น ถึ งการปฏิบัติตนอย่ างเหมาะสม ยึ ดมั่น ในความจริงและความ
ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจโดยไม่ใช้เล่หก์ ล ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
2.ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่า ผูน้ ามีความ
มั่น คง มีคณ
ุ สมบัติ เหมาะสมกับความเป็ น ผูน้ าและมีความสามารถในการเป็ นผูน้ าสูง 3.ความ
ยุติธรรม (Fairness) ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยการตัดสินใจโดยใช้
กระบวนการที่ถกู ต้อง การตัดสินใจด้วยความเป็ นกลางและการตัดสินใจด้วยความถูกต้อง 4.เสมอ
ภาค (Equal) ระดับ พฤติ ก รรมที่ บ่ งบอกถึ งจัด การ หรือ ต้อ งปฏิ บัติ ต่อ ทุ ก คนอย่ างเท่ า เที ยม
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทุกคน 5.การใส่ใจต่อผูอ้ ื่น (Caring) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการช่วยเหลือบุคคลให้เจริญเติบโต จนถึงระดับที่เกิดความพึงพอใจหรือเกิดความสาเร็จแห่งตน
สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสัง คมอย่ า งมี ค วามสุข และมี คุณ ค่ า และ 6.ความเป็ นพลเมื อ งดี
(Citizenship) หมายถึง ระดับ พฤติกรรมการแสดงออกถึงการพัฒนาตนเองให้รอบรู ้ เชี่ยวชาญ
แสดงถึงการเป็ นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับผูเ้ กี่ยวข้องและเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมและที่สาคัญคือจะ
ประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ่งที่ดีงามในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
3.2 ความหมายของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
นักวิช าการได้ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมแตกต่างขึน้ ตามมุมมอง
Foster (1986 อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2546) กล่าวถึงความเป็ นผูน้ าเชิงจริยธรรมว่าต้องมี
อิสระทั้งด้านความคิดและการกระทาต้องไม่ถูก ครอบงาจากอานาจหรือ อิท ธิพลใด ๆ ของผูน้ า
ต่อมาในปี ค.ศ.1994 Foster ได้สรุ ป ไว้อย่ างชัด เจนอีก ว่าการเป็ น ผูน้ าที่ มีจ ริย ธรรมต้องมีก าร
วิเคราะห์การปฏิบัติการของตนเองอย่างสม่าเสมอทุกอย่างที่ทาต้องทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ตามมาต้องศึกษาเรียนรูต้ ลอดเวลาเพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถใน การทางานการตัดสินใจ
ที่ ถู ก ต้อ งและท างานให้ป ระสบผลส าเร็จ ดับ บลิ น Dubrin (1998) เสนอว่า ภาวะผู้น าเป็ น
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคล เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ เช่นเดียวกับ Yukl. (1998) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ า (Leadership) เป็ นพฤติกรรมส่วนตัว
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ของบุค คล คนหนึ่งที่ ชัก น ากิ จ กรรมของกลุ่มให้บ รรลุเป้ าหมายร่วมกัน (Shared Goal) ร่วมทั้ง
George (2003) ให้ความหมายและขอบเขตของผูน้ าเชิงจริย ธรรม ว่าผูน้ าเชิงจริยธรรมเกิดจาก
ความต้องการผูน้ าที่น่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์สงู สร้างความไว้วางใจแก่องค์กรอย่างยาวนาน เป็ น
ผูน้ าที่มีความตระหนักอย่างมากต่อวัตถุประสงค์และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการยึดค่านิยมหลักของ
องค์กร มี ความกล้าหาญที่ จะสร้างองค์การให้เป็ น ไปตามความต้องวการของผู่มีส่วนเกี่ ยวข้อง
ทั้งหมดและเข้าใจในความสาคัญ ของการให้บริการต่อสังคม และ Dufresne, Mckenzie (2009)
ให้ความหมายของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม หมายถึง คุณ สมบัติที่ผนู้ าประพฤติป ฏิบัติสม่าเสมอ
อย่ า งซื่ อตรงมุ่งมั่น ให้เ กิ ด ผลดี ต่อส่วนร่วม เริ่ม จากการมี ค่า นิ ย มหลัก (Core values) มี เสี ย ง
เรียกร้องภายใน พัฒนาวิสยั ทัศน์ และประพฤติป ฏิบัติตามทัศนคติและความเชื่อขององค์กร ใน
กระบวนการนี ้ ผูน้ าเชิงจริยธรรมสร้างพืน้ ที่เพื่อการรับฟังและให้คณ
ุ ค่าต่อความคิดเห็นและ ความรู ้
ของผูอ้ ื่น ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมส่งเสริมกระตุน้ ให้ผอู้ ื่นท างานและสร้างวิสยั ทัศน์ ร่วมกัน เพื่ อ
ผลประโยชน์สว่ นร่วม
นอกจากนี ้ สุธาสินี แม้นญาติ (2554) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
หมายถึง ลักษณะจิต พฤติกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ที่ผนู้ าแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง และ
กล้าหาญที่จะยึดค่าหลักเล่านั้นในการให้บริการที่ดีต่อส่วนรวม อีกทั้งยังสามารถจูงใจให้ผตู้ าม
มองไกลไปว่าผลประโยชน์สว่ นตัวเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือเพื่อส่วนร่วมแทน ซึ่งถือว่าเป็ นการ
ยกระดับคุณธรรมของผูต้ ามให้สงู ขึน้ อีกด้วย
บราวน์และคณะ (Brown, Treviño, & Harrison, อ้างถึงใน สุรตั น์ ไชยชมพู , 2557)
ให้ความหมายของ “ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม” ว่าหมายถึง การแสดงออกแห่งความประพฤติปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมทางการปฏิบัติของบุคคลและระหว่างบุคคลที่ มี
ปฏิสมั พันธ์กัน หมายรวมถึงการส่งเสริมความประพฤติปฏิบัติ ดงั กล่าวไปสู่ผตู้ ามผ่านการสื่อสาร
สองทาง การเสริมสร้างอุปนิสยั จริยธรรมให้แข็งแกร่ง และการตัดสินใจ การแสดงออกอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามธรรมนองครองธรรมประเพณี หรือแบบแผน หรือมาตรฐานของสังคม ผูน้ าที่ได้รบั
การรับ รู ว้ ่าเป็ นตัวแบบความประพฤติป ฏิบัติที่ ดีท างจริย ธรรม ต้องเป็ น ที่ ย อมรับ แก่ ผตู้ ามหรือ
ลูกน้องไม่ว่าจะเป็ น ความซื่อสัตย์สจุ ริต ความน่าไว้วางใจ ความยุติธรรม และการเอาใจใส่ดแู ลผู้
ตามอย่างทั่วถึง สิ่งทัง้ หมดดังที่กล่าวมานีท้ าให้ผนู้ าได้รบั การยอมรับและเชื่อถือได้ ตามตาแหน่ง
หรื อ อ านาจหน้ า ที่ จ ากผู้ต ามอย่ า งเต็ ม ภาคภูมิ จึ ง ได้ชื่ อ ว่ า เป็ น “ตั ว แบบ” (Role Model)
หรือแบบอย่างที่ดีที่ควรเอาเยี่ยงอย่าง (Brown et al, 2005 อ้างถึงในอรรถนพ นิยมเดชา, 2557)
โดยจาแนกออกเป็ น 4 องค์ประกอบการ ได้ดงั นี ้
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1.องค์ประกอบที่หนึ่ง กล่าวถึงการแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาที่ถกู ต้องหมาะ
สมตรงตามหลัก การประพฤติ ป ฏิบัติที่ ได้รับ การยอมรับ ว่าถูก ต้องเหมาะสม ซึ่ งแสดงออกทั้ง
ทางการกระทาส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (The Demonstration of normatively
appropriate conduct through personal and interpersonal relationships) เนื่องจากผูต้ ามจะ
สามารถรับ รู ว้ ่าผู้น ามีจ ริย ธรรมก็ ต่อเมื่อเขาพิ จ ารณาว่าผูน้ าแสดงพฤติก รรมถูก ต้องตรงตาม
หลักการประพฤติปฏิบัติที่ได้รบั การยอมรับจากสังคมว่าถูกต้องเหมาะสม เช่น ความซื่อสัตย์สจุ ริต
(Morality) จริ ง ใจเปิ ดเผย (Honesty) ความน่ า ไว้ว างใจเชื่ อ ถื อ ได้ (Trustworthiness) ความ
ยุติธรรม ( Fairness) ความดูแลเอาใจใส่สนใจห่วงใย (Care) เป็ นต้น ซึ่งทาให้ผนู้ าเป็ นต้นแบบของ
พฤติกรรมและได้รบั ความเชื่อถือไว้วางใจจากผูต้ าม
2.องค์ประกอบที่สอง กล่าวถึงการส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมจริยธรรมแก่ผตู้ าม
ผ่านการสื่อสารแบบสองทาง (The Promotion of Such conduct to followers through two-way
communication) กล่าวคือ ผูน้ าที่มีจริยธรรมจะไม่เพียงแต่ให้ความสนใจหรือให้ความสาคัญ แก่
จริยธรรมโดยการพูดถึงจริยธรรมกับผูต้ ามเพียงฝ่ ายเดียว แต่ตอ้ งให้ผตู้ ามได้พูดหรือแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมด้วย
3. องค์ประกอบที่สาม กล่าวถึง การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึงผูน้ าที่มี
จริย ธรรมต้องตั้งมาตรฐานทางจริย ธรรม และรู จ้ ัก การให้รางวัลกับ การกระท าหรือพฤติก รรม
จริยธรรมและลงโทษผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ตงั้ ไว้
4. องค์ป ระกอบที่ สี่ กล่ า วถึ ง กระบวนการตั ด สิ น ใจ (Decision - making
processes) ซึ่งผูน้ าที่มีจริยธรรมจะพิจารณาถึงผลของการตัดสินใจของเขา และแสดงให้เห็นถึง
วิธีการที่ใช้ในการตัดสินใจว่ามีความถูกต้องตามหลักการและยุติธรรมซึ่งผูต้ ามสามารถสังเกตเห็น
ปฏิบตั ิตามได้
สามารถสรุ ป ได้ว่า จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง ภาวะผูน้ าเชิ ง
จริยธรรม หมายถึง การที่ผนู้ าแสดงออกแห่งความประพฤติปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมถูกต้องตามธรรม
นองครองธรรมทางการปฏิบัติของบุคคลและระหว่างบุคคล เป็ นตัวแบบความประพฤติปฏิบตั ิที่ดี
ทางจริย ธรรม เพื่ อให้ผอู้ ื่น ยิ น ยอมปฏิบัติตาม โดยเป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ห รือเป้ าหมายของ
องค์การ หรือกลุม่ ที่กาหนดไว้
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3.3 การวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
การพัฒนารูปแบบการวัดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมนัน้ มีการสร้างแบบวัดภาวะผูน้ าจาก
นักวิจัยในต่างประเทศที่นิย มกันมากที่ สดุ คือ แบบวัด ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ELS) ของบราวน์
และคนอื่ น ๆ (Brown, Trevino, & Harrison, 2005) ในรู ป แบบของข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ เป็ น
มาตรวัดประเมินค่าแบบลิเคิ รต์ (Likert) 5 ระดับ นอกจากนี ้มีก ารพัฒ นาแบบวัดภาวะผูน้ าเชิ ง
จริยธรรม โดยสถาบันภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Institute for ethical leadership) ประกอบด้วย 38
ข้อคาถาม เป็ นมาตรวัดประเมินค่าแบบลิเคิรต์ 10 ระดับ แต่เนื่องจากการพัฒนาแบบวัดดังที่กล่าว
มาแล้วเป็ นการพัฒนาจากบริบทของต่างประเทศ ซึ่งจะมีความแตกต่างกับบริบทของประเทศไทย
สาหรับ การพัฒ นาแบบวัดภาวะของประเทศไทยนั้น พบว่ามีการพัฒ นาแบบวัดภาวะผูน้ าเชิ ง
จริย ธรรม โดยเป็ นการพัฒ นาจากแบบวัด ของปิ ยรัฐ ธรรมพิ ทัก ษ์ (2558) ซึ่ ง เป็ น แบบวัด ที่
ประกอบด้วย 12 ข้อคาถาม แบบมาตรวัดประเมินค้าแบบลิเคิรต์ 6 ระดับ นอกจากนี ้ผวู้ ิจัยได้
ทาการศึกษาเพิ่ มเติมจากแบบวัดของสุธาสินี แม้นญาติ (2554) ซึ่งมีจานวน 44 ข้อคาถาม โดยเป็ น
แบบมาตรวัดประเมินค่าแบบลิเคิรต์ (Likert) 5 ระดับ โดยผูว้ ิจัยได้นาแบบวัดของปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์
(2558) และสุ ธ าสิ นี แม้น ญาติ (2554) มาปรับ ข้อ ค าถามให้ มี ค วามหมายสอดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา และปรับลักษณะของคาถามให้เข้าใจง่าย โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า
6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงที่สดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน)
3.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า
งานวิ จั ยภาวะผู้น าเชิ งจริย ธรรมที่ มี ผลต่ อความซื่ อตรงเชิ งพฤติ ก รรม จากการ
ศึกษาวิจยั ของ Trevino, Brown , & Hartman (2003) ได้ศกึ ษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับชื่อเสียงในการ
เป็ นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม โดยศึกษาทัศนคติของบุคคลที่มีตอ่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จริยธรรมและผูบ้ ริหารอาวุโส ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมนัน้ ไม่
เพียงแต่จะครอบคลุมคุณ ลักษณะ เช่น ความซื่อตรง และความสามารถสร้างแรงบันดาลใจจาก
ค่านิ ยม แต่ยังครอบคลุมการสื่อสารและระบบรางวัลเพื่ อชักนาพฤติก รรมที่ มีจริยธรรม สาหรับ
Masgoret & Gardner (2003) ได้ทาการศึกษาประสิทธิผลของผูน้ าอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิคที่
ก่อให้เกิด อิทธิพลต่อผูต้ าม พบว่า ผูน้ าที่มีทักษะในการสื่อสารและการมีระดับการรับรูเ้ กี่ยวกับ
พฤติ กรรมความซื่อตรงในระดับสูงจะส่งผลประสิทธิผลของผูน้ าดังกล่าว หมายความว่า ผูน้ าที่
สามารถใช้วาทศิลป์ หรือมีระดับการสื่อสารที่ดี และมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ในด้านความซื่อตรง
(Integrity) สูง ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบได้แก่ ความซื่อสัตย์ ศีลธรรม ความไว้วางใจ การไม่
ทุจ ริต และการปรับ ตัวให้เ หมาะสม มีผ ลต่อการเป็ น ผูน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสูงด้วย โดยมี ความ
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แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (F= 17.80, p <.001) และ (F=20.93, p <.001) และจากการศึกษาของ
Simons et al (2008) ซึ่งได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความสาคัญของพฤติกรรมความซื่อตรง ภายใต้
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็ นการศึกษาจากบุคคลในส่วนของการรักษาคาพูด
และการยอมรับ คุณ ค่าของตนเอง ซึ่ งมีผ ลต่อ การบริห ารงานของผู้น า ท าการศึก ษากับ กลุ่ม
พนัก งานจานวน 194 คนจาก 107 โรงแรม โดยการสัง เกตเกี่ ย วกับ พฤติก รรมของพนักงาน ซึ่ง
พนักงานมีระดับการรับรูใ้ นด้านการละเมิด การกระทาผิดของกฎหมายและพฤติกรรมความซื่อตรง
ที่ เกิ ด ขึน้ นอกจากนี ้พนัก งานยังเห็น ว่าหากระดับ ความซื่ อตรงของผูบ้ ริห ารมีน ้อยจะส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมและทัศ นคติ โดยรวมขององค์กร ดังนั้น ในการพัฒ นาพฤติก รรมจะต้องมีก ารจัดการ
ฝึ กอบรมและเฝ้าระวังพฤติกรรมความซื่อตรงภายในองค์กร นอกจากนีย้ ังมีลกั ษณะของงานวิจยั ที่
ใกล้เคี ย งซึ่งภาวะผูน้ ามี ผลต่อพฤติก รรมภายในองค์ก ร คื อ Robbin (2005) ศึก ษาพฤติ ก รรม
วัฒนธรรมองค์ก รพบว่า การมีส่วนร่วมในงาน และความพึงพอใจในงาน และพันธะสัญ ญาใน
องค์ก รมีค วามสัมพัน ธ์กัน อย่ างมากกับ ภาวะผูน้ า และความสัม พัน ธ์อย่ างมากกับ การสร้า ง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน และ การศึกษาวิจัยของ Resick et al (2006) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบข้ามวัฒนธรรมของการรับรองภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ 1.บุค ลิก ลัก ษณะของผูน้ าและพฤติก รรมความซื่ อตรง 2. การเห็น แก่ ป ระโยชน์ส่วนร่วม 3.
แรงจูงใจ และ 4.การให้ก าลังใจ พบว่า ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมมีความสัมพัน ธ์ซึ่งเป็ น อิท ธิพ ล
ทางบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กล่าวคือ หากผูน้ ามีการกระทาที่ม่นั คงในแนวทางของ
จริย ธรรมจะสามารถท าให้พ นัก งานในองค์ก ารมี ผ ลการปฏิ บัติ งานที่ เ พิ่ ม ขึน้ และ Ponnu &
Tennakoon (2009) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมกับ
ผลการทางานของพนักงาน ผลการวิจัย ชีใ้ ห้เห็น ว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีผลดีต่อ
ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีตอ่ องค์กรและความเชื่อถือในตัวผูน้ า งานวิจัยนีส้ นับสนุนแนวคิด
ตามทฤษฎีที่วา่ พฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ในแง่บวกกับความรับผิดชอบต่อ
องค์กรของพนักงานและยังสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม สัมพันธ์ในแง่
บวกกับความเชื่อถือของพนักงานที่มีต่อผูน้ านั้น แสดงว่าภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส่งผลต่อ ความ
รับ ผิด ชอบต่อองค์ก รของลูก จ้างและมีความไว้วางใจในตัวผูน้ าดังนั้น ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม
จะต้อง 1) สร้างความไว้วางใจ 2) มีความรับผิดชอบ และ 3) ใช้หลักความเคารพนับถือ จึงเป็ นสิ่งที่
สาคัญและจาเป็ นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดขึน้
จากงานวิจัยของ Toor & Ofori (2009) ได้ศึกษาแนวคิดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
โดยการตรวจสอบความสัมพัน ธ์กับโมเดลการเป็ น ผูน้ าอย่ างเต็มรูปแบบของผลการปฏิบัติงาน
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พนัก งานและวัฒนธรรมองค์ก าร พบว่าภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมมีบ ทบาทสาคัญ ในการเพิ่ มผล
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผลการศึกษาได้แสดงให้เห็น ว่าภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม เป็ นตัวแปร
ส่งผ่านในความสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้วยการ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความเต็มใจของผูน้ าในการทาให้ลกู จ้างมีความพยายามในการ
ทางานอย่ างเต็มที่ มีความพึงพอใจในงาน และจากบรรยากาศของการมีผนู้ าที่มีภาวะผูน้ าเชิ ง
จริยธรรมที่ชัดเจนนีจ้ ะเป็ นปัจจัยที่นาไปสู่การมีผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่เพิ่มขึน้ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ คโคโร่และคณะ Piccolo et. al (2010) ได้ศึก ษาความสัมพัน ธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรม (Ethical Leadership) กั บ คุ ณ ลั ก ษณ ะของงานหลั ก (Core Job
Characteristics) ต าม แน วคิ ด ข อง Hackman & Oldman โด ย ศึ ก ษ ากั บ ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิท ยาลัย ระดับ ปริญ ญาตรี 174 คนและนัก ศึก ษาปริญ ญาโท 107 คน พบว่า ผลการวิจัย
สนับ สนุน โมเดลตัวแปรส่งผ่าน คื อ ความส าคัญ ของงาน (Task Significant) และการมีค วาม
พยายามในการท างานสามารถเป็ น ตัวแปรส่งผ่านที่ ดีของความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิ ง
จริยธรรม (Ethical Leadership) และผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) ของผูใ้ ต้บังคับบัญชา
กล่าวได้ว่า หากผูน้ ามี จ ริย ธรรมในการเป็ น ผู้น าสูงและมี ก ารแสดงออกทางด้านจริย ธรรม ที่
สม่าเสมอจะส่งผลให้ผใู้ ต้บังคับบัญชามีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี โดยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมจะมีผลต่อ แบบจาลองคุณลักษณะของงาน (Job Characteristic Model) จาก
งานวิจยั สุธาสินี แม้นญาติ (2554) ซึ่งทาการศึกษาวิจยั เรื่องโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปั จจัยที่
ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้ 1) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า
ผูบ้ ริหารสถาน ศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวแปร
สังเกตพบว่า มีเพียงตัวแปรสังเกตความผูกพัน ต่อองค์กรความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ที่ มี
พฤติ ก รรมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด นอกนั้น มีพฤติก รรมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิ จ ารณาโดยลาดับ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความซื่อสัตย์ รองลงมา คือ ความผูกพันต่อ
องค์กรและความรับผิดชอบตามลาดับ เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกปัจจัย เมื่อพิจารณาโดยลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ปัจจัยที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือวัฒนธรรมองค์กร
ที่เน้นจริยธรรม รองลงมา คือ สถานการณ์และบรรยากาศองค์กรทางจริยธรรมตามลาดับ อิทธิพล
ทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปั จจัยที่สง่ ผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ 1) อิทธิพลทางตรง 4
ปัจจัย คือ ปั จจัยสถานการณ์ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรม ปัจจัยบรรยากาศองค์กรทาง
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จริย ธรรมและปั จ จัย คุณ ลักษณะ 2) อิท ธิพลทางอ้อม 3 ปั จจัย คือ ปั จ จัยคุณ ลักษณะที่ส่งผ่าน
ปั จ จัย บรรยากาศองค์ก รทางจริย ธรรมและปั จ จัย วัฒ นธรรมองค์ก รที่ เน้น จริย ธรรม ปั จ จั ย
สถานการณ์ที่ ส่งผ่านปั จจัยบรรยากาศองค์ก รทางจริยธรรมและปั จจัยวัฒนธรรมองค์การที่ เน้น
จริย ธรรมและปั จ จัย วัฒ นธรรมองค์ก รที่ เ น้น จริย ธรรมที่ ส่งผ่า นปั จ จัย บรรยากาศองค์ก รทาง
จริยธรรม 3) อิทธิพลรวม 4 ปั จจัย คือ ปั จจัยสถานการณ์ ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรม
ปัจจัยบรรยากาศองค์กรทางจริยธรรมและปัจจัยคุณลักษณะ
สรุปได้ว่า ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมนัน้ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทางาน และ
มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน น าไปสู่ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ข อง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาภายในองค์กร และมีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมในเชิงบวก โดยผูน้ าที่มี
ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมซึ่งมีระดับ การสื่อสารที่ ดี และมีก ารแสดงออกของพฤติก รรมทางด้าน
จริยธรรมอย่างสม่าเสมอภายในองค์กร ส่งผลต่อมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรในระดับที่สงู ขึน้
แนวคิดบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
4.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
Victor and Cullen (1988) ได่เสนอแนวคิดบรรยากาศจริยธรรมในการทางาน ตาม
การแบ่งรูปแบบบรรยากาศจริยธรรม (Types of ethical comates) โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจเชิง
จริยธรรม (Ethical criterion) ของบุคลากรในองค์กรมาสร้างตารางกับตาแหน่งวิเคราะห์ (Locus
of analysis) ที่ใช้เป็ นกลุม่ อ้างอิงการตัดสินใจทางจริยธรรม ประกอบด้วย 2 มิติ สามารถแสดงดัง
ตาราง 4
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ตาราง 4 รูปแบบบรรยากาศจริยธรรมของ Victor and Cullen (1988)
ตาแหน่ งวิเคราะห์ (Locus of analysis)
ระดับบุคคล
(Individual)

เกณฑ์การ
ตัดสินใจเชิง
จริยธรรม
(Ethical
Criterion)

ระดับภายใน
องค์กร
(Local)
ผลกาไรขององค์กร
(Company profit)

ระดับภายนอก
องค์กร
(Cosmopolitan)
ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ผลประโยชน์ของ
ตนสูงสุด
(Egoism)

ผลประโยชน์สว่ น
ตน

ผลประโยชน์ของ
กลุ่ม
(Benevolence)

กลุม่ เพื่อน

ผลประโยชน์ของ

ความรับผิดชอบต่อ

(Friendship)

ทีมงาน
(Team interest)

สังคม
(Social)

ศีลธรรมส่วนบุคคล

กฎระเบียบ

กฎหมายและ

(Personal
morality)

ข้อบังคับและวิธี
ปฎิบตั ิ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
(Law and

(Company rules
and procedures)

professional
codes)

กฎเกณฑ์
(Principle)

(Self-interest)

มิติท่ี 1 เกณฑ์การตัดสิน ใจเชิงจริย ธรรม (Ethical Criterion) สามารถแบ่งเป็ น 3
ระดับดังนี ้
1. ระดับการเห็นแก่ประโยชน์ของตนสูงสุด (Egoism)
2. ระดับการเห็นแก่ผลประโยชน์ของกลุม่ (Benevolence)
3. ระดับการคานึงถึงกฎเกณฑ์ (Principle)
รูปแบบของบรรยากาศจริยธรรมขององค์กรที่ แตกต่างกัน ไป 3 ระดับ จากแนวคิด
เกี่ยวกับการตัดสินความถูกผิดของบุคคลที่จากัดอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เป็ นรูปธรรมเท่านัน้ มาถึง
การตัดสินความถูกผิดของการกระทาของบุคคลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของสังคม ไปจนถึงขัน้ การ
ตัดสิน ความถูกต้องเหมาะสมของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมตามหลักการที่ตนคิดและไตร่ตรอง
ด้วยตนเองว่าถูกต้อง จากมิติที่ 1 หมายความว่า รูปแบบบรรยากาศจริยธรรมในการทางานจะมี
ความแตกต่างกันออกไปตาม ทฤษฎีจริยธรรม 3 ระดับ บรรยากาศในแต่ละองค์กรจะมีลกั ษณะ
ต่างกันไป ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาแก้ปัญ หาความขัดแย้งทางจริยธรรม (การกระทาถูกหรือผิด)
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และการตัดสินใจในการให้เหตุผลทางจริยธรรม หมายถึงการที่ บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะ
กระทาหรือเลือกที่จะไม่กระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ในองค์กรที่มีบรรยากาศจริยธรรม
ในการทางานแบบเห็นแก่ประโยชน์ของตนสูงสุด (Egoism) การตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาอะไร
คานึงผลประโยชน์ตนเองเป็ นหลัก ส่วนในองค์กรที่มีบรรยากาศจริยธรรมในการทางานแบบเห็นแก่
ผลประโยชน์ของกลุ่ม ( Benevolence) ผลประโยชน์ทุกข์สุขความเป็ นอยู่ของคนในองค์กรเป็ น
เหตุผลสาคัญ ที่ คานึงถึ งในการที่ จ ะกระท าหรือไม่ก ระท าพฤติก รรมอย่ างหนึ่งอย่ างใด หรือใน
องค์กรที่มีบรรยากาศจริยธรรมในการทางานแบบคานึงถึงกฎเกณฑ์ (Principle) ต้องคานึงถึงว่า
พฤติกรรมนั้น ๆ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนต่าง ๆ หรือไม่ หากจะต้องตัดสินใจ
กระทาการสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป
มิติที่ 2 ตาแหน่งวิเคราะห์ (Locus of analysis) เป็ นการใช้แนวคิดทางสังคมวิทยา
ในเรื่่องบทบาทและกลุ่มอ้างอิง ( Referent group) ซึ่งจะเป็ นตัวชีก้ ารให้เหตุผลทางจริย ธรรมที่
แตกต่างกันไปสาหรับการตัดสินใจในองค์กร ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ระดับดังนี ้
1.ระดับบุคคล (Individual)
2.ระดับภายในองค์กร (Local)
3.ระดับภายนอกองค์กร (Cosmopolitan)
Merton (1957) ได้ทาการศึกษาบทบาทภายในระบบสังคม ได้ชีใ้ ห้เห็นถึงประเภท
ของกลุ่มอ้างอิงนั้นทาให้เกิดทัศนคติ พฤติกรรมและบทบาทที่บุคคลรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
หรื อ ระดับ บุ ค คล และได้แ ยกบทบาทระหว่า งภายในองค์ก ร (Local) และภายนอกองค์ก ร
(Cosmopolitan) โดยบทบาทภายในองค์ก รนั้น กลุ่ม อ้างอิ งที่ ส าคัญ ระบบสั ง คมของบุค คล
(Local) ซึ่งชีใ้ ห้เห็นการคาดหวังสิ่งที่อยู่ในระบบสังคมที่บุคคลอยู่ ส่วนบทบาทภายนอกองค์ก ร
(Cosmopolitan) กลุม่ อ้างอิงที่สาคัญอยู่ที่ระบบสังคมภายนอกที่แวดล้อมระบบสังคมที่บคุ คลอยู่
ซึ่งมีความหมายในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วม
ในเกณฑ์ก ารค านึ งถึ งกฎเกณฑ์ (Principle) การวิเคราะห์ต าแหนงระดับ บุค คล
(Individual) หมายความว่า กฎเกณฑ์ที่บุคคลในองค์กรยอมรับและปฏิบัติตามโดยการพิจารณา
เลือกกฎเกณฑ์นั้น โดยอาศัย จริย ธรรมส่วนบุคคล การวิเคราะห์ต าแหน่งระดับ ภายในองค์ก ร
(Local) คือ ลักษณะของกฎระเบียบข้อบังคับ กระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร และการวิเคราะห์
ต าแหน่ ง ภายนอกองค์ก ร (Cosmopolitan) คื อ ลัก ษณะของกฎเกณฑ์ จ ากระบบกฎหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรเท่านัน้
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ระดับ ต าแหน่ งการวิ เ คราะห์ (Local of analysis) ชี ้ใ ห้เห็ น แหล่ง ที่ ม าทั่ว ไปและ
ข้อจากัดของการพิจารณาการวิเคราะห์ทางจริยธรรม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาแหน่งการวิเค
ระห์กบั เกณฑ์การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่มีความแตกต่างกันของแต่ละเกณฑ์ เช่น ในคาแหน่งการ
วิเ คราะห์ระดับ บบุค คล ( Individual) ในเกณฑ์ก ารตัด สิน ใจเชิ งจริย ธรรมแบบการเห็น แก่ ตัว
ผลประโยชน์ของตนสูงสุด
(Egoism) จะให้ความหมายในลักษณะการเห็นแก่ความต้องการและความชอบของ
ตนเป็ น หลัก ค านึ งถึ งผลประโยชน์ส่วนตนและการปกป้ องตนเอง (Self-interest) ในต าแหน่ ง
วิเคราะห์ระดับองค์กร (Local)
เกณฑ์การตัดสินใจเชิงจริยธรรมแบบการเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนสูงสุด (Egoism)
จะให้ค วามหมายถึ งการเห็น แก่ป ระโยชน์ขององค์ก ร (Company profit) ก าไรขององค์ก ร และ
ความได้เปรี ย บทางกลยุ ท ธ์ข ององค์ก รเป็ นหลัก ส่ว นในต าแหน่ ง วิเ คราะห์ร ะดับ ภายนอก
(Cosmopolitan) ในเกณฑ์การตัดสิน ใจเชิ งจริยธรรมแบบการเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนสูงสุด
(Egoism) จะให้ความหมายถึง การเห็นแก่ประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจสังคมของส่วนร่วม โดย
คานึงถึงประสิทธิภาพ (Efficiency)
สาหรับ เกณฑ์การตัดสิน ใจเชิ งศีลธรรมแบบค านึงถึ งกฎเกณฑ์ (Principle) ในการ
วิเคราะห์ระดับบุคคล (Individual) บุคคลจะใช้หลักเกณฑ์ศีลธรรมส่วนตน (Personal morality)
ซึ่งในบรรยากาศแบบนีบ้ ุค คลจะใช้ศีลธรรมที่แต่ละบุคคลนับถือเป็ นเกณฑ์การตัดสินใจ ในการ
วิเคราะห์ระดับภายในองค์กร ( Individual) การตัดสินใจจะมาจากกฎระเบี ยบและวิธีป ฏิบัติอง
องค์ ก ร (Company rule and procedures) ในต าแหน่ งวิ เ ค ราะห์ ร ะดั บ ภายน อกองค์ ก ร
(Cosmopolitan) กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ ใ ช้ใ นการตัด สิ น ใจจะมาจากองค์ก รพิ เศษภายนอก คื อ
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and professional codes)
บรรยากาศจริยธรรมในองค์กรถือเป็นมิติหนึ่งของบรรยากาศในการทางาน และเป็ นผู้
วางรากทฤษฎีของบรรยากาศจริยธรรม Victor & Cullen (1987) ได้เสนอรูปแบบการวัดการรับ รู ้
บรรยากาศจริยธรรมในการทางานขององค์กร ที่มีองค์ประกอบ 6 ด้านกล่าวคือ
1. ด้านวิชาชีพนิยม (Professionalism)
2.ด้านความเอือ้ อาทรต่อบุคคล (Caring)
3.ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Rules)
4.ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กร (Instrumentalism)
5.ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
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6. ด้านจริยธรรมอิสระของบุคคล (Independence)
ต่อมา Victor & Cullen (1988) ได้พัฒ นาแนวคิดบรรยากาศจริย ธรรมและรูปแบบ
ของการรับ รูบ้ รรยากาศจริย ธรรมการท างานในองค์กร โดยการวิเคราะห์ตัวประกอบ ( Factor
analysis) นาเสนอองค์ประกอบของบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร 5 ด้านคือ
1.ด้า นความเอื ้อ อาทรต่ อ บุ ค คล (Caring) หมายถึ ง แนวทางที่ ดี ง ามและ
เหมาะสม ที่สมควรนามาปฏิบัติตาม ในการทางานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งให้ความสาคัญกับ
บุคลากรทุกคน แลละคานึงถึ งสิ่งที่เป็ นประโยชน์สาหรับ คนในองค์กรมากที่สุด ปฏิบัติงานและ
ให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง
2.ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and Code) หมายถึง แนวทางที่
ดีแ ละเหมาะสมที่ ค วรประพฤติ แ ละปฏิ บั ติต าม ในการท างานของบุค ลากรในองค์ก ร ซึ่ง ให้
ความสาคัญ และได้รบั ความหวังในการปฏิบัติ งานตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และ
มาตรฐานวิชาชีพ
3. ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Rule) หมายถึง แนวทางที่ดีงามและเหมาะสม ที่
ควรประพฤติปฏิบตั ิตาม ในการทางานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งให้ความสาคัญและได้รบั ความ
คาดหวังในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและนโยบายขององค์ก าร
อย่างเคร่งครัด
4. ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ (Instrumental) หมายถึง แนวทางที่ดี
งามและเหมาะสม ที่ค วรประพฤติปฏิบัติตามในการทางานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งคานึงถึง
ผลประโยชน์ในองค์ก าร ไม่ เห็น แก่ ประโยชน์ส่วนตน และ ทุน คนร่วมกัน ควบคุมค่าใช้จ่ายของ
องค์การ
5. ด้า นจริ ย ธรรมส่ว นบุค คล (Independent) หมายถึ ง แนวทางที่ ดี งามและ
เหมาะสมที่ควรประพฤติปฏิบัติตาม ในการทางานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งบุคลากรยึดมั่นใน
ด้านความเชื่อด้านจริยธรรมของตนเอง เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง และตัดสินว่า
สิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดได้ดว้ ยตนเองในการปฏิบตั ิงาน
จากแนวคิ ด ที่ ก ล่าวมาแล้วนั้น สามารถสรุ ป ได้ ว่า ผู้วิจัย ได้น ากรอบแนวคิดของ
การศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของการศึกษาวิจยั คือ แนวคิดของ Victor & Cullen (1988)
ซึ่งได้เสนอองค์ประกอบของบรรยากาศเชิงจริย ธรรมภายในองค์กร 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้ า น
ความเอือ้ อาทรต่อบุคคล หมายถึงแนวทางที่ดีงามและเหมาะสม ที่สมควรนามาปฏิบัติตาม ใน
การทางานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคน แลละคานึงถึงสิ่งที่เป็ น
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ประโยชน์สาหรับ คนในองค์กรมากที่ สดุ ปฏิบัติงานและให้บริการที่ มีคณ
ุ ภาพ ตอบสนองความ
ต้องการได้อย่ างถูก ต้อง ด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง แนวทางที่ ดีและ
เหมาะสมที่ควรประพฤติและปฏิบัติตาม ในการทางานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งให้ความสาคัญ
และได้รบั ความหวังในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และ มาตรฐานวิชาชีพ
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ หมายถึง แนวทางที่ดีงามและเหมาะสม ที่ควรประพฤติปฏิบตั ิตาม ใน
การทางานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งให้ความสาคัญและได้รบั ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและนโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด ด้านการยึด
มั่นผลประโยชน์ขององค์กร หมายถึง แนวทางที่ดีงามและเหมาะสม ที่ควรประพฤติปฏิบัติตาม
ในการทางานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งคานึงถึงผลประโยชน์ในองค์การ ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ น
ตน และ ทุนคนร่วมกันควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์การ และ ด้านจริยธรรมของบุคคล หมายถึง
แนวทางที่ดีงามและเหมาะสมที่ควรประพฤติปฏิบตั ิตาม ในการทางานของบุคลากรในองค์การ ซึ่ง
บุคลากรยึ ดมั่นในด้านความเชื่อด้านจริยธรรมของตนเอง เป็ น แนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง และตัดสินว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดได้ดว้ ยตนเองในการปฏิบตั ิงาน
4.2 ความหมายของบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
ปัจจุบันนักวิชาการด้านบริการได้ให้ความสาคัญกับบรรยากาศทางจริยธรรมภายใน
องค์ก ร (ethical climate in organization) ว่ า เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ก าร
ดาเนิ นงานขององค์กร เจริญ ก้าวหน้าบรรลุวตั ถุป ระสงค์ขององค์ก ร และทาให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันด้วยความสุข ความสบายใจ ร่วมมือร่วมใจกัน ทางาน แก้ปั ญ หา และฝ่ าฟั น อุป สรรคไป
ด้วยกัน บรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กรเป็ นเสมือน “จิตวิญญาณ” ขององค์กรที่จะขาดมิได้ มี
นักวิชาการทัง้ ของไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายต่อบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
Wyld & Jone (1977) ได้ใ ห้ค วามหมายของบรรยากาศจริย ธรรมว่าเป็ น การรับ รู ้
บรรยากาศจริยธรรมในการทางานขององค์กรเฉพาะแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กนั และการ
ใช้หลักจริยธรรมสาหรับการตัดสินใจในงานที่รบั ผิดชอบ และแก้ปัญหาจริยธรรมในองค์กร
Olson. (1995) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศจริยธรรมภายในองค์กรว่า เป็ นสิ่งที่
รับรูร้ ว่ มกันในองค์กร โดยใช้หลักการและเหตุผลทางจริยธรรมเป็ นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ
Cohen (1995) ได้ให้ความหมายว่า บรรยากาศจริยธรรม เป็ นการรับรูอ้ งค์ประกอบ
ของศีลธรรม จริย ธรรม บรรทัด ฐานขององค์ก ารร่วมกัน ระหว่างสมาชิก ในองค์ก รที่ น ามาเป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
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Schneider & Rentsch (1998) กล่ า วถึ ง บรรยากาศจริ ย ธรรมองค์ก ร หมายถึ ง
ข้อมูลข่าวสารในองค์การที่สมาชิกรับรูจ้ ากนโยบาย วิธีการปฏิบตั ิงาน และระบบการให้รางวัลของ
องค์การ
Victor & Cullen (1990) ให้ความหมายว่าบรรยากาศจริยธรรมในการทางานว่าเป็ น
การรับรูร้ ่วมกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร ในเรื่องของระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับที่เกี่ยวกับหลัก
จริยธรรม รวมทัง้ การแก้ไขพฤติกรรมและประเด็นจริยธรรมที่เป็ นปัญหา
สิวลี ศิ ริไล (2546) ได้ให้ความหมายว่า บรรยากาศจริย ธรรมหมายถึ ง บุคคลใน
องค์กรมีความสัมพันธ์ต่อกัน บนพืน้ ฐานของการเคารพต่อความเป็ นบุคคลของกันและกัน ปฏิบัติ
ต่อกันด้วยดี มีความจริงใจ เอือ้ อาทร ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่องานที่ตนรับผิดชอบ มีจิตวิญญาณของ
การทางานเป็ นทีม โดยมุง่ ต่องานส่วนร่วมขององค์การ
สรุ ปได้ว่า บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมภายใน
การรับรูข้ องพนักงานภายในองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร มี
อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กรบนพืน้ ฐานของจริยธรรม
4.3 การวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
การศึกษารูปแบบการวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร พบว่ามีนกั วิจยั หลาย
ท่านที่ มี ก ารพัฒ นาแบบวัด บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร เช่น Quall & Pluto (1989)
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 7 ข้อ โดยใช้มาตรวัดประเมินค่าจานวน 5 ระดับ โดยเป็ นประเมิน
เกี่ยวกับความสาคัญของจรรยาบรรณปฏิบตั ิงานภายในองค์กร โดยเครื่องมือดังกล่าว วิคเตอร์และ
คัลเล็น (Victor & Cullen. 1988) มีการพัฒนาแบบวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรม (Ethical climate
questionnaire; ECQ) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 26 ข้อ โดยใช้มาตรวัดประเมินค่าจานวน 6
ระดับ การวัด บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมนี ้ ผูว้ ิจัย ใช้แบบวัดที่ ป รับ มาจากแบบวัดบรรยากาศเชิ ง
จริย ธรรม (ECQ) ของ Victor; & Cullen. 1990 อ้างจาก ปิ ย รัฐ ธรรมพิ ทักษ์ , 2558) ซึ่งปรับ ให้มี
ความหมายสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ในการศึกษา และปรับลักษณะของคาถามให้เข้าใจง่ าย
โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงที่สดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน)
4.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง พบงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ตัวแปร
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร คือ ด้านความเอือ้
อาทรต่อบุคคล ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการยึดมั่น
ผลประโยชน์ขององค์กร และ ด้านจริยธรรมของบุคคลเช่น การศึก ษาวิจัยของ Victor & Cullen.
1987 อ้างจากกังสดาล เชาวน์วฒ
ั นกุล (2558) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการรับ รูบ้ รรยากาศเชิ ง

58
จริย ธรรมในการท างาน โดยท าการศึก ษากับ นัก ศึก ษาในมหาวิ ท ยาลัย Midwestern 4 กลุ่ม
จานวน 146 คน ซึ่งการศึก ษาวิจัย พบว่า กลุ่มอาจารย์และกลุ่มผูจ้ ัดการบริษัท ขนส่งมีก ารรับ รู ้
บรรยากาศเชิงจริยธรรม ในด้านมิติความเอือ้ อาทรต่อบุคคลอื่น และมิติก ารยึดมั่นผลประโยชน์
องค์ก ารอยู่ในระดับ สูง กลุ่ม อาจารย์มีก ารรับ รู บ้ รรยากาศมิติห ลัก จริย ธรรมส่วนบุคคลอยู่ใ น
ระดับสูง กลุ่มอาจารย์ กลุ่มผูจ้ ัดการบริษัทขนส่ง กลุ่มผูบ้ ริหารบริษัทธุรกิจ และ กลุ่มทหาร มีการ
รับรูบ้ รรยากาศมิติดา้ นกฎระเบียบ ข้อบังคับอยู่ในระดับสูง ในส่วนของกลุ่มอาจารย์และกลุม่ ทหาร
มีการรับรูบ้ รรยากาศมิติดา้ นประสิทธิภาพและมิติวิชาชีพนิยมอยู่ในระดับต่า
Victor & Cullen (1988) ได้ทาการศึกษาการรับรูบ้ รรยากาศจริยธรรมในการทางาน
กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นพนักงานจานวน 872 คน พิจารณาคัดเลือกจากองค์กรต่าง ๆ จานวน 4 องค์กร
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1. บริษัท ธุรกิจสิ่งพิ มพ์ บริษัท โฆษณา บริษัท การเงินการธนาคาร และ
องค์การโทรศัพท์ มีการรับ รูบ้ รรยากาศจริย ธรรมมิติกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ มิติ
กฎระเบียบข้อบังคับ อยู่ในระดับสูง 2. บริษัทธุรกิจการพิมพ์ และ บริษัทโฆษณาสินค้า มีการรีบรู ้
มิติดา้ นหลักจริยธรรมส่วนบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง 3.
บริษัทการเงินการธนาคาร และองค์การโทรศัพท์ มีการรับรูบ้ รรยากาศจริยธรรมในมิติดา้ นหลักจริย
ธารรมส่วนบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการตัดสินใจ อยู่ในระดับต่า 4. มิติดา้ นความเอือ้ อาทร
ต่อบุคลากร และมิติดา้ นการยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ
ในงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ะดับ .01 และ 5. องค์ประกอบของบรรยากาศจริยธรรมในการ
ทางาน สามารถร่วมกันทานายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานได้รอ้ ยละ 41 ( R2 =41)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
งานวิ จั ย ของ Smith & Keon (1997) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บรรยากาศเชิ ง
จริยธรรมในการพัฒนาบุคลากรในการหมุนเวียนงานขององค์กรตามการรับรูข้ องนักศึกษาฝึ กงาน
พบว่า บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาบุคลากรในการหมุนเวียน
งานขององค์กร (r=26) บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กร (r=.58) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มิติความเอือ้ อาทรต่อบุคคลอื่นและมิติ
การยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทางาน สาหรับการ
รับรูบ้ รรยากาศองค์กรเชิ งจริย ธรรมในด้านมิติดา้ นการยึดมั่น ผลประโยชน์ขององค์กรและหลัก
จริย ธรรมส่วนบุค คลอยู่ในระดับ สูง สาหรับ มิติดา้ นความเอือ้ อาทรต่อบุคคลอื่น กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมิติกฎหมายระเบียบข้อบังคับ อยู่ในระดับปานกลาง
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Joseph and Deshpande (1997) ได้ทาการศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศจริยธรรม
ต่อ ความพึ งพอใจในงานของพยาบาลวิ ช าชี พ กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ 114 คน
โรงพยาบาลเอกชนในกากับมูลนิ ธิ สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประเด็นที่ 1 การรับ รู ้
บรรยากาศจริยธรรมในการท างานในมิติวิชาชีพนิ ยมอยู่ ในระดับ สูง ส่วนรองลงมาคือ มิติดา้ น
กฎระเบียบข้อบังคับ มิติดา้ นความเอือ้ ออาทรต่อบุคคลอื่น มิติดา้ นประสิทธิ ภาพต่อบุคลากร มิติ
ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กร และ มิติดา้ นหลักจริยธรรมส่วนบุคคลอยู่ในระดับถัดมา
ตามลาดับ ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลด้านคุณลักษณะของงานอยู่ในระดับ
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านการนิเทศ ด้านการได้รบั ค่าตอบแทน และ ด้านโอกาส
ก้าวหน้า อยู่ในระดับถัดมาตามลาดับ ประเด็นที่ 3 บรรยากาศจริยธรรมมีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในการทางาานของพยาบาล ดังนี ้ บรรยากาศจริยธรรมด้านการเอือ้ อาทรต่อบุคคลอื่น มี
ความสัม พัน ธ์กับ ความพึงพอใจโดยรวม และในด้านค่าตอบแทน และการนิ เทศ บรรยากาศ
จริยธรรมมิติดา้ นวิชาชีพนิยม ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กร และด้านหลักจริยธรรมส่วน
บุคคล ไม่มีค วามสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจโดยรวมและรายด้าน บรรยากาศจริย ธรรมมิติด ้ าน
กฎระเบี ย บ ข้อบังคับ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ความพึ งพอใจในการท างานโดยรวม บรรยากาศ
จริยธรรมด้านมิติป ระสิทธิภาพ มีความสัมพัน ธ์ทางลบกับ ความพึงพอใจในการทางานด้านการ
นิเทศ และ ไม่มีบรรยากาศจริยธรรมด้านใดที่มีความพึงพอใจในงานด้านคุณลักษณะงานและด้าน
เพื่อนร่วมงาน
สรุ ปได้ ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนัน้ ไม่มีชดั เจนมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการค้นพบงานวิจัย
ของตัวแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมในการทางานและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทางานขององค์กรในเชิงบวก
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แนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
5.1 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพมีหลายทฤษฎีที่สามารถนามาอธิบายในแต่ละบริบท
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ของคาร์ลจุง
(Carl Jung) ซึ่งแบ่ งบุค ลิก ภาพออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทเก็ บ ตัว (Introvert) มีลัก ษณะ
เคร่งครัด มี ห ลัก เกณฑ์เชื่ อตนเอง ไม่ช อบยุ่งกับ คนอื่น และ ประเภทแสดงตัว (Extrovert) มี
ลักษณะเปิ ดเผย ชอบสังคม สนุกสนาน ช่างพูด และ สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ หรือ
ทฤษฎีจิตวิทยาของแต่ละบุคคล (Psychology of the individual) ของออลพอร์ต (Allport) ได้แบ่ง
บุคลิกภาพของบุคคลออกเป็ น 2 ชนิด คือ คุณลักษณะร่วม (Common trait) เป็ นลักษณะนิสยั ที่
แสดงลักษณะเหมือนคนอื่นทั่วไป สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ เช่น ค่านิยมทางสังคม ศาสนา
การเมือง เศรษฐกิจ และ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Disposition) เป็ นลักษณะที่แสดง
ลักษณะเฉพาะ มีความเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งสิ่งนี ้
ทาให้บุค คลมีค วามแตกต่างกัน ประกอบด้วย 3 ลัก ษณะ คือ ลัก ษณะเด่น เป็ น ลักษณะที่ เด่น
ออกมาจากลักษณะอื่น ลักษณะร่วม เป็ นชุดของบุคลิกลักษณะใหญ่ๆ ที่ ประกอบเป็ นแกนสาคัญ
เช่น ความยุติธรรม ความมีไมตรี เป็ นต้น และลักษณะทุติยภูมิ เป็ นคุณลักษณะที่สาคัญน้อยกว่า
ลักษณะข้างต้น เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็น เช่น ความชอบในการดูภาพยนตร์ ชอบเล่น
ดนตรี เป็ นต้น
นอกจากนี ้ยัง มี ท ฤษฎี โครงสร้า งของบุ ค ลิ ก ภาพของ Guilford (1959) กล่า วว่า
บุคลิกภาพมีโครงสร้างตามระดับชั้นและเชื่อว่าแบบจาลองของโครงสร้างของบุคลิกภาพสามารถ
นาแบบจาลองขององค์ป ระกอบ (Factor Model) มาใช้อธิบ ายได้ สามารถสรุ ปลัก ษณะนิ สัย ที่
แตกต่าง 4 อย่ าง คือ การแสดงออกเฉพาะอย่าง (Specification) เฮกซิส (Hexis) ลักษณะนิสัย
เบือ้ งต้น (Primary trait) และรูปแบบของบุคลิกภาพ (Type)
Digman. (1989) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ โดยทาการศึกษาจากผลงาน
ด้านบุคลิกภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงจานวนมาก ซึ่งมีความเป็ นมาดังนี ้
Webb (1915) ได้ศึก ษาเพิ่ ม เติ ม จากงานของสเปี ยร์แ มน (Spearman, 1904) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทั่วไปทางปัญญา (General Factor (g) of Intelligence) ผลการศึกษา
พบองค์ประกอบบุคลิกภาพ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทั่วไปทางปั ญญา (General Factor
of Intelligence) เรี ย กว่ า องค์ ป ระกอบ g และองค์ ป ระกอบเจตนารมณ์ (Will) เรี ย กว่ า
องค์ป ระกอบ w ซึ่ งประกอบด้ว ยลัก ษณะของ การไม่ล ะทิ ้ง งาน (tendency not to abandon
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tasks) และความมุ่งมั่น ที่ จ ะเอาชนะอุป สรรค (Perseverance in The face of Obstacles) และ
ความจริงจัง (Conscientiousness)
Garnett (1919) นาค่าสหสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษาของ เวบบ์ มาวิเคราะห์อีกครัง้
และสรุ ป ว่ามี อ งค์ป ระกอบที่ 3 ด้ว ยคื อ องค์ป ระกอบความเฉลี ย วฉลาด (cleverness) หรื อ
องค์ประกอบ c ซึ่งเป็ นองค์ประกอบนีค้ ือ องค์ประกอบแบบแสดงตัว (extraversion) ของ Big Five
นั่นเอง ปั จจุบันเรียกว่า 3 องค์ประกอบนีว้ ่า “องค์ประกอบของเวบบ์-การ์เนตต์ (Webb-Garnett
Factors)”
Cattell (1943) ได้น าค าศัพท์แสดงลัก ษณะนิ สัย ที่ รวบรวมโดยอัลพอร์ท และอ๊อด
เบิ รท์ (Allprots & Odbert, 1936) มาศึก ษาวิเคราะห์ และสร้างเป็ น มาตรวัด ขัว้ คู่ 35 คู่ โดยน า
หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธี Oblique Rotational Procedures (การ
หมุน แกนแบบยอมให้อ งค์ป ระกอบมี ค วามสัม พั น ธ์กัน พบว่าหลัง จากหมุน แกนแล้ว จะได้
องค์ประกอบ 5องค์ประกอบ แต่แคทเทลล์ (Cattell) สรุปการศึกษาดังกล่าว ว่าองค์ประกอบที่ได้
ไม่ส ามารถทดสอบซ ้า ได้ เขาจึ งน าผลการศึก ษานี ้ไปพัฒ นาชุด แบบสอบถามองค์ป ระกอบ
บุคลิกภาพ
ในปี ค.ศ. 1947 Fiske (1949) ได้ศึ ก ษาซ ้า ในงานของแคทเทลล์ หลัง จากการ
วิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์แล้ว พบว่ามี 5 องค์ประกอบที่ใช้อธิบายลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
คื อ องค์ป ระกอบการปรับ ตัว ทางสังคม (Social Adaptability) องค์ป ระกอบการคล้อ ยตาม
(Conformity) องค์ประกอบการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) องค์ประกอบเชาวน์ปัญญา
(Inquiring Intelligence) และองค์ป ระกอบการแสดงออกของตนเองอย่ างเชื่ อมั่น (Confident
Self - expression) โดยที่ 4 องค์ป ระกอบแรกเที ย บได้กับ รูป แบบของ Big five ในปั จ จุบัน คื อ
Extraversion, Agreeableness, Emotional Stability และ Intellect ตามลาดับ ส่วนองค์ประกอบ
ที่ 5 ไม่ชัดเจนพอ การศึกษาของฟิ สค์นับว่าเป็ นการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะในระยะต่อมาเมื่อมี
ผูน้ าการศึก ษาของเขามาวิเ คราะห์ค่าสหสัม พัน ธ์ใหม่อีก ครั้ง (Digman & Takemoto-Chock,
1981) ผลที่ ได้ยังคงยื น ยัน ความถูกต้องของฟิ สค์เช่น เดิม จนกระทั่งปี 1961 Tupes & Christel
(1961) ได้เลือกรายการแสดงลักษณะนิสยั ของแคทเทลล์ (Cattell) บางคามาสร้างเป็ นมาตรวัด 30
ข้อ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบแล้ว พบว่ามี 5 องค์ประกอบที่มีความคงที่ ต่อการทดสอบซา้ ซึ่ งถือ
ว่าเป็ น จุด เริ่มต้น ของ “รูป แบบห้าองค์ป ระกอบ” (Five-Factor Model : FFM) หรือ Big Five ใน
ปั จจุบันองค์ประกอบทั้งห้าได้แก่ การแสดงออก (Surgency) การประนี ประนอม (Agreeableness)
การพึ่งพาได้ (Dependability) ความมั่น คงทางอารมณ์ (Emotional Stability) และวัฒ นธรรม
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(Culture) แต่ผลการศึกษาของเขาไม่ได้รบั การตีพิมพ์อย่างแพร่หลาย ทาให้มีนักวิจัยไม่มากนักที่
พบงานศึก ษานี ้ นอกจากนี ้ยังคงมีนักวิจัยผูอ้ ื่นที่คน้ พบรูป แบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นอร์แมน
(Norman, 1963) ได้ท าการศึก ษาซ ้าในงานของ Tupes & Christel (1961) โดยใช้เทคนิ ค การ
วิเ คราะห์องค์ป ระกอบเพื่ อ ดึงลัก ษณะปั จ จัย ที่ เ ป็ น พื ้น ฐานของบุคลิ ก ภาพในงานของ Cattell
(1977) โดยการย่อหรือลดส่วนของคาพูดหรือภาษาที่ใช้ในการอธิบายลักษณะนิสยั ที่หลากหลาย
และทาการจัดกลุ่มใหม่ พบว่ามีองค์ประกอบเพียง 5 แบบ คือ แบบแสดงออก (Surgency) แบบ
ประนีประนอม (Agreeableness) แบบมีจิตสานึก (Conscientiousness) แบบมั่นคงทางอารมณ์
(Emotional Stability) และวัฒ นธรรม (Culture) ซึ่ ง ปั จจั ย เหล่ า นี ้ใ ช้ แ บ่ ง ลัก ษณะนิ สัย ของ
บุคลิกภาพได้อย่างเพียงพอ เป็ นจุดเริ่มต้นของคาว่ารูปแบบ 5 องค์ประกอบ (Five-Factor Model :
FFM) ยังมีการศึกษาของนักจิตวิทยาท่านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น การศึกษา
ของ Borgatta (1964) Smith (1967) Conley (1985) Digman (1988) แ ล ะ Botwin & Buss
(1989) ซึ่งต่างพบองค์ประกอบบุคลิก ภาพห้าแบบ (Costa & McCrae, 1985) ได้ร่วมกัน ศึก ษา
แนวคิ ด ทฤษฎีของ Eysenck (1970) และ Norman (1963) และได้พัฒ นาขึน้ เป็ น บุคลิก ภาพห้า
องค์ป ระกอบ โดยในช่วงแรกมีเพี ย งสามองค์ป ระกอบได้แก่ ความหวั่น ไหว (Neuroticism) การ
แสดงตั ว (Extraversion) และการเปิ ดกว้า ง (Openness to Experience) ต่ อ มาเขาพบว่ า
องค์ประกอบที่เขาพัฒนาขึน้ นั้นมีความคล้ายคลึงกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมาก จึงได้เพิ่ ม
องค์ประกอบขึน้ อีกสององค์ประกอบ ได้แก่ การประนีประนอม(Agreeableness) และการมีจิตสา
นึก (Conscientiousness) จนกลายเป็ นบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในที่สดุ
การวิเ คราะห์องค์ป ระกอบพบว่า โครงสร้างพื ้น ฐานของบุคลิ ก ภาพของบุค คลมี
องค์ประกอบพืน้ ฐานที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่ การแสดงตัว ( Extraversion) ความสุภาพอ่อนโยน
(Agreeableness) ม โน ธรรม (Conscientiousness) ความมั่ น คงทางอารม ณ์ (Emotional
Stability) และ สติ ปั ญ ญา (Intellect) ซึ่ งสามารถเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ 5 ประการของ
บุคลิกภาพที่ดิกแมนได้ทาการศึกษาไว้ ดังนี ้
1. การแสดงออกหรือการแสดงตัว (Extraversion) มีลกั ษณะของบุคลิกภาพชอบ
การผจญภัย ชอบการเข้าสังคม เปิ ดเผย ช่างพูด ตรงไปตรงมา ชอบเด่น ออกหน้าออกตา
2. มโนธรรมหรือมีจิตสานึก (Conscientiousness) หรือการกลัวบาปมีลกั ษณะ
ของบุคลิกภาพ คือ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ยุติธรรม สามารถไว้วางใจได้ พึ่งพาได้ กลัวการทา
บาป
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3. สุภาพอ่อนโยน (Agreeableness) มีลกั ษณะบุคลิก ภาพ เป็ น มิตร ให้ความ
ร่วมมือ สุภาพเรียบร้อย อบอุน่ อ่อนโยน
4. มั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) มีลกั ษณะบุคลิกภาพเยือกเย็น หนัก
แน่น จิตใจสงบ
5. สติปัญญา (Intellect) มีลกั ษณะบุคลิกภาพ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ฉลาด
มองการณ์ไกล มีเหตุมีผล
ทฤษฎีการอธิบายรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ซึ่ง โกลด์
เบอร์ก (Goldberg, 1990) ได้ก ล่าวเกี่ ย วกับ บุคลิก ภาพห้าองค์ป ระกอบ หมายถึ ง การอธิ บ าย
บุคลิกลักษณะด้วยการใช้คาคุณศัพท์ และจัดกลุ่มบุคลิกภาพออกเป็ น 5 ปั จจัย คือ ความมั่นคง
ท างอารม ณ์ (Emotional Stability) ก ารแ ส ด งตั ว (Extraversion) ส ติ ปั ญ ญ า (Intellect)
ประนี ป ระนอม (Agreeableness) และการมีจิ ตสานึก (Conscientiousness) และ คอสต้าและ
แมคเคร (P.T. Costa and R.R. Macare. 1987) อธิ บ ายเกี่ ย วกับ บุค ลิก ภาพห้าองค์ป ระกอบ
หมายถึ ง การอธิ บ ายลัก ษณะของมนุ ษ ย์เป็ น 5 องค์ป ระกอบ คื อ บุค ลิ ก ภาพแบบหวั่น ไหว
(Neuroticism) บุค ลิ ก ภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดประสบการณ์
(Openness) บุคลิกภาพแบบประนี ประนอม (Agreeableness) และบุคลิก ภาพแบบมีจิตสานึก
(Conscientiousness) หรือเรียกชื่อย่อว่า “OCEAN”
Openness to
Experience
Fantasy
Actions
Ideas

Conscientiousness

Competence
Order
Self-discipline

Extraversion
Positive emotion
Gregariousness
Warmth

Agreeableness

Neuroticism

Trust
Straightforwardness
Tendermindedness

Anxiety
Self consciousness
Vulnerability

ภาพประกอบ 1 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ที่ ม า: ประยุ ก ต์จ าก Costa & McCrae, (1992) "Discriminant Validity of NEO-PIR
Facet Scales,” 1992.
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แนวคิ ด และทฤษฎีด ังกล่าวนั้น สามารถก าหนดการศึก ษาของตัวแปรบุคลิก ภาพห้า
องค์ประกอบของ ดิกแมน (Digman. 1990) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 1. การแสดงออก
หรือการแสดงตัว (Extraversion) หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลที่มีลกั ษณะของการ
ชอบเข้าสังคม เปิ ดเผยตัวตน มีความกระตือรือร้น ตรงไปตรงมา มีลกั ษณะนิสยั ชอบการผจญภัย
2. มโนธรรม (Conscientiousness) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มี
ความยุติธรรม มีลกั ษณะที่น่าเชื่อถือได้ ไว้วางใจได้ และสามารถเป็ นที่พึ่งพาได้ 3. ความสุภาพ
อ่อนโยน (Agreeableness) หมายถึ ง ลัก ษณะพฤติ ก รรมของบุคคลที่ มีก ารเอนเอี ย งไปสู่ก าร
ยอมรับ เชื่อฟังผูอ้ ื่น มีลกั ษณะสุภาพเรียบร้อย เป็ นมิตรกับบุคคลอื่น มีลกั ษณะของความอ่อนน้อ ม
ถ่อมตน และ ให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่น 4. ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability)
หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลที่มีความสม่าเสมอทางด้านอารมณ์ มีความมั่นคง หนัก
แน่น และไม่หวั่นไหวง่าย มีลกั ษณะของความสุขมุ เยือกเย็น และ 5. ด้านสติปัญ ญา (Intellect )
หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ใน
การทางาน ยอมรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่น และ มองการณ์ไกล
5.2 ความหมายของบุคลิกภาพ
นัก จิ ต วิท ยาและนัก วิ จัย ที่ ท าการศึก ษาทางด้านบุค ลิก ภาพ ได้ใ ห้แ นวทางของ
ความหมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพไว้หลายท่าน อาทิ
สุชา จันทร์เอม (2541) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ที่รวมกันใน
ตัวบุคคล และ วิธีการแสดงแสดงออทางพฤติกรรมไม่จาเป็ นว่าพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเหล่านัน้
จะดีหรือไม่ดี ผิดหรือถูก
สมร พลศักดิ์ (2550) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ
ของบุคคลทัง้ พฤติกรรมที่เปิ ดเผยและที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีแบบแผน
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเป็ นการมีปฏิสมั พันธ์กันระหว่ างบุคคลกับสถานการณ์ เป็ นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของตัวตนของแต่ละบุคคลอย่างเป็ นเอกลักษณ์
ศรีเรือน แก้วกังวาล (2551) ได้ใ ห้ความหมายของบุคลิก ภาพ หมายถึ ง ลัก ษณะ
เฉพาะตัวของบุค คลในด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนของภายนอกและภายใน ซึ่งภายนอกนั้น คือ ส่วนที่
มองเห็นชัดเจน เช่น รูปร่าง หน้าตา กิริยามารยาท การแต่งตัว การพูดจา เป็ นต้น และส่วนภายใน
ก็คือ ส่วนที่มองเห็นได้ยาก แต่อาจทราบได้โดยการอนุมาน เช่น สติปัญญา ความถนัด ลักษณะ
อารมณ์ ความปรารถนา ความใฝ่ ฝัน ค่านิยม ความสนใจ เป็ นต้น
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Cattell (1977) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึ ง แนวคิ ดที่ สามารถท านายพฤติกรรม
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ได้ โดยมีโครงสร้างบุคลิกภาพภายในตัวบุคคล คือ อุปนิสยั แต่ละ
บุคคลนัน้ เอง
Jerry (1991) กล่าวเกี่ ย วกับ บุค ลิก ภาพว่า บุคลิ ก ภาพของบุคคลจะเป็ น รู ป แบบ
เฉพาะทัง้ ทางด้านความคิด ความรูส้ ึก พฤติกรรม ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะจาแนกแต่ละบุคคลออก
จากบุคคลอื่น และ บุคลิกภาพจะเป็ นสิ่งที่คงทนถาวร
Costa & Macare (1992) ให้ความหมายว่า บุคลิกภาพ หมายถึ ง ลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการแสดงออก
จากการให้ความหมายของนักจิตวิทยา นักวิชาการและนักวิจยั หลากหลายท่านนั้ น
สามารถสรุ ปได้ว่า ความหมายของบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมของแต่ละ
บุค คลสามารถพิ จ ารณาได้จ ากรู ป แบบของพฤติ ก รรมของบุค คลนั้น ๆ หรือจากการที่ บุค คล
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยลักษณะภายนอก และ ภายในที่สงั เกตได้จากพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ ซึ่งจะทาให้บคุ คลมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น
5.3 การวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
Costa & Macare (1985) ได้มีการพัฒนาแบบวัดเป็ นการวัดบุคลิกภาพตามทฤษฎี
Big Five Personality โดยใช้แบบสอบถามเป็ น ส่วนใหญ่ แบบสอบถามมาตรฐานมีชื่อว่า NEOPIR Facet Scales ซึ่งมีขอ้ คาถามที่ ค่อนข้างยาว มีขอ้ ค าถามทั้งหมด 181 ข้อ ต่อมาได้ท าการ
พัฒนาแบบสอบถาม Big Five Personality โดยแปลเป็ นภาษาไทยในงานวิจัยของกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาเอก (JDBA 2002) มี 25 ข้อคาถาม โดยแต่ละข้อจะมี 2 คา เช่น ทะเยอทะยาน – เรื่อย ๆ
สบายๆ, ชอบอยู่เป็ นกลุม่ – ชอบอยู่คนเดียว เป็ นต้น ในส่วนของการแปลผลแบบทดสอบทุกชุดที่
ใช้วดั บุคลิกภาพตามทฤษฎี Big Five Personality ต้องใช้ความเข้าใจและการตีความในระดับหนึ่ง
เนื่องจากผลของแบบสอบถามจะออกมาเป็ นบุคลิกภาพ 5 ด้านที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
Goldberg (1990) ได้สร้างและพัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โดย
ใช้คาคุณศัพท์อธิบายคุณลักษณะประจาตัวของบุคคลมาจัดกลุม่ เพื่อบรรยายลักษณะบุคลิกภาพ
ของแต่ล ะองค์ป ระกอบ ต่อ มาได้มี ก ารสร้างแบบทดสอบห้าองค์ป ระกอบ เรีย กว่า Unipolar
Adjective Markers ต่ อ มาโกลด์เ บอร์ก ได้ พั ฒ นาแบบ ทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพเรี ย กว่ า New
International Personality Item Pool (New IPIP) ฉบับ ยาวมี ค าถามจ านวน 100 ข้อ โดยแต่ละ
องค์ประกอบมีขอ้ คาถามจานวน 20 ข้อ
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Digman (1988) นั้น ได้ท าการพัฒ นาเป็ น เครื่องมื อส าหรับ การวัด บุค ลิ ก ภาพห้า
องค์ป ระกอบ ซึ่ ง ผู้วิ จั ย ได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาแบบวัด บุ ค ลิ ก ภาพ 5
องค์ประกอบด้วย อาทิ จากการศึกษาของพัชรี สุภทั รศักดา (2547) เรื่องการประมาณค่าความ
เชื่อมั่นของมาตรวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบสาคัญ ซึ่งเป็ นมาตรวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
สาคัญ ออกเป็ นห้าองค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบจานวน 12 ข้อเท่ากัน รวมจานวนทัง้ หมด 60
ข้อ และจากการศึ ก ษาวิ จั ย ของคนึ ง ตรงต่ อ กิ จ (2553) โดยการน าแบบวัด บุ ค ลิ ก ภาพ 5
องค์ประกอบตามแนวคิดของดิกแมนไปพัฒนา โดยมีหา้ องค์ประกอบ องค์ประกอบละ 10 ข้อ มี
จานวนทั้งหมด 50 ข้อ และ จากการศึกษาโดยการพัฒ นาแบบวัดตามแนวคิดของดิก แมนของ
ปวลัย วรสูต (2547) สามารถพัฒนาเป็ น แบบวัดบุคลิก ภาพห้าองค์ป ระกอบได้จ านวนทั้งหมด
17 ข้อ
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งนั้ น ผู้วิ จั ย จึ ง ได้น าแบบวัด บุ ค ลิ ก ภาพห้ า
องค์ประกอบของ ปวลัย วรสูต (2547) ซึ่งเป็ นแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบได้จานวนทัง้ หมด
17 ข้อ และแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของคนึง ตรงต่อกิจ (2553) มาพัฒนาและปรับให้
เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยพัฒนาเป็ นเครื่องมือสาหรับ การวัดด้านบุคลิก ภาพ
ประกอบด้วย ห้าองค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี 4 ข้อคาถาม เป็ นจานวนทัง้ หมด 20 ข้อ
5.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบงานวิจยั บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีผลต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทัง้ นีพ้ บงานวิจยั ที่ใกล้เคียงในเชิงของความสอดคล้องกับตัวแปรสังเกต
จากความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม โดยเป็ นพฤติกรรมการทางาน การปฏิบตั ิงาน ผลสัมฤทธิ์ เช่น จาก
การศึก ษาวิจัย ของ Hurtz & Donovan (2000) ศึก ษางานวิจัย เกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
บุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ป ระกอบกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ผู้ศึ ก ษาไว้ (Meta-Analysis) พบว่ า
องค์ประกอบด้านการมีจิตสานึก เป็ นตัวทานายผลการปฏิบตั ิงานในทุกอาชีพ ส่วนบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม แบบเปิ ดรับประสบการณ์และแบบหวั่นไหวสามารถใช้คาทานายผลการปฏิบตั ิงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า นอกจากนีย้ ัง พบว่า บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและแบบแสดงตัว
สามารถทานายผลการปฏิบตั ิงานด้านการขายและการจัดการได้
บดิ น ทร์ หาญบุ ญ ทรง (2555) ท าการศึ ก ษาเรื่อ งปั จ จัย บุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพห้า
องค์ประกอบ การรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การทางพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
ข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
แบบเปิ ดรับประสบการณ์ แบบยอมรับผูอ้ ื่น แบบหวั่นไหว และการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การ
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สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ได้รอ้ ยละ 50.9 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ น อกจากนี ้จ ากการศึกษาของสรวีร ์ สุขรัก ถวัลย์ เนี ยมทรัพย์ และอภิญ ญา หิ รญ
ั วงษ์
(2560) ซึ่งท าการศึก ษาเกี่ ย วกับ บุค ลิก ภาพห้าองค์ป ระกอบ การสนับ สนุน ทางสังคม ความ
พึงพอใจในชี วิต และพฤติ ก รรมการท างานของพนัก งานระดับ ปฏิ บัติก าร บริษั ท อาหารและ
เครื่องดื่มแห่งหนึ่ง(สานักงานใหญ่) พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบ
อ่อนน้อม บุคลิกภาพแบบมีสติ การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างานด้านข้อมูลข่าวสาร การ
สนับ สนุน ทางสังคมจากเพื่ อนร่วมงานด้านข้อ มูลข่าวสาร และการสนับ สนุน ทางสังคมจาก
ครอบครัว ด้านอารมณ์ สามารถร่วมกัน พยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการท างานของพนั กงานระดับ
ปฏิบตั ิการบริษัทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง (สานักงานใหญ่) ได้รอ้ ยละ 57.4 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001
สรุ ป ได้ ว่ า งานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้องเป็ นการค้นพบงานวิ จั ยของตัวแปรบุ ค ลิ ก ภาพห้ า
องค์ประกอบที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทางานและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานขององค์กรใน
เชิงบวก โดยบุคลิกภาพด้านการแสดงตัวหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านการมีจิตสานึก เป็ นตัว
แปรที่ ส ามารถท านายผลการปฏิ บั ติ ง านได้ ที่ ส าคัญ ในด้า นงานขายหรือ การบริก ารพบว่า
บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือแสดงตัว ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แนวคิดเจตคติต่อความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
6.1 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับเจตคติ
เจตคติไม่ใ ช่สิ่งที่ มาแต่กาเนิ ดแต่เกิดจากการเรียนรู แ้ ละประสบการณ์ (Shrigley,
1983) เจตคติบางอย่างมีขนึ ้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยากให้ตนเองเป็ นที่ยกย่องของสังคม
เจตคติ เป็ นผลรวมของความคิด อารมณ์และพฤติก รรมที่มีต่อสิ่ง ต่าง ๆ เจตคติจึงเป็ นตัวเชื่ อม
ระหว่างบุค คลและสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาของกฤษณา ศัก ดิ์ศ รี. (2530) กล่าวว่า เจตคติมี
แหล่งกาเนิดและมีตน้ เหตุหลายทาง ประกอบด้วย 1. ประสบการณ์ที่รูส้ กึ พอใจ (Direct & Indirect
Experience) ย่อมก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งนัน้ แต่ถา้ เป็ นประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจ ก็ย่อมจะ
เกิดเจตคติที่ไม่ดี บุคคลจะวิเคราะห์ประสบการณ์และสังเคราะห์แนวความคิดแล้วสรุปเป็ นเจตคติ
2.การอบรมสั่งสอน สถาบันที่ทาหน้าที่สอนเพื่อการปลูกฝังเจตคติที่มีมากมาย เช่น บ้าน โรงเรียน
สื่อมวลชน สิ่งแวดล้อม เป็ น ต้น 3.สิ่งแวดล้อม วัฒ นธรรม รวมทั้งการเลีย้ งดูของครอบครัว มี
อิทธิ พลที่ จะสร้างภาพพจน์ห ล่อหลอมไปเป็ นเจตคติ ความกดดันของกลุ่ม ( Group Pressure)
วัฒนธรรมภายในสังคม ความเชื่อทางศาสนา โน้มน้าวให้เกิดแนวคิดหรือหลักในการดารงชีวิต 4.
การรับถ่ายทอดหรือการเลียนแบบเจตคติจากคนอื่น คนเราย่อมแปรพฤติกรรมของคนอื่นเป็ นเจต
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คติ ถ้ายอมรับนับถือหรือเคารพใครก็มกั จะยอมรับแนวคิดและเป็ นแบบอย่าง (Model) การทาตัว
ให้เ ข้า คนที่ นิ ย ม รัก ใคร (Identification) เป็ นการถ่ า ยทอดความรู ้สึ ก นึ ก คิ ด ด้ว ย และ 5.
ความก้าวหน้าทางวิช าการ เครื่องมื อสื่ อสารและเทคโนโลยี ช่ว ยให้ความรู ส้ ึก นึ ก คิ ดของคน
เปลี่ยนแปลงไป เพราะได้รบั การถ่ายทอด ซึมซาบสิ่งใหม่ๆ อะไรที่ดีกว่าก็จะรับไว้ เจตคติใหม่ก็จะ
เกิดขึน้
การแสดงเจตคติ และผลที่ เ กิ ด ขึน้ นั้น ศัก ดิ์ สุน ทรเสณี . (2531) ได้ท าการศึก ษา
เกี่ยวกับเจตคติเกิ ดจากการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ของบุคคล เกิดขึน้ ได้จากเงื่อนไข 4 ประการ
ดังนี ้ 1. กระบวนการเรียนรูท้ ี่ได้จากการเพิ่มพูนและบูรณาการของการตอบสนอง แนวคิดต่าง ๆ
เช่ น เจตคติ จ ากครอบครัว ครู การเรี ย นการสอน เป็ นต้น 2.ความแตกต่ า งของบุ ค คลและ
ประสบการณ์ที่ต่างกันไป นอกจากประสบการณ์ของคนจะสะสมขึน้ เรื่อย ๆ แล้วยังทาให้มีแบบ
แผน ( Pattern) เป็ น ของตนเองด้วย ดังนั้น เจตคติบ างอย่างจึงเป็ นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล
แล้วแต่พฒ
ั นาการและความเจริญเติบโตของคนๆ นั้น 3. การเลียนแบบ การถ่ายทอดเจตคติของ
คนบางคน ได้มาจากการเลียนแบบพฤติกรรม และ เจตคติของบุคคลนั้น ๆ และ 4. อิทธิพลของ
กลุ่มสังคม มนุษย์ย่อมมีเจคติคล้อยตามสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่คนอาศัยอยู่ เช่น เจตคติต่อ
ศาสนา จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็ นประเด็นสาคัญคือ เจตคติเกิดขึน้ เมื่อได้รบั
ประสบการณ์ การถ่ า ยทอดและอิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง แวดล้อ ม วั ฒ นธรรมและการเลี ้ย งดู การ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น เมื่อสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน เจตคติสามารถเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาได้
นอกจากนี ้เจตคติ มีความสัมพัน ธ์ใ นการท างาน จัดสัด ( Judson, อ้างถึ งใน สุวจี
ศิริปัญโญ , 2536) แสดงข้อมูลพฤติกรรมกรรมการแสดงออก ซึ่งเจตคติของบุคคลที่มีต่องานและ
การบริหารงานขององค์กรมีหลายลักษณะ ในการทางานนัน้ แสดงให้เห็นว่าเจตคติมีผลต่องานและ
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง Keith (1974) กล่าวถึง เจตคติว่า เป็ นปั จจัยที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคีธได้เสนอสมการของการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพไว้ดงั ต่อไปนี ้ 1.
ความรู ้ และ ทัก ษะ เท่ า กับ ความสามารถ 2. สถานการณ์ และเจตคติ เท่ ากับ แรงจูงใจ 3.
ความสามารถและแรงจูงใจ เท่ากับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 4.ผลการปฏิบตั ิงานและ
ทรัพยากร เท่ากับ ผลงานขององค์กร จากสมการดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายได้วา่ ผลงานของ
องค์กรได้มาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ผลการปฏิบตั ิงานจะดีมากหรือ
น้อยมีประสิท ธิภาพเพี ยงใด ประกอบด้วยความสามารถและแรงจูงใจของพนักงานผูน้ ั้น ส่วน
แรงจูงใจนัน้ ประกอบได้ดว้ ย ปัจจัยสถานการณ์และเจตคติ
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ที่สาคัญ อย่างยิ่งคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ McGuire (1985) ได้อธิบ าย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติประกอบด้วยขัน้ ตอน 5 ขัน้ ตอนสาคัญประกอบด้วย 1) ขัน้ สร้าง
ความสนใจ (Attention) การที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลนัน้ ในขัน้ ต้นบุค คล
จะต้อ งยอมให้ค วามสนใจและเอาใจใส่รับ รู ้ข ้อ ความในการชัก จูง 2) ขั้น สร้า งความเข้า ใจ
(Comprehension) ความเข้าใจจะเกิดขึน้ ได้เมื่อบุคคลเอาใจใส่รบั ฟังการสื่อสาร โดยองค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่เข้ามามีผลต่อความเข้าใจสื่อสารชักจูงที่สาคัญ เช่น องค์ประกอบเกี่ยวกับการสื่อสาร สื่อ
ควรใช้ข ้อ ความชัก จูงที่ ท าให้ผรู้ ับ เกิ ด ความเข้าใจได้ง่าย มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ มี วิ ธีก ารชัก จูง ที่
สอดคล้องกับ ลัก ษณะของผู้รบั ไม่เร้าให้ผรู้ ับ ใช้ก ลวิธานในการป้ องกัน ตนเอง และขึน้ อยู่กับ
ลักษณะและสภาพทางจิตใจของผูร้ บั สารด้วย 3) ขัน้ สร้างการยอมรับ (Acceptance) ขัน้ นีเ้ ป็ นขัน้
ที่มีความสาคัญและเป็ นจุดมุง่ หมายของการพัฒนาเจตคติทงั้ หลายแม้ผรู้ บั สารจะเข้าใจเนือ้ ความ
ในสารอย่างชัดเจนว่าได้กล่าวสนับสนุนในหนึ่งเรื่องใด แต่ถา้ จะเห็นด้วยกับเนือ้ หาและการชักจูง
นัน้ ย่อมขึน้ อยู่กบั สิ่งอื่น ๆ อีกหลายประการที่สาคัญคือ ลักษณะของผูท้ าการชักจูงเนือ้ หาของสาร
ชัก จูง และสภาพในการชัก จูง สาเหตุที่ ท าให้ผฟู้ ั งยอมรับ ข่าวสาร ได้แก่ ผสู้ ื่อความที่ มี อานาจ
สามารถให้ค ุณ ให้โทษของการยอมรับ ผูส้ ื่อความที่ สามารถดึงดูดความสนใจเนื ้อหาของสาร
สอดคล้องกับค่านิยมและความคิดของผูฟ้ ัง 4) การจดจาการเปลี่ยนเจตคติ (Retention) เมื่อเกิด
การยอมรับ แล้วการเปลี่ย นเจตคติจ ะคงอยู่ท นทานสัก เท่ าไหร่ ขึน้ อยู่กับ ความจ าในเรื่องราว
เกี่ ย วกับ เจตคติ นั้น ๆ ถ้าเป็ น เรื่องราวที่ มีความสาคัญ ต่อตัวบุคคล บุคคลจะจ าได้น าน วิธีก าร
สื่อสารที่ดงึ ดูดความสนใจแก่ผรู้ บั และการเสนอสารนัน้ บ่อย ๆ จะช่วยทาให้ความจาในเนือ้ หานัน้ ๆ
ติดทนทาน และ 5) การกระทาตามการชักจูง (Action) เป็ นกระบวนการขัน้ สุดท้ายของการเปลี่ยน
เจตคติคือ การแสดงพฤติก รรมเพื่ อแสดงถึ งการมีเจตคตินั้น ๆ บุคคลที่ จะกระทาตามการชักจูง
นอกจากจะมีเจตคติที่เหมาะสมแล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนหรือขัดขวางการกระทาตามเจต
คติเช่น ปั จ จัย ทางด้านจิ ต ลัก ษณะ ได้แก่ ลัก ษณะมุ่งอนาคต ความสามารถควบคุมตน และ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ เป็ นต้น
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ เจตคติมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
กระบวนต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลง จะต้องดาเนินการไปตามขัน้ ตอนที่เหมาะสม
6.2 ความหมายของเจตคติ
เจตคติ เป็ นลักษณะของจิตที่เกิดจากการรูค้ ิดในเชิงการประมาณค่าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด ทาให้เกิดความรูส้ ึกโน้มเอียงต่อสิ่งต่าง ๆ มากหรือน้อยต่อสิ่งนัน้ และ ความพร้อมที่จะแสดง

70
พฤติกรรม ในการศึกษาทฤษฎีเจคติของบุคคล ซึ่งมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาได้ทาการศึกษาไว้
สาหรับ การวิ จัย ในครั้งนี ้ได้น าแนวคิ ด ของ McGuire. (1985) ซึ่งมี แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ เจตคติ ต่อ
พฤติกรรม กล่าวคือ เจตคติมาจากคาว่า “Attitude” ซึ่งเป็ นคุณ ลักษณะทางจิตหรือคุณลักษณะ
ภายในตัวของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและรวมถึงความพร้อมที่จะแสดงออกพฤติกรรมออกมา
เพื่อเป็ นการตอบสนองจากการประเมินคุณค่าและผลจากการเรียนรูห้ รือการรับรูต้ อ่ สิ่งนัน้ รวมกับ
ความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ สามารถตอบสนองออกมาในทิศทางบวกหรือลบ
เจตคติ ของบุค คลประกอบด้วย 3 องค์ป ระกอบหลัก (ดวงเดือน พัน ธุมนาวินและ
คณ ะ.2538) องค์ป ระกอบที่ 1 คื อ องค์ป ระกอบด้า นความรู ้เ ชิ ง ประมาณ ค่ า (Cognitive
Component) เป็ น องค์ป ระกอบด้านความรู ค้ วามเข้าใจของบุค คลที่ มีต่อสิ่งเร้านั้น ๆ เพื่ อเป็ น
เหตุผลที่จะสรุปความเชื่อหรือช่วยในการประเมินสิ่งเร้า ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลมีความรูเ้ กี่ยวกับ
สิ่งหนึ่งว่าดี มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด บุคคลส่วนมากมักมีความรูเ้ ชิงประมาณค่าของสิ่งต่าง ๆ
เพียงเล็กน้อย ทาให้เกิดอคติหรือความลาเอียงได้มาก เนื่องจากองค์ประกอบด้านความรูเ้ ป็ นต้น
กาเนิดของเจตคติของบุคคลต่อสิ่งนัน้ ฉะนัน้ การเปลี่ยนเจตคติที่สาคัญ คือการปรับองค์ประกอบ
ความรูเ้ ชิ งประเมิน ค่าให้ตรงกับ ความเป็ น จริง โดยการให้ความรูเ้ กี่ยวกับคุณ หรือโทษต่อสิ่งนั้น
องค์ประกอบที่ 2 คือ องค์ประกอบด้วยความรูส้ กึ (Affective Component) เป็ นองค์ประกอบด้าน
ความรูส้ ึกและอารมณ์ที่มีต่อสิ่งเร้า เมื่อเราเกิด ความรูค้ วามคิดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะทาให้เกิ ด
ความรูส้ ึกในทางที่ดี หรือความรูส้ ึกที่ไม่ดี ในขัน้ นีจ้ ะเป็ นเจตคติที่มีทิศทางแล้ว ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างยาก กล่าวคือ ความรูส้ กึ ของบุคคลจะเกิดขึน้ เองและสอดคล้องกับความรูเ้ ชิงประมาณค่า
เกี่ ย วกับ สิ่งนั้น ๆ และองค์ป ระกอบที่ 3 คือ องค์ป ระกอบที่ เกี่ย วข้องกับ แนวโน้มในการกระท า
(Behavioral Action Component) หมายถึง การที่บุคคลพร้อมที่ช่วยเหลือ สนับสนุนในสิ่งที่ เขา
ชอบ พอใจ หรือพร้อมที่จะทาลายหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือไม่พอใจ เป็ นองค์ประกอบที่
เกิดขึน้ ภายหลังเมื่อบุคคลมีความรูเ้ ชิงประมาณค่าและมีความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบสิ่งนัน้ แล้ว สิ่งที่
สอดคล้องกัน ซึ่งติดตามมาคือความพร้อมที่จะกระทาการให้สอดคล้องกับความรูส้ กึ ของตนเองต่อ
สิ่งนั้นด้วย สามารถสรุปได้ว่า เจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การรับรู ้ ความรูส้ ึก และพฤติกรรม โดยทั้ง 3 องค์ประกอบจะมี
ความสัมพันธ์ตอ่ เนื่องกัน แต่จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันออกไป
มี ผู้ใ ห้ค วามหมายของเจตคติ ไว้ห ลากหลายความหมาย อาทิ Guilford (1959)
กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง อารมณ์ที่ซบั ซ้อนของบุคคลในอันที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่
ชอบ ต่อสิ่งของหรือสถานการณ์ นอกจากนี ้ Allport (1960) ได้กล่าวถึงความหมายของเจตคติว่า
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หมายถึง 1. เป็ นภาวะของจิตที่แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรม 2. เป็ นความพร้อมที่จะตอบสนอง
กล่าวคือ ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนัน้ ตามลักษณะของเจตคติที่เกิดขึน้ 3. เป็ นสิ่งที่เกิดขึน้
เป็ นระบบ เป็ นกลุม่ ที่จะจัดระเบียบให้ตวั เอง เมื่ อเกิดเจตคติตอ่ สิ่งใดแล้วจะเกิดต่อเนื่องกัน 4.เป็ น
สิ่งที่เกิดขึน้ จากประสบการณ์โดยที่ประสบการณ์จะมีสว่ นช่วยในการสร้างเจตคติ และ 5. เป็ นพลัง
สาคัญ ที่ มี อิท ธิ พลต่อพฤติ ก รรมที่ แสดงออก และ Good (1973) ซึ่งให้ความหมายของเจตคติ
หมายถึง ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะหนึ่ง ลักษณะใด อาจเป็ นการเข้าหาหรือหนี หรือ
ต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง บุคคลหรือสิ่งใด ๆ เช่น รัก เกลียด กล้า ไม่กล้า พอใจ ไม่พอใจ มาก
น้อยเพียงใดต่อสิ่งนัน้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ให้ความหมายของเจตคติ คือ
1.ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลังจากที่บุคคลได้มีประสบการณ์
ในสิ่งนั้น ความรู้สึกนีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ลักษณะคือ
1.1. ความรูส้ ึกในทางบวก เป็ นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ
เห็นด้วย ชอบ และสนับสนุน
1.2 ความรูส้ ึก ในทางลบ เป็ นการแสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็น
ด้วย ไม่ชอบ และ ไม่สนับสนุน
1.3 ความรูส้ กึ เป็ นกลาง คือ ไม่มีความรูส้ กึ ใด ๆ
2. บุ คคลจะแสดงออกทางด้ า นพฤติก รรม ซึ่งจะแบ่ งพฤติก รรมเป็ น 2
ลักษณะคือ
2.1 พฤติ ก รรมภายนอก เป็ นพฤติ ก รรมที่ สัง เกตได้ มี ก ารกล่ า วค าพู ด
สนับสนุน ท่าทางหน้าตาบอกความพึงพอใจ
2.2 พฤติ ก รรมภายใน เป็ น พฤติก รรมที่ สังเกตไม่ได้ ชอบหรือไม่ชอบ ก็ ไม่
แสดงออก หรือความรูส้ กึ ที่เป็ นกลาง
จากการให้ค วามหมายของนั ก จิ ต วิ ท ยาและนั ก วิ ช าการ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
ความหมายของเจตคติ หมายถึง ความรูเ้ กี่ยวกับประโยชน์ หรือ โทษ ความรูส้ ึกชอบหรือไม่ชอบ
และความพร้อมในการแสดงออกของพฤติกรรม สาหรับการศึกษาวิจัยในส่วนของเจตคติตอ่ ความ
ซื่อตรงเชิงพฤติ กรรม จึงเป็ นการวัดระดับ ความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ ึกและความพร้อมในการ
กระทาของพนักงานภายในองค์กรที่มีตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัย ในส่วนของเจตคติ ต่อความซื่ อตรงเชิงพฤติกรรม เป็ นการ
ประเมินของพนักงานภายในองค์กรต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ว่าเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์ มีโทษ มี
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ความรูส้ ึก พอใจ หรือไม่พอใจ และมีความพร้อมสาหรับ การปฏิบัติตัวหรือจะหลีก เลี่ยงในการ
ปฏิบตั ิสาหรับแนวทางความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กร
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6.3 การวัดเจตคติต่อความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
เนื่องจากเจตคติคอ่ นไปทางนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เป็ นความรูส้ กึ ความเชื่อของ
บุคคลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง สาหรับเครื่องมือวัดเจตคติที่นิยมใช้กนั มากคือ แบบสอบถามหรือแบบ
สารวจ ภายใต้ขอ้ จากัดคือ 1.การศึกษาทางด้านเจตคติเป็ นเรื่องของความคิดเห็น ความรูส้ ึกของ
บุคคลที่มีลกั ษณะคงเส้นคงวา หรืออย่างน้อยก็เป็ นความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
ในช่วงเวลาหนึ่ง 2. เจตคติเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรง การวัดเจตคติจึงเป็ นการวัด
ทางอ้อม จากแนวโน้มที่บุคคลแสดงออก หรือพฤติกรรมที่มีแบบแผนคงที่ และ 3. การศึกษาเจต
คติของบุคคล มิใช่แต่เป็ นการศึกษาทิ ศทางเจตคติของบุคคลเท่านั้น แต่เป็ นการศึกษาถึงระดับ
ความมากน้อยหรือความเข้มของเจตคติดว้ ย สาหรับการวัดเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
พบลัก ษณะงานวิจัย เกี่ย วเจตคติ กับ พฤติก รรมทางด้านจริย ธรรม เช่น ความรับ ผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ความยุติธรรม เป็ นต้น จากงานวิจยั ของสุกนั ยา พูนเดช (2552) ได้สร้างแบบวัดเจตคติที่มี
ต่อพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม จานวน 30 ข้อ ด้านการประเมินค่าเกี่ยวกับพฤติกรรม
การทางานว่าเป็ นประโยชน์หรือโทษในการทางานเพียงใด มีความรูส้ ึกพอใจ ไม่พอใจ หรือชอบ
หรือไม่ช อบพฤติ ก รรมดังกล่าว ตลอดจนความพร้อมที่ จะกระท าเพื่ อประสิท ธิผลของงานหรือ
หลีกเลี่ยงที่จะกระทาพฤติกรรมดังกล่าว งานวิจยั ของจีรพัฒน์ ศิริรกั ษ์ (2555) ได้สร้างแบบวัดเจต
คติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนในด้านการรับ ผิดชอบ เป็ นเรื่องที่ มี
ประโยชน์ หรือโทษมากเพียงใด จึงเกิดความรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจ ต่อการกระทานัน้ และมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติห รือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด จานวน 15 ข้อคาถาม โดยเป็ น แบบ
มาตรวัดประเมิน 6 หน่วย
งานวิจัย ของ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ได้สร้างแบบแสดงความคิดเห็นใน
ด้านเจตคติ ต่อการท างาน ลัก ษณะค าถามเป็ น แบบแสดงระดับ ความคิดเห็น (Rating Scale)
จานวน 9 ข้อคาถาม ประกอบด้วย เจตคติดา้ นความพึงพอใจในงาน เจตคติดา้ นความมีส่วนร่วม
ในงาน และเจตคติ ดา้ นความผูก พัน ต่อองค์ก ร และจากการศึก ษาวิจัย ของทิ พนพพร เกือ้ เกต
(2558) ในการสร้างแบบวัดเจตคติที่ดีตอ่ การทางานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส โดย
พัฒ นามาจากแบบวัด เจตคติ ที่ ดีใ นการท างานของชัญ ญา ลีศ้ ัตรูพ่าย (2552) เป็ น การรับ รูเ้ ชิ ง
ประมาณค่าและความรู ส้ ึกของเจ้าหน้าที่ พัสดุเกี่ย วกับ การทางานตามหลัก ธรรมมาภิบ าลด้าน
ความโปร่งใสว่าเป็ นการทางานที่มีประโยชน์ตอ่ สังคมหรือส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด มีความรูส้ ึก
พอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ ในพฤติก รรมการท างานตามหลัก ธรรมาภิบ าลด้านความ
โปร่งใสของตนเพี ย งใด รวมทั้ง พร้อมที่ จ ะส่งเสริม สนับ สนุน ในการกระท า โดยเป็ น แบบวัด
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ประมาณค่า 6 ระดับ จานวน 10 ข้อ ดังนั้นจากการแนวทางของการวัดเจตคติ การศึกษาเอกสาร
แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ย วข้อง ผูว้ ิจัยจะสร้างแบบวัดเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติก รรม
ตามขอบเขตเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่ จริงที่สดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามี
เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมสูงกว่าพนักงานที่มีคะแนนต่ากว่า จานวนทั้งหมดจานวน 10
ข้อคาถาม
6.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมนั้น
พบว่าไม่มีงานวิจยั ที่ตรงกับตัวแปรดังกล่าวชัดเจน แต่เป็ นลักษณะของงานวิจยั ที่เป็ นเจตคติที่ดีตอ่
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม จากผลการศึกษาของจีรพัฒน์ ศิริรกั ษ์ (2552) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเจต
คติตอ่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ ได้แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การปลูกฝังอบรมด้านความรับผิดชอบของครู
เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบแต่ละ
ด้า นทั้ง 2 ด้า น คื อ ท านายพฤติ ก รรมพัฒ นาตนเองด้านการเรีย น ได้เพิ่ ม ขึน้ จากชุดตัว แปร
สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะเดิม เคยทานายได้อย่างมีนยั สาคัญในกลุม่ รวมและในกลุ่ม
ย่อยทุกประเภทที่ศึกษา โดยมีรอ้ ยละการทานายเพิ่มขึน้ อยู่ระหว่างร้อยละ 12.9 ถึงร้อยละ 22.9
ในกลุม่ นักเรียนที่มีผลการเรียนต่า มีตวั ทานายสาคัญคือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ
เจตคติที่ ดีต่อการปลูก ฝังอบรมด้านการรับ ผิดชอบของครู การเห็นแบบอย่ างที่ ดีจ ากครอบครัว
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และการมีภมู ิคมุ้ กันทางจิต ตามลาดับ
ผลศึกษาของทิพนพพร เกือ้ เกต (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องปัจจัยทางจิตสังคม
ที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลาง ในด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส พบว่า พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความ
โปร่งใส ด้านรวมได้รอ้ ยละ 38.63 โดยมีตัวท านายที่ สาคัญ เรีย งตามลาดับ คือ การรับ รู ข้ อ้ มูล
ข่าวสาร การรับ รู ค้ วามสามารถของตนในการท างานตามหลัก ธรรมาภิบ าลด้านความโปร่งใส
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เจตคติที่ดีต่อการทางานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส
และเหตุผลเชิ งจริย ธรรม (ค่าเบต้า .32, .31, .26, .19, .09 ตามลาดับ ) หมายความว่า การรับ รู ้
ข้อมูลข่าวสาร การรับ รูค้ วามสามารถของตนในการท างานตามหลัก ธรรมมาภิบ าลด้านความ
โปร่งใส ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เจตคติที่ดีต่อการทางานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความ
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โปร่งใส และเหตุผลเชิงจริยธรรมมากเท่าใดก็จะมีพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลด้าน
ความโปร่งใส ด้านรวมมากเท่านัน้
การศึก ษาของประเชิญ พัน ธุอ์ ร่าม (2561) ทาการศึก ษาเรื่อง ปั จจัย เชิ งสาเหตุที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
ภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อพฤติ กรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้เรียงลาดับตัวแปรเชิงสาเหตุจากมากไปหาน้อย
ดังนี ้ 1) เจตคติ 2) ลัก ษณะมุ่งอนาคตควบคุม ตน 3) เหตุผ ลเชิ ง จริย ธรรม และ 4) การรับ รู ้
ความสัมพัน ธ์ระบบอุป ถัมภ์ดว้ ยค่าสัมประสิท ธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.954 0.855 0.081 และ 0.063
ตามลาดับ พบว่า เจตคติเป็ นสาเหตุสาคัญที่สดุ ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิ
บาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ โดยที่เจตคติมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม
ต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลสูงสุดคือ 0.954
จากงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องสามารถสรุปได้วา่ เจตคติเป็ นสาเหตุสาคัญที่สดุ ที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมการทางาน โดยพนักงานขององค์กรที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทางาน พฤติกรรม
ด้านจริยธรรมภายในองค์กร
แนวคิดเจนเนอเรชั่น (Generation) ภายในองค์กร
มี ผู้ใ ห้นิ ย ามความหมายเกี่ ย วกั บ Generation ไว้ห ลากหลาย อาทิ เจนเนอเรชั่ น
(Generation) หมายถึ ง กลุ่ม คนที่ เ กิ ด รุ่น ราวคราวเดี ย วกั น เจริ ญ เติ บ โตขึ ้น มาโดยได้รับ
ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ทาให้มีแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และ
รู ป แบ บการด าเนิ นชี วิ ต ที่ เหมื อ น กั น (Glass, 2007; Takatoshi, 2003; Zemke, Raines, &
Filipczak, 2000; Strauss & Howe, 1992) หรื อ เจนเนอเรชั่ น (Generation) คื อ การแบ่ ง คน
ออกเป็ นกลุม่ ย่อยโดยพิจารณาจากช่วงปี เกิด และเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้ ในช่วงชีวิต คนที่อยู่ใน
เจนเนอเรชันเดียวกันจะมี ลักษณะเฉพาะที่คล้ายคลึงกัน เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ลักษณะนิสยั เป็ น
ต้น ซึ่งแต่ละเจนเนอเรชันจะมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน (Mannheim, 1952; Lyons, 2003)
ในประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยโดยธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) มีการจัดกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นโดยพิจารณาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวิถีการดาเนินชีวิต การจัดกลุม่ เจนเนอ
เรชั่นของประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 3 เจนเนอเรชั่นได้ดงั นี ้
1. เบบีบ้ ูมเมอร์ส (พ.ศ. 2475-2503) อยู่ในช่วงที่การเมืองของไทยขาดความมั่นคง
เกิดการปฏิวตั ิ รัฐประหาร ในเรื่องของ จานวนการเกิดก็มีจานวนเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ เนื่องจากยังไม่มี
การคุมกาเนิด การวางแผนครอบครัวหรือวิทยากรเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการแพทย์
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2. เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (พ.ศ. 2504-2520) อยู่ในช่วงที่สงั คมไทยได้รบั การเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก การเปลี่ย นแปลงภายในคือ นโยบายของรัฐ บาลที่ ม่งุ เน้น การพัฒ นา
เศรษฐกิจ ตัง้ แต่มีการเริ่มวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ประเทศไทยจึงได้เข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ย นแปลงภายนอกคือ การเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้อมของ
ประเทศอื่น ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทัง้ การแพร่ขยายของเทคโนโลยีสมัยใหม่
เทคโนโลยีทางด้านข่าวสาร ทาให้การติดต่อสื่อสารทาได้สะดวกขึน้ เศรษฐกิจของไทยภายหลังจาก
การวางแผนพัฒนาฯ กลายเป็ นเศรษฐกิจแบบเปิ ด ติดต่อ ค้าขายกับต่างประเทศมากขึน้ พึ่งพา
เศรษฐกิจโลก ภาวะด้านสังคมอื่น ๆ ก็ตอ้ งปรับตัวหรือที่เรีย กว่าโลกาภิวตั น์ รวมทัง้ วัฒนธรรม ไทย
ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
3. เจนเนอเรชั่นวาย (พ.ศ. 2521-2540) เกิ ดและเติบ โตในช่วงที่มีความเจริญ ของ
สังคมเริ่มเข้าสูย่ ุคประชาธิปไตย และประเทศยังคงพัฒนาสู่อตุ สาหกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ยัง
เปิ ดรับอารยธรรมต่างชาติทงั้ ตะวันตกและเอเชีย เทคโนโลยีที่ ทันสมัย แต่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมเกิ ด ผลกระทบที่ ต ามมาคือ เกิ ดปั ญ หาสังคมต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ อาชญากรรม
โสเภณี สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น ส่วนแนวทางหนึ่งที่รฐั ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องคนคือ การให้การศึกษา
ส่งผลให้คนรุน่ หลังมีการศึกษาที่สงู ขึน้
นอกจากนี ้ ศิวารัตน์ ณ ปทุม (2552) ได้ให้แนวคิดไว้เกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นตามมุมมองใน
เชิ งของการบริห ารทรัพยากรมนุษ ย์ โดยแบ่ งคนซึ่งเป็ น ทรัพ ยากรมนุษ ย์ออกเป็ น 4 ช่วงกลุ่ม
บุคลากร ดังนี ้
1.กลุ่มเงียบ เกิดช่วงอายุปี พ.ศ.2468-2488 มีลกั ษณะพืน้ ฐานเป็ นผูท้ ี่ ยึดถือความ
ถูก ต้องตามบรรทัด ฐานทางสังคม ชอบการท างานในลักษณะของการใช้คาสั่งและควบคุม จึง
ต้องการผูน้ าที่เข้มแข็งและมีผลงาน โดยยินดีที่จะเรียนรูส้ ิ่งใหม่หรือทักษะใหม่เพื่อประสิทธิผลใน
งานที่ทาอยู่
2.กลุ่มที่เกิดหลังสงครามโลก เกิดช่วงอายุ ปี พ.ศ.2489-2507 มีลกั ษณะพืน้ ฐานใน
การใช้ชีวิตอยู่กบั งาน ชอบช่วยเหลืองาน ต้องการได้รบั ความยอมรับนับถือจากผูบ้ งั คับบัญชา โดย
ให้มีส่วนในเรื่องการตัด สิน ใจ ความรับ ผิด ชอบในงาน การมอบหมายหน้าที่ ที่ ท ้าทาย ท าให้
เจริญ เติ บโตในงานได้ รวมถึงการมีความมั่น คงในงาน ความปลอดภัยและบรรยากาศในงานที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงการมีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูร้ ว่ มงานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.กลุ่มเอ็กซ์ เกิดช่วงอายุปี พ.ศ.2508-2520 มีลกั ษณะพืน้ ฐานในการทางานเพื่ออยู่
เท่านั้น เพราะให้ค วามสาคัญ กับ ความสมดุลของงานและชี วิตและครอบครัวมากกว่ากลุ่มใด
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ต้องการเป็ นผูน้ าอิสระ หรือเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจของตนเองมากกว่าการเป็ นลูกจ้าง มีความคิด
สร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยี ต้องการทางานที่มีความหลากหลายและโปร่งใส ต้องการรางวัล
ตอบแทนด้านการเงินและผลประโยชน์พกพาจากการทางานแบบด่วน ซึ่งหมายถึงเห็นผลได้ทั นที
ต้องการสภาพแวดล้อมในงานและเติมเต็มบรรยากาศในการทางานที่ยืดหยุ่นไม่เคร่งครัด เป็ นผูท้ ี่
ชอบแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่าในเรื่องของงาน จึงยินดีที่จะย้ายงานเพื่อสร้างทักษะ มีความ
ภักดีในงานต่อระดับบริหาร
4.กลุม่ วาย เกิดช่วงอายุปี พ.ศ.2521-2538 มีลกั ษณะพืน้ ฐานในการทางานหนักเพื่อ
หวังผล มีค วามทะเยอทะยานสูง และความคาดหวังที่จ ะมีโอกาสในการเติบ โตได้อย่ างรวดเร็ว
ต้องการประสบความสาเร็จทางการเงิน เสาะแสวงหาความท้าทาย งานที่มีความหมายและมีผล
โต้ตอบทันที ชอบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีความภักดีต่าต่อองค์กร แต่ภกั ดีกบั หัวหน้างานโดยตรง
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเจนเนอเรชั่นนัน้ มีลกั ษณะคล้ายกัน จะยกเว้นเพียงช่วงปี
ที่กาหนดเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง และข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเจนเนอเรชั่น นั้นมีลกั ษณะในการทางาน
แตกต่างกัน ทัง้ ในด้านของพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม รูปแบบการปฏิบัติตวั ที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจัย
กาหนดกลุม่ พนักงานเป็ น 2 กลุม่ ในการศึกษาวิจยั เพื่อความสอดคล้องกับกลุม่ คนทางานส่วนใหญ่
ที่อยู่ในองค์กร คือ กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยนาแนวคิดของการจัด
กลุ่ม ของธรรมรัต น์ อยู่พ รต (2556) ซึ่ ง ได้ก าหนดการแบ่ ง กลุ่ม ที่ เหมาะสมกับ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 1) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือผูท้ ี่เกิดพ.ศ. 2504-2520 ปั จจุบันอายุประมาณ 58 – 42 ปี
และ 2) เจนเนอเรชั่นวาย คือผูท้ ี่เกิดในพ.ศ. 2521-2540 ปัจจุบนั มีอายุประมาณ 41 – 22 ปี โดยไม่
นับรวมกลุม่ ที่กาลังจะเกษี ยณคือกลุม่ เบบีบ้ มู ส์และกลุม่ ที่เพิ่งจะเริ่มเข้าสูก่ ระบวนการทางาน
ลักษณะสาคัญของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ หรือ Gen X คือกลุ่มที่ เกิดในยุคที่มีความมั่งคั่งแล้ว การดาเนิ น
ชีวิตจึงมีความสะดวกสบายและคอมพิวเตอร์เริ่มมี การพัฒนาในยุคนี ้ รวมถึงทีวีแบบขาวดาด้วย
อาจเรียกอีกชื่อว่า "ยับปี ้" (Yuppie) ที่ย่อมาจาก Young Urban Professionals คนในเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์ เป็ นกลุม่ ที่เริ่มใช้เทคโนโลยี ทาให้สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
อุปนิสัยของบุค คลในเจนเนอเรชั่นนี ้จึงชอบความเสี่ยง ชอบท าอะไรใหม่ๆ มีความ
ยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีชอบความเป็นอิสระ และมักจะท้าทายกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ
ที่ อาจไม่เหมาะสมกับ ยุค สมัย (Wong et al, 2008; Gursoy, Maier; & Chi, 2008) ประชากรใน
กลุม่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาความรู ้ ทักษะ และความสามารถของ
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ตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันยุคทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางานได้อย่างดี (Glass, 2007)
ด้านการทางาน ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มักมองว่างานเป็ นส่วนหนึ่งของชี วิต
จึงทาให้คนกลุม่ นีส้ ร้างสมดุลในการทางานกับการใช้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และสัมพันธภาพ
กับเพื่ อนรอบข้าง โดยให้นา้ หนักความสาคัญต่อสัมพันธภาพ ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว และสังคม
เท่ากัน ที่เรียกว่า Work Life Balance ซึ่งกลุม่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์เป็ นกลุม่ ที่อยู่ในช่วงระยะกลางของ
การทางานที่กาลังมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีความทะเยอทะยาน ขยันขันแข็ง และชอบ
ทางานแบบพึ่งพาตัวเอง มีการพัฒนาศัก ยภาพในการทางาน และมีการตั้งเป้ าหมายในงานอยู่
เสมอ ชอบเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2551)
ลักษณะสาคัญของเจนเนอเรชั่นวาย
ในด้านการทางาน เจนเนอเรชั่นวายให้ความสาคัญกับ กระบวนการคิดมากกว่าการ
ท่องจา หรือการปฏิบตั ิตาม กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามคาสั่ง จึงมักไม่ตอ้ งการ คาแนะนาว่าควร
หรือไม่ควรทา อะไร แต่ให้ความสนใจกับ ผลสาเร็จของงานหรือความท้าทายของเนือ้ หาของงาน
มากกว่าวิธีก ารท างาน (Glass, 2007; Hurst & Good, 2009) และ ลัก ษณะที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ทางานของเจนเนอเรชั่นวาย โดยเสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมของ
เจนเนอเรชั่นวายมีอยู่ 13 ประการ คือ
1.เป็ นตัวของตัวเองสูง มีความคิดอ่าน มีทัศนคติเป้าหมาย รวมถึงการแต่งกาย
วิธีการพูดจา รูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็ นแบบฉบับของตัวเอง มีความภูมิใจในตัวเอง ไม่ตอ้ งการเป็ น
อย่างใคร ยืนหยัดความคิดเห็นของตนเอง และไม่คล้อยตามผูอ้ ื่นง่ายๆ
2.ความอดทนต่ าทั้งร่างกายและจิ ตใจ เมื่ อหิ ว ร้อน เหนื่ อยหรือง่วงจะแสดง
อาการออกมาอย่ างจริงใจ และยังมีภูมิตา้ นทานทางจิ ตใจต่า เก็ บ อารมณ์ไม่ค่อยได้ หากเกิ ด
ปั ญ หาหรือไม่พอใจในงานก็ มีโอกาสลาออกจากงานสูง และ หากมีผลการท างานที่ดีมาก แต่มี
โอกาสความก้าวหน้าหรือค่าจ้างไม่ทนั ใจ ก็พร้อมที่จะลาออกไปหาความก้าวหน้าที่อื่น
3.อยากรูอ้ ยากเห็น มักเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้และมักถามว่าทาไมอยู่บ่อย ๆ เมื่อ
ได้รบั คาสั่งหรือองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ ต้องการคาตอบจากคาถามนัน้ ทันที
4.ท้าทายกฎระเบี ยบ ต้องการความยืดหยุ่นของกฎระเบีย บและข้อบังคับ ยิ่ งมี
การควบคุมที่เข้มงวดก็จะยิ่งกระตุน้ ให้มีการฝ่ าฝื นและแหกกฎมากขึน้ เท่านัน้ นอกจากกฎระเบียบ
แล้ว เจนเนอเรชั่นวายไม่นิยมปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม ประเพณี หรือ แนวปฏิบตั ิเดิม ๆ เท่าไหร่
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5.มีความทะเยอทะยานสูง เป้ าหมายทางอาชีพมีความชัดเจนและสูงลิ่ว และ
พร้อมที่จะมุง่ มั่นที่จะไปให้ถงึ มีความจงรักภักดีตอ่ วิชาชีพ ไม่ใช่จงรักภักดี ตอ่ องค์กร หากองค์กรไม่
ตอบโจทย์เรื่อความก้าวหน้า ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนงาน ไม่คอ่ ยนิยมทางานระดับล่าง และอยากมีการ
เติบโตแบบก้าวกระโดด พุ่งสูเ่ ป้าหมายด้วยระยะเวลาอันสัน้
6.คุน้ เคยเทคโนโลยี ใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว และมักจะใช้ชีวิตในโลกไซ
เบอร์ (Cyber Space)
7.ชอบการเปลี่ ย นแปลง มี ทัศนคติที่ ดีต่อการเปลี่ย นแปลง แม้ว่าไม่สามารถ
นาไปสูส่ ิ่งที่ดีกว่า แต่ก็กล้าเสี่ยง อยากลอง รูส้ กึ ตื่นเต้นและเร้าใจที่จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ อยากมี
ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร หากทาอะไรหลายอย่างซา้ ๆ กันเหมือนเดิมจะรูส้ กึ เบื่อหน่าย
8. กระตือรือร้น ไฟแรงและคล่องแคล่วมาก คิดเร็ว พูดเร็ว ทาเร็ว เมื่อทาอะไรก็
อยากให้เห็นผลเร็ว ๆ บางครัง้ งเหมือนไม่รอบคอบ ยิ่งทางานที่ชอบก็จะยิ่งตื่นเต้น กระตือรือร้น แต่
เมื่อใดที่ทางานไม่ชอบจะรูส้ กึ เบื่อหน่าย
9.มองโลกในแง่ดีมาก เมื่อทาอะไรก็มกั คิดบวกหรือคิดในแง่ดี ทุกอย่างเป็ นไปได้
และประสบความสาเร็จ
10.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไอเดียมากมายอยู่ในหัว อยากพูดอยากระบาย
อยากให้เกิดขึน้ จริงและไม่ยึดติดกับกรอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นีม้ ีผลมาจากการเลีย้ งดูของ
บิดา มารดาสมัยใหม่ ทาให้มีความมั่นใจ กล้าคิด และกล้าทา
11.มีความมั่นใจในตัวเองสูง ความมั่นใจในเชิงลึกของเจนเนอเรชั่นวายเป็ นไปใน
เชิงรูส้ กึ ดีกบั ตนเอง ไม่ได้เปรียบเทียบกับผูใ้ ด จนบางครัง้ ถูกเข้าใจว่าไม่ออ่ นน้อม แข็งกระด้าง
12.ไม่เคารพผูอ้ าวุโส ผูท้ ี่มีอายุสงู กว่าหรือมีตาแหน่งสูงกว่าโดยอัตโนมัติ แต่หาก
จะเคารพใครจะต้องเคารพทีตวั ตนของคนนัน้ ๆ
13.มีค วามจงรักภัก ดีต่อองค์ก รต่า เป็ น คนเลือกงานไม่ใช่เลือกองค์กร ในการ
ทางานเจนเนอรชั่นวายมักยื่นข้อเสนอที่จะทาหน้าที่สงู กว่าที่องค์กรเสนอให้ และมององค์กรเป็ น
สะพานเชื่อมต่อไปสูเ่ ป้าหมายแห่งอาชีพ
สาหรับ Zemke et al, (2000) อ้างในทัศนี ศรีกิตติศกั ดิ์ (2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ระหว่างเจอเนอเรชั่น เอ็กซ์และวาย กล่าวคื อ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์นั้น ในมุมมองของการท างานมี
ความคิดว่างานคืองาน ไม่จงรักภักดีหรือผูกพันกับองค์กร ต้องการความสมดุลระหว่างงานและ
ชีวิตส่วนตัว ไม่ช อบท างานเกิ น เวลาหรือมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็ น คนหัวแข็ง ไม่ค่อย
สุภาพ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ชอบการทางานในองค์กรที่กาหนดเวลาในการทางานตายตัว ชอบการ
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แต่งกายสบาย เลือกทาในสิ่งที่ตวั เองคิดว่าใช่หรือถูกต้องโดยใช้เหตุผลหรือยึดประโยชน์ของผูอ้ ื่น
เป็ นที่ต ั้ง มีค วามรูค้ วามสามารถทางด้านเทคโนโลยี และ สาหรับเจนเนอเรชั่นวายคือ กลุ่มคนที่ มี
ความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ได้รบั การเลีย้ งดูมาอย่างประคบประหงม ให้การศึกษาหลากหลาย ทาให้
มีความรูค้ วามสามารถหลายด้าน เป็ น พวกวัตถุนิ ย ม และเกิ ดมาในยุคที่ มีก ารผสมผสานของ
วัฒนธรรมจากคนหลายเชือ้ ชาติ ทาให้เป็ นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นมากกว่าทุกรุน่ มี
จิ ตใจการท างานเป็ น ที ม ให้ค วามส าคัญ กับ ความซื่ อสัต ย์และความซื่ อตรงเป็ น อย่ างมาก มี
ความสามารถในการปรับตัวหรือมีความยืดหยุ่นเป็ นจุดแข็งที่สดุ มีทศั นคติในการทางานดี
สามารถสรุปลักษณะของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายได้ดงั ตาราง 5
ตาราง 5 เปรียบเทียบคุณลักษณะสาคัญของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
(Haserot, 2004)
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
ชอบอิสระ Independent
ตนเองเป็ นศูนย์กลาง Self-centered
แสวงหาสังคม Looking for Community
รูจ้ กั ใช้เทคโนโลยี Tech Savvy
ปัจเจก Individualistic
มีทกั ษะการเอาตัวรอด Survival-mined
ต้องการได้รบั การยกย่อง Crave Respect
ต้องการคาวิพากษ์หรือแนะนา Want
Feedback
ต้องการเป็ นผูค้ วบคุม Want to be in Control
ต้องการพัฒนาเรียนรู ้ Want Training

เจนเนอเรชั่นวาย
ชอบกลุม่ Team-oriented
กลุม่ เป็นศูนย์กลาง We-oriented
สร้างสังคม Create Community
รูจ้ กั ใช้เทคโนโลยี Tech Savvy
ให้คณ
ุ ค่ากับกลุม่ Communitarian Values
มองโลกในแง่ดี Optimistic
คาดหวังว่าจะได้รบั ปฏิบตั ิดี Expect to be
Treated Well
ต้องการคาวิพากษ์หรือแนะนา Want
Feedback
ต้องการการชีน้ าหรือทิศทาง Want Guidance /
Direction
ต้องการพัฒนาเรียนรู ้ Want Training
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ตาราง 5 (ต่อ)
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
มักวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆ Often Cynical
ชอบทางานด้วยตนเอง Free Agents
ช่างสงสัย Skeptical
ชอบความตรงไปตรงมา Appreciate
Directness
ต้องการมีเวลาส่วนตัว Want “a Life”
เต็มใจทางานหนัก Willing to Work Hard
ไม่ชอบการใช้อานาจ Reject Authority
ไม่อดทนกับการประชุม Impatient With
Meetings
ยอมรับความแตกต่าง หลากหลาย Open to
Diversity

เจนเนอเรชั่นวาย
เชื่อมั่นในความอาวุโส More Trusting of
Elders
เข้ากับกลุม่ ได้ดเี วลาทางาน Comfortable With
Organizations
เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ Can do Attitude
ต้องการความน่าเชื่อถือ Demand Authenticity
ต้องการมีเวลาส่วนตัว Want “a Life”
มักดูย่งุ วุน่ วายตลอดเวลา Used to Being
Busy all the Time
คล้อยตามผูม้ ีอานาจ Defer Authority
การประชุมเป็ นงานสังคม Meeting as a Social
Aspect
คาดหวังความแตกต่าง หลากหลาย Expect
Diversity

จากตาราง 5 จะทาให้เห็นว่ามีคณ
ุ ลักษณะสาคัญมีความแตกต่างกันทั้ง 2 เจนเนอ
เรชั่น ยกเว้นในด้านของการพัฒนาเรียนรู ้ และต้องการมีเวลาส่วนตัว ซึ่งเหมือนกันทั้งสองเจนเนอ
เรชั่น
จากการศึกษาดังกล่าวทาให้เห็นความแตกต่างของบุคลิกภาพ พฤติกรรมของกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็ นบุคลากรสาคัญภายในองค์กรและเป็ นกลไกสาคัญ
ของการพัฒ นาองค์ก รไปสู่ค วามซื่ อตรงเชิ งพฤติ ก รรม ดังนั้น จึงเป็ น ที่ น่ าสนใจอย่ างส าหรับ
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของการพัฒนาสู่การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมขององค์กร เพราะสิ่ง
เหล่านีเ้ ป็ นปัญหาที่สาคัญที่จะต้องให้ความสาคัญ ถือเป็ นปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ยุคใหม่ (Macky, Gardner & Forsyth. 2008)
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แนวทางการพัฒนาความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กร
ทฤษฎีการเรียนรู ้ เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) แบ่งเป้าหมายในการ
เรียนรู ้ 3 ด้านคื อ ด้านความรู ้ (Cognitive Domain) ด้านจิ ตพิ สัย (Affective Domain) และด้าน
ทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) โดยในแต่ละด้านจะมีการจาแนกระดับความสามารถจาก
ต่าสุดไปถึงสูงสุด เช่น
ด้านพุทธิพิสยั เริ่มจากความรู ้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมิ น นอกจากนี ้ยัง น าเสนอระดับ ความสามารถที่ มี ก ารปรับ ปรุ ง ใหม่ต ามแนวคิ ด
ของ Anderson & Krathwohl (2001) เป็ น การจา(Remembering) การเข้าใจ (Understanding)
การประยุก ต์ใ ช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมิน ผล (Evaluating) และการ
สร้างสรรค์ (Creating)
ด้านจิตพิ สยั จาแนกเป็ น การรับ รู ,้ การตอบสนอง, การสร้างค่านิยม, การจัดระบบ
และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม
ด้านทักษะพิสยั จาแนกเป็ น ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย, ทักษะการเคลื่อนไหว
อวัย วะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อม ๆ กัน ทัก ษะการสื่อสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการแสดง
พฤติกรรมทางการพูด การเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการที่บุคคลได้พยายามปรับพฤติกรรมของตน เพื่อ
เข้ากับสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายตามที่แต่ละบุคคลได้
ตัง้ ไว้
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั เน้นการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตพิสยั (Affective Domain)
เป็ น พฤติ กรรมด้านจิต ใจ ค่านิย ม ความรูส้ ึก ความซาบซึง้ ทัศนคติ ความเชื่ อ ความสนใจและ
คุณธรรม พฤติกรรมด้านนีอ้ าจไม่เกิดขึน้ ทันที ดังนัน้ การจัดกิจกรรมเป็ นการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทาให้พฤติกรรมของบุคคลนั้นเปลี่ยนไปใน
แนวทางที่พึงประสงค์ได้ ด้านจิตพิสยั จะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่
1) การรับรู ้ (Receiving or attending) เป็ นความรูส้ ึกที่เกิดขึน้ ต่อปรากฏการณ์ หรือ
สิ่งเร้าอย่างใดอย่ างหนึ่ง ซึ่งเป็ น ไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร
แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้
2) การตอบสนอง (Responding) เป็ นการกระทาที่แสดงออกมาในรูปของความเต็ม
ใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านัน้ ซึ่งเป็ นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว
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3) การเกิดค่านิยม (Valuing) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็ นที่ยอมรับกันในสังคม การ
ยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็ นความเชื่อ แล้วจึง
เกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนัน้
4) การจัดระบบ (Organization) การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึน้ โดย
อาศัยความสัมพันธ์ถา้ เข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไป แต่ถา้ ขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยม
ใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า
5) บุคลิกภาพ (Characterization) การนาค่านิยมที่ ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็ น
นิสยั ประจาตัว ให้ประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี ้ จะเกี่ยวกับความรูส้ กึ และ
จิ ตใจ ซึ่ งจะเริ่ม จากการได้รบั รู จ้ ากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิ ด ปฏิกิ ริย าโต้ตอบ ขยายกลายเป็ น
ความรูส้ ึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็ นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็ นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็ น
ควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรูด้ ีรูช้ ่วั อย่างไรนัน้ ก็เป็ นผลของพฤติกรรมด้านนี ้
โดยผูว้ ิจัย เน้น กระบวนการ 3 ขัน้ ตอนที่ สอดคล้องกับ การก าหนดแนวทางของพัฒ นา
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กร คือ
ขัน้ ที่ 1 การรับ รู ค้ ่านิ ย ม (Receiving or attending) เป็ น การจัด ประสบการณ์ห รือ
สถานการณ์ที่ช่วยให้บุคคลได้รบั รูใ้ นค่านิยมนั้นอย่างใส่ใจ เช่น เสนอกรณีตวั อย่างที่เป็ นประเด็น
ปัญ หาขัดแย้งเกี่ยวกับค่านิยมนั้น คาถามที่ทา้ ทายความคิดเกี่ยวกับค่านิยมนั้น เป็ นต้น ในขัน้ นี ้
ควรพยายามกระตุน้ ให้บุค คลเกิ ด พฤติก รรม ดังนี ้ 1.การรูต้ ัว( Awareness) 2. การเต็มใจรับ รู ้
(Willingness) และ 3. การควบคุมการรับรู ้ (Control)
ขั้น ที่ 2 การตอบสนองต่ อ ค่ า นิ ย ม (Responding) เป็ นจั ด ประสบการณ์ ห รื อ
สถานการณ์ ที่ช่วยให้บคุ คลมีโอกาสตอบสนองต่อค่านิ ยมนัน้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ให้
พูดแสดงความคิดเห็นต่อค่านิยมนัน้ เป็ นต้น ให้ลองทาตามค่านิยมนัน้ ให้สมั ภาษณ์หรือพูดคุยกับ
ผูท้ ี่มีค่านิยมนั้น เป็ นต้น ในขัน้ นีค้ วรพยายามกระตุน้ ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมดังนี ้ 1. การยินยอม
ตอบสนอง (Acquiescence in responding) 2.การเต็มใจตอบสนอง (willingness to respond)
และ 3.ความพึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in respond)
ขัน้ ที่ 3 การเห็นคุณ ค่าของค่านิยม (valuing) เป็ นการได้เห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น
เช่น การให้ลองปฏิบตั ิตามค่านิยมแล้วได้รบั การตอบสนองในทางที่ดี เห็นประโยชน์ที่เกิดขึน้ กับตน
หรือบุค คลอื่น ที่ ป ฏิบัติ ต ามค่านิ ย มนั้น เห็น โทษหรือได้รับ โทษจากการละเลยที่ ไม่ป ฏิบัติ ตาม
ค่านิ ย มนั้น เป็ น ต้น ในขัน้ นี ้ควรพยายามกระตุน้ ให้บุคคลเกิ ดพฤติก รรม ดังนี ้ 1.การยอมรับใน
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คุณค่านั้น (Acceptance of a value) 2.การชื่น ชอบในคุณ ค่านั้น (preference for a value) และ
3.ความผูกพันธ์ในคุณค่านัน้ (Commitment)
นอกจากนีแ้ นวทางสาคัญของการพัฒนาเชิงจริยธรรมตามกลุม่ ทฤษฎีพฒ
ั นาการทาง
ความคิด สามารถทาได้หลายวิธี ดังสรุปได้ตอ่ ไปนี ้ (ทิศนา แขมมณี, 2546)
1. การให้ความรูข้ นั้ สูง เป็ นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลได้รบั เหตุผลใหม่และ
เหนือกว่าที่เคยเป็ นอยู่ (ขัน้ สูงกว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนัน้ ๆ 1 ขัน้ )
2. การมีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น และสภาพแวดล้อม เป็ นการจัดประสบการณ์
ให้บคุ คลได้มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นและสภาพแวดล้อม
3. การให้แสดงบทบาทสมมติ เป็ นการจัดให้บุคคลได้รบั โอกาสสวมบทบาทอื่น
นอกเหนื อจากที่ต นเป็ น อยู่และบทบาทนั้น ควรเกี่ย วข้องกับ จริย ธรรม การรับ เอาความคิดและ
ความรูส้ ึก ของคนอื่น จะก่ อให้เกิ ดความคิดความเข้าใจแตกต่างไปจากเดิมและไม่ยึ ดติดอยู่แต่
ตนเอง
4. การฝึ กเผชิญกับปั ญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรม กล่าวคือ การฝึ กเผชิญกับ
ปั ญ หาความขัด แย้งเชิ งจริย ธรรมจะช่วยฝึ ก ให้บุค คลได้คิด วิเคราะห์อ ภิป ราย โต้แย้งกัน และ
ตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็นรวมทัง้ กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในสังคมด้วย โดยปัญหาที่นามาใช้ในการ
อภิปรายนัน้ ควรเป็ นปัญหาที่สามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตรงกับระดับพัฒนาการทาง
จริยธรรมที่เป็ นอยู่และระดับที่สงู กว่าของบุคคลนัน้
5. การจัด บรรยากาศที่เอือ้ ต่อการแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ การที่ บุคคลมี
บรรยากาศที่ เอือ้ ต่อการแสดงความคิดเห็น อภิป รายเกี่ ยวกับ ปั ญ หาความขัดแย้งเชิ งจริยธรรม
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเปิ ดเผยจะช่วยกระตุน้ พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลให้สงู ขึน้ ได้
จากแนวคิ ด จิต พฤติก รรมศาสตร์ โดยใช้รูป แบบปฏิสมั พัน ธ์นิ ย ม (Interactionism
Model) อ้อมเดื อ น สดมณี และ ฐาศุก ร์ จัน ประเสริฐ (2554) อธิ บ ายวิธี ก ารพัฒ นาคุณ ธรรม
จริยธรรมตามแนวคิด จิ ต พฤติ ก รรมศาสตร์นั้น พบว่าก่ อนที่ จ ะด าเนิ น การพัฒนานั้น นัก พัฒ นา
จริย ธรรมจะต้องตอบคาถามอย่ างน้อย 3 ข้อต่อไปนี ้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2538) 1.จะต้อง
พัฒนาอะไร 2.จะพัฒนาโดยมีขนั้ ตอนอย่างไร และ 3.จะพัฒนาอย่างไรหลังจากนัน้ จึงนาคาตอบที่
ได้มาประมวลเพื่อวางแผนและดาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลต่อไป ซึ่งแนวคิด
กลุม่ จิตพฤติกรรมศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์มาจากทัง้ สาเหตุที่เป็ นปัจจัยภายนอก
อันได้แก่สถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ และปั จจัยภายในคือจิตใจตัวบุคคลเองตลอดจนปฏิสมั พันธ์
ระหว่างจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ปั จจุบันที่ บุคคลประสบอยู่นอกจากนีย้ ังเห็นว่าการจะ
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พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลให้ประสบผลสาเร็จนัน้ ต้องอาศัยข้อมูลจากการวิจยั เป็ นพืน้ ฐานดังนั้น
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดของกลุ่มนีจ้ ึงมุ่งที่จะศึกษาถึงสาเหตุของ
พฤติกรรมของบุคคลตามรูปแบบปฏิสมั พันธ์นิยมเพื่อที่จะค้นหาลักษณะหรือประเภทของบุคคล
กลุ่มเสี่ยง (มีจิตลักษณะและ/หรือพฤติกรรมบางประการที่ดอ้ ยกว่ากลุ่มประเภทอื่น) และศึกษา
ปัจจัยเชิงเหตุหรือสาเหตุตา่ ง ๆ ของจิตลักษณะหรือพฤติกรรมจริยธรรมที่ตอ้ งการพัฒนา
สามารถสรุปได้ว่า แนวทางของการพัฒนาความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กร
ประกอบด้วยขัน้ ตอนที่สาคัญ 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 การรับ รูค้ ่านิยม (Receiving or attending)
ขั้น ที่ 2 การตอบสนองต่ อ ค่ า นิ ย ม (Responding) และ ขั้น ที่ 3 การเห็ น คุณ ค่ า ของค่ า นิ ย ม
(Valuing) โดยผูว้ ิจยั จักได้แนวทางตามกระบวนการของการพัฒนาจริยธรรม ได้แก่ การให้ความรู ้
การจัด ประสบการณ์ให้บุค คลได้มีโอกาสปฏิสัมพัน ธ์กับ ผูอ้ ื่น และสภาพแวดล้อม การให้แสดง
บทบาทสมมติ การฝึ ก เผชิญ การแก้ไขปั ญ หา และ การจัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการแสดงความ
คิดเห็น เป็ นรูปแบบหลักการพัฒนาความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ในครั้ง นี ้ ใ ช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสานวิ ธี ( Mixed Method
Research) ลัก ษณะแบบแผนเชิ งอธิ บ าย (Explanatory Design) เป็ นแบบแผนการวิ จัย ที่ มี
ลัก ษณะการดาเนิ นงานวิจัย สองระยะ ระหว่าง การวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research)
และ การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งดาเนินการศึกษาวิจัย 2 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 เป็ นการดาเนินการศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศ
เชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร และ บุคลิ ก ภาพห้าองค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้องต่อความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติ ก รรมของพนั ก งานเจนเนอเรชั่ น เอ็ก ซ์แ ละเจนเนอเรชั่ น วายภายในองค์ก ร ผู้วิ จัย ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนาทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม
(Interactionism Model) ซึ่งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุทงั้ ด้านจิตใจและสถานการณ์ที่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของ Magnusson& Endler (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ,
2541) เป็ นแนวทางในการศึกษาสาหรับการกาหนดตัวแปรเชิงเหตุ โดยทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยมนั้น
ประกอบด้วยสาเหตุของการเกิด พฤติก รรมที่ สาคัญ คือ 1.สาเหตุดา้ นสถานการณ์ (Situational
factors) เป็ นสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็ น สิ่งมีชี วิตหรือไม่มีชีวิต ที่ มีอิท ธิพลต่อการกระท าของบุคคล
2.สาเหตุด ้านจิ ต ลัก ษณะเดิ ม เป็ น ลัก ษณะที่ เกิ ดจากการสะสมตั้งแต่เด็ก และติดตัวบุคคลใน
สถานการณ์หนึ่ง ๆ 3. สาเหตุด า้ นจิตลัก ษณะร่วมกับสถานการณ์ เป็ นสาเหตุที่ เกิดจากอิทธิพล
ร่วมกัน ระหว่างจิ ต ลัก ษณะเดิ ม ของบุค คลและสถานการณ์ที่ บุค คลก าลังเผชิ ญ ซึ่ งเรีย กว่า
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การปฏิ สัม พั น ธ์แ บบกลไก (Mechanical interaction) และ 4 สาเหตุ ด ้า นจิ ต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ (Psychological states) หรือเรีย กว่า ปฏิสัมพัน ธ์ในตน (Organismic Interaction)
หมายถึ ง จิ ต ลัก ษณะที่ เป็ น ผลมาจากการปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างจิ ต ลัก ษณะเดิ ม ของบุค คลกับ
สถานการณ์ปั จ จุบัน ภายในตัวบุคคล โดยจิ ตลัก ษณะตามสถานการณ์มัก แปรเปลี่ย นไปตาม
สถานการณ์โดยง่าย ได้แก่ เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ผูว้ ิจยั ได้นามากาหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ สอดคล้องตามแนวคิดของ เลวิน (Lewin & Lippitt.1938) ซึ่งได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรเมื่อปี ค.ศ.1930 โดยพยายามที่จะเชื่อมโยงพฤติกรรมของ
บุคคลกับ สภาพแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดย Lewin ชี ้ให้เห็นว่า พฤติก รรมของคนในองค์ก รนั้น จะ
ได้รบั อิทธิพลจากบุคลิกหรือคุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศองค์กร
ผูว้ ิจัยกาหนดตัวแปรในด้านจิตลักษณะเดิม คือ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ เนื่องจาก
บุคลิกภาพเป็ นตัวแปรสาคัญที่สามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน (Cattell, 1977) คุณลักษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลทัง้ พฤติกรรมที่เปิ ดเผยและที่ซ่อน
เร้นอยู่ภายใน แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีแบบแผนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเป็ นการมี
ปฏิสมั พันธ์กันระหว่างบุคคลกับสถานการณ์เป็ นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของตัวตนของแต่ละ
บุคคลอย่างเป็ นเอกลัก ษณ์ (สมร พลศักดิ์, 2550) และบุคลิกภาพเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล ลักษณะดังกล่าวจะจาแนกแต่ละบุคคลออกจากบุคคลอื่น ที่แสดงให้เห็นคุณลักษณะส่วน
บุคคลได้เป็ นอย่างดี จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมความซื่ อตรงภายในองค์ก ร (Loyd.1976; Tett et.al.,1991 citing Robertson &
Cooper, 1995; Hurtz & Donovan. 2000; ธนพล เตีย สุวรรณ, 2546 ; อุษ ณี ยวรรณ เพ็ชรโยธา.
2546) ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้นาแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five) ของ ดิกแมน
(Digman.1988) ได้แก่ การแสดงออกหรื อ การแสดงตัว (Extraversion) ด้านมโนธรรมหรื อ มี
จิตสานึก (Conscientiousness) ความสุภาพอ่อนโยน (Agreeableness) ด้านความมั่น คงทาง
อารมณ์ (Emotional Stability) และ ด้านสติปัญญา (Intellect)
ตัวแปรเชิงเหตุที่สาคัญอีก 1 ตัวแปรโดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรในด้านสถานการณ์ คือ
บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร เนื่ องจากการทบทวนเอกสารพบว่า บรรยากาศเชิ ง
จริยธรรมนั้นเป็ นตัวแปรสาคัญที่แสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Victor & Cullen,
1987; จริยา สายวารีและคณะ, 2560) และรับรูอ้ งค์ประกอบของศีลธรรม จริยธรรม บรรทัดฐาน
ขององค์การร่วมกัน แล้วนามาเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิงาน (Cohen, 1995) ทัง้ ในเรื่อง
ของระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับที่เกี่ยวกับหลักจริยธรรม รวมทัง้ การแก้ไขพฤติกรรมและประเด็น
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จริยธรรมที่เป็ นปั ญหา (Victor & Cullen, 1990) สาหรับการศึกษาวิจัยของตัวแปรบรรยากาศเชิง
จริยธรรมภายในองค์กร ได้นาแนวคิดของ Victor & Cullen (1988) ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร 5 ด้าน ประกอบด้ว ย ด้านความเอือ้ อาทรต่อ บุค คล
(Caring) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Caring) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Rule) ด้าน
การยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กร (Instrumental )และ ด้านจริยธรรมของบุคคล (Independent)
นอกจากนีใ้ นการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาตัวแปรสาเหตุดา้ นสถานการณ์
คือ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม พบว่าผูน้ าเชิงจริยธรรมเป็ นผูท้ ี่มีความกระตือรือร้นที่จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติ กรรมที่ มีจริยธรรมและไร้จ ริย ธรรมของผูต้ าม โดยให้ความสาคัญ ในด้านการสื่อสารอย่าง
ชัดเจนถึงมาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standard) การเป็ นแบบอย่างทางด้านพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม (Brown, 2007 อ้างถึงจากยุทธนา ไชยจูกลู , 2552) ส่วนประกอบที่มีสว่ นช่วยสร้างภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมส่วนหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม (Ethical environment) บรรยากาศ
ทางจริยธรรม (Ethical climate) บรรยากาศทางศีลธรรม (Moral climate) กระบวนการภายใน
เกี่ยวกับ พฤติกรรมศีลธรรม (Inner process of moral behavior) และความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate social responsibility) (Pickett, 2001) ซึ่งทาให้เห็นว่าตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ซึ่งเป็ นตัวแปรเหตุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางศีลธรรม นัน้ คือ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่เป็ นตัว
แปรผล จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั แสดงให้เห็นถึงตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมที่สง่ ผล
ต่อพฤติ กรรมในการท างานเชิงจริ ย ธรรม (Gardner, 2003; Robbin.2005; สิริน ใจหาญ, 2550;
สุธ าสิ นี แม้น ญาติ , 2554; อาคม มากมี ท รัพ ย์, 2557) โดยผู้วิ จัย ได้น าแนวคิ ด ภาวะผูน้ าเชิ ง
จริ ย ธรรมของ Brown, Treviño, & Harrison (2005) มาก าหนดเป็ น ตัวแปรส าหรับ การศึก ษา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ (Honesty) ความไว้วางใจ (Trust) ความ
ยุติธรรม (Fairness) ความเสมอภาค (Equal) การใส่ใจต่อผูอ้ ื่น (Caring) และมีความเป็ นพลเมือง
ดี (Citizenship)
ตัวแปรจิตลัษณะตามสถานการณ์นั้น กาหนดตัวแปรที่ศึกษาคือ เจตคติตอ่ ความซื่อตรง
เชิ ง พฤติ ก รรม เนื่ อ งจากเจตคติ เ ป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ความรู ้ค วามเข้า ใจ ความรู ้สึ ก นึ ก คิ ด
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความคิดเห็น พฤติกรรมการกระทา ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดองค์ประกอบ 3
องค์ประกอบของเจตคติของ McGuire (1985) มากาหนดเป็ นแนวทางในการศึกษาประกอบด้วย
องค์ป ระกอบการรู ค้ ิ ด เชิ งประเมิ น ค่ า (Cogitive Component) องค์ป ระกอบทางความรู ้สึ ก
(Affective Component) และ องค์ประกอบทางการพร้อมกระทา (Action Component) สาหรับ
การศึกษาตัวแปรผลเป็ น การน าแนวคิดทางด้านการศึก ษาพฤติก รรมศาสตร์ซึ่งเป็ น การศึกษา
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สาเหตุต่างๆ ที่ ให้ค วามสาคัญ กับ คุณ ลัก ษณะภายในและภายนอกของมนุษ ย์ ซึ่งพฤติก รรมที่
เกิดขึน้ มีสาเหตุจากทัง้ ด้านของจิตใจ ประสบการณ์ และ สภาพแวดล้อมรอบตัว ของบุคคลแต่ละ
คน ในการศึกษาวิจัย ได้นามากาหนดเป็ นแนวทางของการศึกษาด้านความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ประกอบด้วย 2 คุณลักษณะสาคัญ รูปแบบของการรับรูถ้ ึงความสอดคล้องระหว่างคาพูดกับการ
กระท าของบุคคล และ ความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับ การรัก ษาสัญ ญาจะ
ปฏิบัติ ต ามหลัก การนั้น โดยผูว้ ิจัย ก าหนดให้เป็ น ตัวแปรผล นอกจากนี ้ได้มีก ารเปรีย บเที ย บ
พฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กร โดยก าหนดเป็ น 2 กลุ่มเจอเนอเรชั่น เนื่ องจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั พบว่า พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกนัน้ มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย
จากกลุ่ ม คนที่ เ กิ ด รุ่ น ราวคราวเดี ย วกั น เจริ ญ เติ บ โตขึ ้น มาโดยได้รับ ประสบการณ์ จ าก
สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน และทาให้มีแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และรูปแบบการ
ดาเนิ น ชี วิต ที่ เหมื อนกัน (Glass, 2007; Takatoshi, 2003; Zemke,Raines, & Filipczak, 2000 ;
Strauss & Howe, 1992) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยจากการ
ศึกษาวิจยั ของ ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) โดยผูว้ ิจยั ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับพนักงานส่วนใหญ่
ภายในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น 2 เจนเนอเรชั่นคือ เจนเนอเรชั่นเอ็ก ซ์ คือผูท้ ี่ เกิ ดพ.ศ.25042520 ปั จ จุบัน อายุป ระมาณ 58 – 42 ปี และ เจนเนอเรชั่น วาย คื อผู้ที่ เ กิ ด ในพ.ศ.2521-2540
ปัจจุบนั มีอายุประมาณ 41 – 22 ปี
ระยะที่ 2 เป็ น การศึก ษาวิจัย เชิ งคุณ ภาพเพื่ อ ก าหนดแนวทางการพัฒ นาองค์ก รที่
เหมาะสมสาหรับความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมที่ เกิดขึน้ ภายในองค์กร ผูว้ ิจัยนาผลที่ได้รบั จากการ
ศึกษาวิจัยมาวางแผนเป็ นแนวทางของการพัฒนาองค์กร (Organization Development) เมื่อได้
แนวทางของการพัฒ นาแล้วจะน าไปใช้ร่วมกับ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรในลาดับ ต่อไป
ดังนั้น ผูว้ ิจัย จึงน ามาเป็ น สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ภายใต้ปั จจัย ทางด้านบรรยากาศเชิ ง
จริยธรรมภายในองค์กร ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมองค์กร บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและเจตคติต่อ
ความซื่ อตรงเชิงพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และเจนเนอเรชั่นวาย เพื่อนาไปสูแ่ นวทางการพัฒนาและส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายใน
องค์กร โดยการนาแนวคิดและทฤษฎีของเรียนรูข้ องบลูม (Bloom’s taxonomy) แบ่งเป้าหมายใน
การเรีย นรู ้ 3 ด้านคื อ ด้านความรู ้ (Cognitive Domain) ด้านจิ ตพิ สัย (Affective Domain) และ
ด้านทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) ในการศึกษาเกี่ยวกับ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม เป็ น
ส่วนที่ สมั พันธ์กับด้านจิตพิสยั (Affective Domain) เป็ นพฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม ความรูส้ ึก
ความซาบซึง้ ทัศนคติ ความเชื่ อ ความสนใจและคุณ ธรรม พฤติกรรมด้านนี ้อาจไม่เกิ ดขึน้ ทัน ที
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ดังนั้น การจัด กิ จ กรรมเป็ นการจัด สภาพแวดล้อ มที่ เ หมาะสม และสอดแทรกสิ่ งที่ ดี งามอยู่
ตลอดเวลา จะทาให้พฤติกรรมของบุคคลนัน้ เปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ ซึ่งประกอบด้วย
5 องค์ประกอบสาคัญ คือ การรับรู ้ (Receiving) เป็ นความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ ต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่ง
เร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านัน้ ว่าคืออะไร แล้ว
จะแสดงออกมาในรู ป ของความรูส้ ึก ที่ เกิดขึน้ การตอบสนอง (Responding) เป็ น การกระท าที่
แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็ นการตอบสนองที่เกิ ด
จากการเลือกสรรแล้ว คุณค่าและค่านิยม (Valuing) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็ นที่ยอมรับกันใน
สังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านัน้ ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็ นความเชื่อ
แล้วจึงเกิ ด ทัศ นคติ ที่ ดี ใ นสิ่งนั้น การจัดระบบ (Organization) การสร้างแนวคิด จัดระบบของ
ค่านิยมที่เกิดขึน้ โดยอาศัยความสัมพันธ์ถา้ เข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไป แต่ถา้ ขัดกันอาจไม่ยอมรับ
อาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิ ยมเก่า และ บุคลิกภาพ (Characterization by Value
Set) การนาค่านิ ย มที่ ยึด ถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็ นนิ สัยประจาตัว ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่
ถูก ต้องดี งามพฤติ ก รรมด้านนี ้ จะเกี่ ย วกับ ความรูส้ ึก และจิ ต ใจ ซึ่งจะเริ่ม จากการได้รับ รู จ้ าก
สิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็ นความรูส้ กึ ด้านต่าง ๆ จนกลายเป็ นค่านิยม
และยังพัฒนาต่อไปเป็ นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็ นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรูด้ ีรูช้ ่ วั
อย่ างไรนั้น ก็ เป็ น ผลของพฤติ ก รรมด้านนี ้ ลัก ษณะสาคัญ ในด้านจิตพิ สัย (Affective Domain)
แสดงให้เห็น เกี่ ย วกับ การเปลี่ย นแปลงเชิ งพฤติก รรม ผู้วิจัย สามารถสรุ ป ได้เป็ น 2 ระยะในการ
ศึกษาวิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปฎิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรในด้านสถานการณ์ ด้านจิตลักษณะ
กับจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร โดยสามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ได้ดงั
ภาพประกอบ 1
ระยะที่ 1 : การวิจั ย เชิ ง ปริ ม าณ การศึ ก ษาปฎิ สัม พั น ธ์ร ะหว่า งตัว แปรในด้า น
สถานการณ์ ด้านจิ ต ลัก ษณะ กับ จิ ตลัก ษณะตามสถานการณ์ที่ เกี่ย วข้องกับ ความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั เชิงปริมาณ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรภายใต้ปัจจัยในการ
ส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติ กรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายใน
องค์กร เป็ นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็ นการวิจัยที่ม่งุ เน้นการอธิบาย
หรือ การบรรยายปรากฎการณ์ต่ าง ๆ ส่วนใหญ่ เป็ น การวิจัย เชิ งลึก ศึก ษาเฉพาะกรณี เฉพาะ
เหตุการณ์มกั จะเป็นงานวิจยั ที่มีบริบทมาเกี่ยวข้อง การวิจยั ประเภทนีไ้ ม่มงุ่ เน้นการสรุปอ้างอิงหรือ
สรุปนัยทั่วไป สู่ก ลุ่มประชากรแต่จะมุ่งการอธิบ ายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่นักวิจัย ต้องการศึกษา
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นวิธีการ
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สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ ( Informal Interview) เป็ นการสัมภาษณ์รว่ มกับการสังเกต โดยจะ
มีการเตรียมคาถามไว้ล่วงหน้า แต่เป็ นคาถามปลายปิ ด ที่ให้อิสระแก่ผถู้ ูกสัมภาษณ์ในการตอบ
ปัญ หา และ ให้ขอ้ มูลกับผูว้ ิจยั แบบกว้างๆ มีการซักถามเพื่อล้วงเอาส่วนลึกของข้อมูลที่ตอ้ งการ
ทราบออกมาจากผูถ้ ูกสัมภาษณ์ได้ เรียกว่าเป็ น การสัมภาษณ์เชิ งลึก ( In-dept Interview) ใน
งานวิจยั
สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 2 ได้ดงั ภาพประกอบ 3
ระยะที่ 2 – การวิจยั เชิงคุณภาพ
การกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรทีเ่ หมาะสมสาหรับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กร

บรรยากาศเชิงจริยธรรม
ภายในองค์กร
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ

แนวทางการพัฒนาความซือ่ ตรง
เชิงพฤติกรรมภายในองค์กร

เจตคติต่อ
ความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั เชิงคุณภาพ
สมมติฐานการวิจัย
10.1 ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพ
ห้า องค์ประกอบ และเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม มีผลต่อกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร
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10.2 ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ และ เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม สามารถร่วมกันทานายการเกิดความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานฝ่ าย
ขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่าย
สิ น ค้าประเภทอาหารและเครื่อ งดื่ ม ” โดยใช้ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย แบบผสานวิ ธี (Mixed Method
Research) ระหว่างการ การวิจั ยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research) เป็ นการวิจัยเชิ งสารวจ
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ ( Informal
Interview) จากผูท้ รงคุณ วุฒิ รวมถึ งผูแ้ ทนจากหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ยื น ยัน รู ป แบบหรือ
แนวทางที่เหมาะสมให้มีความสมบูรณ์ต่อไปและนาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สาหรับการวิจัยใน
ครัง้ นีแ้ บ่งการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดของการศึกษาวิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1
เป็ นการดาเนินการศึกษาปฎิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรในด้านสถานการณ์ ด้านจิตลักษณะ
กับจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร โดยวิธีการศึกษาวิจยั เชิงสารวจ กับกลุ่มพนักงานฝ่ าย
ขายบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง
โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
การวิจัยเชิงสารวจ
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ พนักงานฝ่ ายขายของบริษัทธุรกิจ
พาณิชย์ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง จานวน 1, 186
คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานฝ่ ายขายบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่
เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย
1. การกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อความเหมาะสมกับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าต้องการใช้วิธีการประมาณค่าสูงสุด (Maximum Likelihood) ซึ่งเป็ นวิธีการ

94
ประมาณค่า พารามิ เตอร์ที่ ใ ช้แ พร่ห ลายมากที่ สุด เนื่ อ งจากเป็ น วิธี ที่ มี ค วามคงเส้น คงวา มี
ประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen, 1989) นักสถิติสว่ นใหญ่เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
ควรมีขนาดมากพอ เพื่ อท าให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มีวามมั่นใจในการทดสอบ ดังนั้น การ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่จะทาให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรมี
ความคงเส้น คงวา แม้ว่ า การแจกแจงของตัว แปรจะไม่ เ ป็ นโค้ง ปกติ ห ลายตั ว แปรก็ ต าม
(Multivariate Normal Distribution) (Bollen, 1989) สาหรับ การศึก ษาวิจัย ครัง้ นี ้ กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเพื่ อการวิเคราะห์ขอ้ มูล เนื่องจากในการวิจัย ครัง้ นี ้ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณ
ู ดังนั้นจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับการใช้สถิติแต่ละประเภท โดยผูว้ ิจัย
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับ การวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติขั้นสูงที่ใ ช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณ
ู เป็ น พืน้ ฐาน จาเป็ น ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่ มีขนาดใหญ่ พอสวมควร ซึ่ง Hair et al (2010)
กาหนดวิธีการและเกณฑ์ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ถดถอย ไว้ 2 ข้อ
โดยที่ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง คือ จานวนที่มากกว่าเมื่อใช้เกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ คือ 1) กลุม่ ตัวอย่างต้องมีไม่
ต่ากว่า 100 คน และ 2) กลุม่ ตัวอย่างต้องมีจานวนประมาณ 10-20 คนต่อจานวนตัวแปรต้น 1 ตัว
แปร ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยใช้เกณฑ์กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 20 คนต่อหนึ่งตัวแปร ซึ่ง
ตัวแปรต้นในงานวิจัย ครัง้ นี ้มีทั้งหมด 19 ตัวแปร สามารถกาหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 380 คนจาก
ประชากรจ านวนทั้ งหมด 1,186 คน โดยผู้วิ จัย ได้ด าเนิ น การก าหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่ า งใน
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นจานวน 400 คน
2.การสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง ด าเนิ น การสุ่มตัวอย่ างแบบแบ่ งชั้น (Stratified
Random Sampling) โดยการพิจารณาตามการแบ่งงานของฝ่ ายขายซึ่งประกอบด้วย 4 ฝ่ ายหลัก
โดยค านวณสัด ส่วนของกลุ่มตัวอย่ างตามจ านวนประชากร สามารถก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ดงั นี ้
ตาราง 6 การสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
ลาดับ
1
2
3
4

ฝ่ าย
ฝ่ ายขาย 1
ฝ่ ายขาย 2
ฝ่ ายขาย 3
ฝ่ ายขาย 4
รวม

จานวนประชากร
289
262
423
212
1, 186

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
95
90
143
72
400
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ใ นการวิจัย เชิ งสารวจ (Survey Research) ที่ เป็ น แบบสอบถาม
ความคิดเห็น (Questionnaire) ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึน้ มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องเครื่องมือสาหรับการศึกษาวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถามจานวน 6 ชุด ประกอบด้วย
ชุด ที่ 1 เป็ นชุ ด ของข้อ มูล พื ้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล และ ชุ ด ที่ 2-6 เป็ นแบบวัด เกี่ ย วกั บ ตัว แปร
ประกอบด้วย ความซื่อตรงเชิ งพฤติกรรม ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กร บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และ เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ตอนที่ 1 ข้อ มูล พื ้น ฐานส่วนบุค คล แบบสอบถามนี ้ผู้วิ จัย สร้า งขึน้ เพื่ อ
สอบถามข้อมูลเกี่ ย วกับ รายละเอีย ดส่วนบุคคลของพนัก งาน ซึ่งได้แก่ หน่วยงานที่ สังกัด อายุ
ปั จ จุบัน เพศ ระดับ การท างาน ระดับ การศึกษา รายได้ต่อเดือน และ อายุก ารท างานเฉพาะที่
ทางานในหน่วยงานปั จจุบัน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมีตวั เลือกให้เลือกตอบและ
เติมคาตอบ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล
หน่วยงานทีส่ ังกัด  ฝ่ ายขาย 1
 ฝ่ ายขาย 2
 ฝ่ ายขาย 3
 ฝ่ ายขาย 4
อายุปัจจุบันของคุณ ปี ...................
เพศ
 ชาย
หญิง
ระดับการทางาน
ระดับปฏิบตั ิการ
ผูบ้ ริหารระดับต้น
ผูบ้ ริหารระดับกลาง
ผูบ้ ริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ต่า กว่า ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก
รายได้ต่อเดือน
 ไม่เ กิ น 25, 000 บาท
 25, 001-40, 000 บา
 40, 001 – 55, 000 บาท
 55, 001 – 70, 000 บาท
 70, 001 – 85, 000 บาท
 85, 001-100, 000บาท
 มากกว่า 100, 000 บาท
อายุการทางานเฉพาะทีห่ น่วยงานแห่งนี้
จานวน .....................ปี
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ตอนที่ 2 แบบการวัดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม วิจัยได้ป รับจากงานวิจัย
ของ Simons et al. (2007) โดยปรับ แบบวัดในส่วนของข้อค าถามเพื่ อให้สอดคล้องกับ ตัวแปร
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม โดยมีการจาแนกระดับความพฤติกรรมจากต่าสุดไปถึงสูงสุด โดยปรับ
ข้อคาถามให้มีความหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา และปรับลักษณะของคาถามให้
เข้าใจง่าย โดยเป็ น มาตรวัดประเมิน ค่า 6 อันดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด (6 คะแนน) จนถึ ง ไม่จ ริงเลย
(1 คะแนน) พิจารณาคัดเลือกสาหรับใช้จริงจานวน 8 ข้อ ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหาโดยผู้เชี่ ย วชาญพบค่าดัช นี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ วัต ถุป ระสงค์ ( Itemobjective congruence index: IOC) จากข้อค าถามทั้งหมด 8 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.50-0.83 จ านวน 5 ข้อ และมี ค่า IOC ต่ากว่าเกณฑ์เ ล็ก น้อย จ านวน 3 ข้อ จึงได้ป รับ ปรุงข้อ
คาถามตามคาชีแ้ นะของผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อนาแบบวัดไปทดลองใช้กับพนักงานขององค์กรหนึ่งใน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน พบว่า แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิแอล
ฟ่ าเท่ากับ .894 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง .40 ถึง .79
ตัวอย่างแบบวัดความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
ตัวอย่างข้อคาถาม

6
จริง
ทีส่ ุด

5

4
3
2
1
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง
จริง ไม่จริง
เลย

ความสอดคล้องระหว่างคาพูดและ
การกระทาของบุคคล
1.ข้าพเจ้ามีคาพูดกับการกระทาที่
สอดคล้องกัน
ความสอดคล้องระหว่างหลักการที่
ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญา
จะปฏิบัตติ ามหลักการนั้น
2.ข้าพเจ้าให้ความสาคัญอย่างมากกับ
สิ่งที่ขา้ พเจ้าพูดไว้วา่ จะทา
หมายเหตุ เมื่อข้อความทางบวก ให้คะแนนจริงที่สดุ คือ 6 คะแนน จนถึงไม่จริงเลย คือ 1 คะแนน
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ตอนที่ 3 แบบการวัดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ผูว้ ิจัยใช้แบบวัดที่พัฒนาจาก
ปิ ยรัฐ ธรรมพิทักษ์ (2558) แบบวัดของสุธาสินี แม้นญาติ (2554) มาปรับข้อคาถามให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการศึกษา และปรับลักษณะของคาถามให้เข้าใจง่าย โดยเป็ นมาตรวัดประเมิน
ค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงที่สดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พิจารณาคัดเลือกสาหรับใช้
จริงจานวน 27 ข้อ ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective congruence index: IOC) จากข้อ
คาถามทั้งหมด 27 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 จ านวน 23 ข้อ และมีค่า IOC ต่า
กว่าเกณฑ์เล็กน้อย จานวน 4 ข้อ จึงได้ปรับปรุงข้อคาถามตามคาชีแ้ นะของผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อนา
แบบวัดไปทดลองใช้กับ พนักงานขององค์ก รหนึ่งในธุรกิ จอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คน
พบว่า แบบวัดมีค่าความเชื่ อมั่นแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าเท่ากับ .981 และมีค่าอานาจจาแนกราย
ข้อระหว่าง .68 ถึง .89
ตัวอย่างแบบวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ตัวอย่างข้อคาถาม

6
จริง
ทีส่ ุด

5

4
3
2
1
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง
จริง ไม่จริง
เลย

1.หัวหน้างานของข้าพเจ้าดาเนินงานและ
รายงานผลการดาเนินงานอย่าง
ตรงไปตรงมา
2. หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดงให้ทกุ คน
เห็นว่าดาเนินงานอย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
หมายเหตุ เมื่อข้อความทางบวก ให้คะแนนจริงที่สดุ คือ 6 คะแนน จนถึงไม่จริงเลย คือ 1 คะแนน
ตอนที่ 4 แบบการวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัด
ที่ ป รับ มาจากแบบวัด บรรยากาศเชิ ง จริ ย ธรรม (ECQ) Victor & Cullen (1990) ซึ่ ง ปรับ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา และปรับลักษณะของคาถามให้เข้าใจง่าย โดยเป็ นมาตร
วัดประเมิ น ค่า 6 อัน ดับ ตั้งแต่ จริงที่ สุด (6 คะแนน) จนถึ ง ไม่จ ริงเลย (1 คะแนน) พิ จ ารณา
คัด เลื อ กส าหรับ ใช้จ ริง จ านวน 20 ข้อ ด าเนิ น การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หาโดย
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ผูเ้ ชี่ ย วชาญพบค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่า งข้อ ค าถามกับ วัต ถุป ระสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคาถามทั้งหมด 20 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00
จานวน 18 ข้อ และมีคา่ IOC ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จานวน 2 ข้อ จึงได้ปรับปรุงข้อคาถามตามคา
ชีแ้ นะของผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อนาแบบวัดไปทดลองใช้กบั พนักงานขององค์กรหนึ่งในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม จานวน 100 คน พบว่า แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าเท่ากับ .806
และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง .08 ถึง .79
ตัวอย่างแบบวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
ตัวอย่างข้อคาถาม

6

5

จริง
ทีส่ ุด

จริง

4

3

2

1

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริง ไม่จริง
เลย

1.บุคลากรภายในหน่วยงานของข้าพเจ้า
มีพฤติกรรมการดูแลซึ่งกันและกัน
2.เกณฑ์การพิจารณาหลักสาหรับการ
ตัดสินใจภายในหน่วยงาน คือ การเลือก
สิ่งที่ดีที่สดุ สาหรับทุกคน
หมายเหตุ เมื่อข้อความทางบวก ให้คะแนนจริงที่สดุ คือ 6 คะแนน จนถึงไม่จริงเลย คือ 1 คะแนน
ตอนที่ 5 แบบการวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ผูว้ ิจัยใช้แบบวัดที่พัฒนา
จากคนึง ตรงต่อจิตร (2553) แบบวัดของปวลัย วรสูต (2547) ภายใต้แนวคิดของ Digman (1988)
โดยนามาปรับข้อคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา และปรับลักษณะของคาถาม
ให้เข้าใจง่าย โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงที่สดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1
คะแนน) พิจารณาคัดเลือกสาหรับใช้จริงจานวน 25 ข้อ ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื ้อหาโดยผู้เชี่ ย วชาญพบค่าดัช นี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ วัต ถุป ระสงค์ ( Itemobjective congruence index: IOC) จากข้อค าถามทั้งหมด 25 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.50-1.00 จ านวน 24 ข้อ และมีค่า IOC ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จานวน 1 ข้อ เมื่อน าแบบวัดไป
ทดลองใช้กับพนักงานขององค์กรหนึ่งในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน พบว่า แบบ
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วัดมีคา่ ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าเท่ากับ .965 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง
.62 ถึง .82
ตัวอย่างแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ตัวอย่างข้อคาถาม

6
จริง
ทีส่ ุด

5

4
3
2
1
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง
จริง ไม่จริง
เลย

1.ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ
2.ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมั พันธ์ดี
หมายเหตุ เมื่อข้อความทางบวก ให้คะแนนจริงที่สดุ คือ 6 คะแนน จนถึงไม่จริงเลย คือ 1 คะแนน
ตอนที่ 6 แบบการวัดเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ผูว้ ิจยั ได้ผวู้ ิจยั จะ
สร้างแบบวัดเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ตามขอบเขตเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1
คะแนน) พิจารณาคัดเลือกสาหรับใช้จริงจานวน 15 ข้อ ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหาโดยผู้เชี่ ย วชาญพบค่าดัช นี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ วัต ถุป ระสงค์ ( Itemobjective congruence index: IOC) จากข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.50-1.00 จานวน 15 ข้อ เมื่อนาแบบวัดไปทดลองใช้กับพนักงานขององค์กรหนึ่งในธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม จานวน 100 คน พบว่า แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าเท่ากับ
.851 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง .13 ถึง .80
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ตัวอย่างแบบวัดเจตคติต่อความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
ตัวอย่างข้อคาถาม

6
จริง
ทีส่ ุด

5

4
3
2
1
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง
จริง ไม่จริง
เลย

1.ข้าพเจ้าคิดว่าการปฏิบตั ิงานด้วยความ
ซื่อตรงย่อมส่งผลดีตอ่ ทัง้ ชีวิตส่วนตัวและ
การทางาน
2. ข้าพเจ้าคิดว่า ความซื่อตรง เป็ น
คุณสมบัตทิ ี่สาคัญและควรมีในการ
ทางาน
หมายเหตุ เมื่อข้อความทางบวก ให้คะแนนจริงที่สดุ คือ 6 คะแนน จนถึงไม่จริงเลย คือ 1 คะแนน
การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. นาแบบวัดที่พัฒนาขึน้ มาแล้วไปขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนือ้ หา
ทางด้านจริยธรรมคุณธรรม พฤติกรรม ด้านภาวะผูน้ า ด้านทรัพยากรมนุษย์ ผูบ้ ริหารองค์กรด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม จานวน 5 คน
2. ด าเนิ น การตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) เชิ ง เนื ้อ หา (Content
Validity) โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญได้พิจารณาทั้งในด้านเนือ้ หาสาระและโครงสร้างของคาถามตลอดจน
ภาษาที่ใช้เพื่อนา มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหา
ค่าดัช นี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุป ระสงค์ (Item – Objective Congruence
Index : IOC) โดยท าการตัด หรื อ ปรับ ปรุ ง ข้อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC ต่ า กว่ า 0.50 (Rovinelli &
Hambleton, 1977)
3. ดาเนิ น การการหาความเชื่ อมั่น ของเครื่อ งมื อ (Reliability) โดยการน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข แล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุม่ ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ บริษัทเอกชนที่ดาเนินการด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 100 ตัวอย่าง
เพื่ อหาค่าความสอดคล้องด้วยวิธี ก ารหาค่าสัมประสิ ท ธิ์แ อลฟา (α Coefficient) ตามวิธีก าร
ของครอนบาค (Cronbanch) และการการวิเคราะห์รายข้อเพื่อวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คะแนนราย
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ข้อและคะแนนรวม (Item-total Correlation) โดยผลที่ ได้จะน าไปปรับ ปรุ งแก้ไขข้อค าถามให้มี
ความสมบูรณ์ ค่าความเชื่อมั่นรวมทุกฉบับของเครื่องมือ (Reliability) มีคา่ เท่ากับ .973
4. น าแบบสอบถามที่ ได้ป รับ ปรุงแก้ไข เตรียมสาหรับการจัดเก็บข้อมูลและ
รวบรวบข้อมูลต่อไป
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เมื่ อ ผู้วิ จัย ได้ด าเนิ น การปรับ แก้ไขเครื่อ งมื อ ส าหรับ การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล
เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่องมือไปดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลสาหรับการศึ กษาวิจัย
จากบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้ในการติดต่อขอความร่วมมือในการ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร
2. ดาเนินการประสานงานกับผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อชีแ้ จงให้ทราบ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของการศึกษา วิธีการจัดเก็บข้อมูลและประโยชน์ของการศึกษาวิจัย
เพื่อการพัฒนาองค์กร
3. ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้กบั กลุม่ ตัวอย่างภายในองค์กร ในแต่ละ
ฝ่ ายตามจานวนที่ กาหนดไว้ และ นัดหมายเวลาสาหรับ การเก็บ แบบสอบถามตามระยะเวลาที่
กาหนด ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดาเนินการตรวจสอบถามความสมบูรณ์ครบถ้วน
และรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ตอ่ ไป
การจัดกระทาข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ได้รบั คืนมา มาตรวจสอบข้อมูล (Editing) เพื่อความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ผูว้ ิจัยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปทาการลงรหัส (Coding) ตามที่ได้กาหนด
รหัสไว้ลว่ งหน้าแล้ว
3. ผูว้ ิจยั ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับเครื่องมือการวิจยั แต่ละ
ชุด นาคะแนนที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจัย ครัง้ นี ้ แบ่ งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2
ตอน คื อ การวิเคราะห์ข ้อมูล เบื ้องต้น และการวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่ อตอบค าถามการวิ จัย ซึ่ งมี
แนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะของตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั
1.1 การวิเ คราะห์ข ้อ มูล ค่ าสถิ ติ พื้น ฐานของกลุ่ม ตัว อย่ า ง ด้ว ยสถิ ติ
บรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ สาหรับการอธิบายลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่งของตัวแปร เพื่อทราบลักษณะของการแจกแจงของตัวแปร และหาค่า
ความสัมพันธ์รายตัวแปร
2.การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ตอบคาถามการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 การวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบ Three-way ANOVA โดยใช้
เกณฑ์ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ปฏิสมั พันธ์ที่พบว่ามีนัยสาคัญจะทา
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe')
2.2. สถิ ติ วิ เ คราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ แบบมี ล าดับ (Hierarchical
Multiple Regression Analysis)
ระยะที่ 2
เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรที่เหมาะสมสาหรับ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ภายในองค์กร การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับหัวข้อวิจัยนี ้ เป็ นการ
วิจยั ที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ที่คงความสาคัญคุณภาพของการวิจยั ไว้ เป็ นการศึกษาข้อมูล
เพื่ อยื น ยัน ปั จ จัย หลัก สาคัญ โดยการน าแนวทางที่ เหมาะสมสาหรับ การพัฒ นาองค์ก รต่อการ
เสริมสร้างความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กรเป็ นประเด็นในการสัมภาษณ์ (Interview) เป็ น
วิธีก ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็ น ทางการ (Informal Interview) ประกอบด้วยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ที่ มี
ความรู ้ ความเชี่ย วชาญ ในด้านของพัฒนาองค์ก ร พฤติก รรมความซื่ อตรง และผูบ้ ริหารระดับ
นโยบายภายในองค์กร จานวน 7 คน และนาข้อมูลทีได้มาดาเนินการสรุป และนาข้อมูลปรับเข้าสู่
แผนพัฒนาองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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สนามวิจัย
สนามวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ บริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่าย
สิน ค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง เนื่ องด้วยเป็ น สถานที่ สาหรับ การนัดหมายใน การ
สัมภาษณ์ (Interview) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ก่อนดาเนินการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจัยจะต้องดาเนินการนัดหมายผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง
สาหรับ การสัมภาษณ์ (Interview) ตามวันและเวลาที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลสะดวกและพร้อมสาหรับการให้
สัมภาษณ์และการให้ขอ้ มูล โดยดาเนิน การชีแ้ จงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จ ะได้รบั จากการ
ศึกษาวิจยั ให้ทราบก่อนการนัดหมาย เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมมีความพร้อมสาหรับการให้ขอ้ มูล
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ
การสัม ภาษณ์ (Interview) เป็ น วิ ธีก ารสัม ภาษณ์แ บบไม่เป็ น ทางการ (Informal
Interview) เพื่อเป็ นการยืนยันในการมองหา และกาหนด “แนวทางที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนา
องค์ก รต่ อ การเสริม สร้า งความซื่ อ ตรงเชิ ง พฤติ ก รรมภายในองค์ก ร” โดยเป็ นการสุ่ม แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทาการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร หัวหน้างาน ผูซ้ ึ่งมีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ จานวน 7 คนประกอบด้วย
1) ผูม้ ีองค์ความรูท้ างด้านพฤติกรรมความซื่อตรง คุณธรรม จริยธรรม จานวน 1
ท่าน เช่น คณาจารย์ นัก วิจัย ที่ ท าการศึก ษาเกี่ ย วกับ พฤติก รรมความซื่ อ ตรง หรือ งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องทางด้านจริยธรรม เป็ นต้น
2) ผูม้ ี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์จ านวน 2 ท่าน ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนจากหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ ายบริหารงานทั่วไป และ ฝ่ ายขาย
3) ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสาหรับบริหารงานระดับนโยบายภายในองค์กร จานวน 4
ท่าน โดยเป็ นตัวแทนจากผูบ้ ริหารงานทั่วไป และ ผูบ้ ริหารเฉพาะของฝ่ ายขาย
ขั้นตอนในการวิจัย
มีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การติดต่อประสานงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักโดยการประสานงานนัดหมายเวลาและ
การยื น ยัน ในการเข้าร่วมพร้อมกับ การชีแ้ จงวัตถุป ระสงค์ให้ท ราบเกี่ย วกับ การศึก ษาวิจัย และ
รูปแบบของกิจกรรมที่จะต้องเข้าร่วม และประโยชน์ที่จะได้รบั จากการศึกษาวิจยั ให้ทราบ
2. ขัน้ ตอนการจัดเตรีย มเครื่องมือโดยดาเนิ น การก าหนดข้อค าถามให้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่ทาการศึกษาและยึดโยง
กับผลการศึกษาวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรของความซื่อตรงเพื่อหาข้อสรุปที่เป็ นรูปแบบเบือ้ งต้นก่อนที่จะนาไปสู่
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การปรับ ปรุ งและพัฒ นาในขั้น ต่อของการกิ จ กรรมโดยการสัมภาษณ์ (Interview) เป็ น วิธีก าร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) เพื่อให้เนือ้ หาไปในทิศทางเดียวกัน
3.ดาเนินการจัดกิจกรรมการสัมภาษณ์ (Interview) ตามวันและเวลาที่กาหนด
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือใช้ในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ดาเนินการกาหนดประเด็นสาหรับกิจกรรม
การสัม ภาษณ์ (Interview) เป็ น การน าเนื ้อหาที่ ได้จ ากศึก ษาวิจัย ระยะที่ 1 น ามาก าหนดเป็ น
ประเด็นสาหรับการทากิจกรรมสัมภาษณ์ การกาหนดหัวข้อในการทากิจกรรมการสัมภาษณ์ คือ
การพิจารณาแนวทางของการพัฒนาองค์กรที่เหมาะสมสาหรับ การปรับและส่งเสริมความซื่อตรง
เชิงพฤติกรรมให้เกิดขึน้ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างแนวทางคาถาม : การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยแนวทาง
ในการดาเนินการดังกล่าว สามารถนาไปสู่แผนการปฏิบั ติส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อตรงภายใน
องค์กร
1. ถ้าต้องระบุความหมายของ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ของพนักงานขาย คุณ
จะให้ความหมายว่าอย่างไร
2. ผูน้ าเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย
2.1 คุณ คิ ด ว่า ในข้อย่ อยของภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมข้อใดบ้าง ที่ มีผลต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของลูกน้อง
2.2 บริษั ท ฯ จะส่งเสริม ให้มี ลัก ษณะของผูน้ าแบบนี ้ได้อ ย่ างไร (ตอบให้
ครบถ้วนตามคาตอบจากข้อ 2.1) ที่กล่าวว่ามีผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม เป็ นต้น
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจัยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การศึก ษาเอกสารและงานวิจัย รวมทั้งผลที่ ได้จ ากการศึก ษาเชิ งปริมาณ เพื่ อใช้เป็ น แนวทาง
สาหรับสร้างคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) ซึ่งจะ
กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยท ารายการของประเด็นหรื อคาถามหลัก จากนั้นจึ่งออกแบบ
โครงสร้างการสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือที่ทาให้ผวู้ ิจยั มั่นใจได้วา่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทกุ คนจะเล่าเรื่องราว
ตามประเด็นหรือคาถามหลักเดียวกัน เมื่อผูว้ ิจยั ได้เข้าสัมภาษณ์จะมีการปรับเปลี่ยน และสร้างข้อ
คาถามใหม่ที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ และองค์ป ระกอบของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ รวมถึ งศึก ษา
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ และฝึ กทักษะการสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้อปุ กรณ์บนั ทึกเสียงและ
ชุดอุปกรณ์หูฟังสาหรับการถอดเสียงการสัมภาษณ์แบบคาต่อคา และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ห้
ข้อมูลและเนือ้ หาประเด็นสาคัญเพิ่มเติม
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การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เก็บ รวบรวมข้อมูล จาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก สาหรับการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ
1) ผูม้ ีองค์ความรูท้ างด้านพฤติกรรมความซื่อตรง คุณธรรม จริยธรรม จานวน 1
ท่าน เช่น คณาจารย์ นัก วิจัย ที่ ท าการศึก ษาเกี่ ย วกับ พฤติก รรมความซื่ อ ตรง หรือ งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องทางด้านจริยธรรม เป็ นต้น
2) ผูม้ ี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์จ านวน 2 ท่าน ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนจากหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ ายบริหารงานทั่วไป และ ฝ่ ายขาย
3) ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสาหรับบริหารงานระดับนโยบายภายในองค์กร จานวน 4
ท่าน โดยเป็ นตัวแทนจากผูบ้ ริหารงานทั่วไป และ ผูบ้ ริหารเฉพาะของฝ่ ายขาย
รวมทั้งหมดจ านวน 7 คน โดยผูว้ ิจัย ของอนุญ าตในการใช้เครื่องบัน ทึก เสีย ง
พร้อมกับการจดบันทึกเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดและแม่นยาที่สดุ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ สามารถดาเนินการ โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร และ การสัมภาษณ์ (Interview) เนื่ องจากรู ป แบบการศึก ษาทั้ง 2 ส่วนเป็ น การศึก ษา
แบบต่อเนื่ อง แต่ในลัก ษณะของการดาเนิน การข้อมูลเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ
ได้รบั ข้อ มูล จากการสนทนากลุ่ม จะน าข้อมูลมาสรุ ป เป็ น ประเด็น ปั จ จัย ส าคัญ และใช้วิธีก าร
วิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) กาหนดแนวทางข้อสรุปของการวิจยั พร้อมกับการเทียบเคียง
กับทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ดาเนินการศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปที่เหมาะสมสาหรับการนามา
กาหนดแนวทางสาหรับการพัฒนาองค์กร และสามารถดาเนินการร่วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ใน
การจัดการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความซื่อตรงของพนักงานทั้งเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
การตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี ้
1. การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ผูว้ ิจัยทาการตรวจสอบสาม
เส้าด้วยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี (Methodological Triangulation) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก การสังเกตร่วมกับ การสัมภาษณ์ เช่น ภาษาที่ใช้ ท่าทาง นา้ เสียง การ
พูดคุย บุคลิกภาพ ที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงออกในขณะสัมภาษณ์ เป็ นต้น และการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
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2. การสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Member Check) ผูว้ ิจัย ใช้
การสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึ่งขณะที่ผวู้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการพูดทบทวนคาตอบที่ผวู้ ิจัยเข้าใจว่า
มีความถูกต้องสอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักหรือไม่ หากพบว่าสิ่งที่ผวู้ ิจยั พูดไม่ถกู ต้องก็จะทาความ
เข้าใจและแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทั้งเมื่อถอดคาสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ผูว้ ิจัยได้ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ทุก
รายอ่าน พร้อมตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึก
3. ผูว้ ิจัยได้ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลและบัน ทึกไว้อย่ างเป็ นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งการบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ดว้ ยเทปบัน ทึกเสียง การถอดเทปการสัมภาษณ์
แบบคาต่อคา ข้อมูลการสัมภาษณ์ได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนโดยการอ่าน
บันทึกการถอดความพร้อมกับการฟังเทปซา้
4. ผูว้ ิจัยได้อา้ งคาพูด (Quotation) ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการนาเสนอข้อมูล
โดยการใช้ถ ้อยคาของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมากที่ สดุ การตัดค าพูดบางส่วนไปจะต้องมีวตั ถุป ระสงค์
เพื่อให้มี การสื่อความหมายที่กระชับชัดเจน โดยยังต้องคงความหมายเดิม
5. ผูว้ ิจัย ได้ต รวจสอบร่องรอยของความน่าเชื่อถื อของข้อมูลอย่างละเอีย ด
รอบคอบอี ก ครั้ง โดยการฟั งเสี ย งสะท้อ นจากผู้ร่ ว มวิ จั ย ที่ เ ราศึ ก ษา (Playback method)
ตัวอย่ างเช่น ผูว้ ิจัย ได้เสนอ ผลวิจัย ให้ผถู้ ูก ศึกษาฟั งและให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น เพื่ อ
ตรวจสอบว่าผูว้ ิจัยสามารถเล่าถึงปรากฏการณ์ ความหมาย ความเข้าใจของปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง หรือเที่ยงตรง อย่างที่เป็ นอยู่ตามมุมมองของผูม้ ีสว่ นร่วมในการวิจยั หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล
อันจะทาให้ปรากฏการณ์ ที่ศกึ ษานัน้ มีความหมายน่าเชื่อถือเพิ่มขึน้
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การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั มีการพิทกั ษ์สิทธิผใู้ ห้ขอ้ มูลทุกราย ทั้งการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ
และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยก่อนทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างความสัมพันธ์
อันดีเพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผูว้ ิจัยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และสอบถามความสมัครใจใน
การเข้าร่วมวิจยั จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกราย โดยผูว้ ิจยั ได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การขออนุญาต จดรายละเอียดจากการสัมภาษณ์และบันทึกเสียง
ขณะสัมภาษณ์ จ านวนครัง้ ในการสัมภาษณ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่ ใช้ใ นการสัมภาษณ์ การ
ขอให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลช่วยตรวจสอบความถูก ต้อง ของข้อมูล การมีสิทธิ ตอบหรือไม่ตอบคาถามของ
ผูว้ ิจยั รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้ซักถาม ข้อข้องใจ หรือสิ่งที่เป็ นข้อสงสัยเพิ่มเติมจนเข้าใจ
และให้เวลาในการคิดทบทวนก่อนตัดสินใจ ตอบคาถาม และที่สาคัญผูว้ ิจัยไม่เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ
ที่เป็ นผลในทางลบเกี่ยวโยงถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูล จากการนาเสนอผลการวิจยั นัน้ นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ได้รกั ษา
ความลับของข้อมูลโดยเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และผลการวิจัยจะถูกนาเสนอโดยภาพรวม และข้อมูล
ทั้งหมดจะถูก นาไปใช้เพื่ อประโยชน์ใ นด้านงานวิช าการเท่านั้น หมายเลขรับ รอง (SWUEC/X286/2661)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจัย ครัง้ นี ้ ท าการศึก ษาเรื่อง “การศึกษาปั จจัย ที่มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมความ
ซื่อตรงของพนักงานฝ่ ายขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็ น
ผูผ้ ลิต และจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ” ซึ่งใช้ระเบี ย บวิธีวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Method Research) เริ่มต้น ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ แล้วตามด้วยการศึกษาวิจัย
เชิ งคุณ ภาพ โดยมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อศึก ษาความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุของปั จ จัย ภาวะผู้น าเชิ ง
จริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีผลต่อความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร และเพื่อ
สร้างแนวทางการพัฒ นาองค์ก รภายใต้ปั จ จัย ในการส่งเสริมพฤติก รรมด้านความซื่ อตรงของ
พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทนี ้ จึงนาเสนอแยกตามระยะของการวิจัย แบ่ ง
ออกเป็ น ผลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ และผลการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณ
ระยะที่ 1 เป็ น การดาเนิ น การศึกษาความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุของปั จ จัย ภาวะผูน้ าเชิ ง
จริย ธรรม บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร บุคลิก ภาพห้าองค์ป ระกอบและเจตคติต่อ
พฤติกรรมซื่อตรง ที่มีผลต่อพฤติกรรมความซื่อตรงของพนักงานภายในองค์กร โดยการนาเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ระยะที่ 1 นี ้ มีลาดับการนาเสนอแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึก ษา โดยใช้
สถิติพืน้ ฐานได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
1. ผลการวิเคราะห์ป ฏิสั ม พั นธ์ระหว่า งตั วแปรสถานการณ์ (ได้แก่ ภาวะ
ผูน้ าเชิ งจริย ธรรม และบรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร) ตัวแปรจิ ตลัก ษณะเดิม (ได้แก่
บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึกหรือการมี
จิต สานึ ก บุค ลิก ภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิก ภาพด้านความมั่น คงทางอารมณ์ และ
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา) และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ (ได้แก่ เจตคติตอ่ ความซื่อตรง
เชิงพฤติกรรม) ที่มีตอ่ พฤติกรรมความซื่อตรงทัง้ โดยรวมและรายด้านของพนักงานฝ่ ายขายที่มีเจน
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เนอเรชั่นต่างกัน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทาง (Three-way Analysis of Variance)
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพบการมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) จะทาการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่
2. ผลการวิเ คราะห์ค่ า อ านาจการท านายพฤติ ก รรมความซื่ อ ตรงทั้ ง
โดยรวมและรายด้ า น โดยใช้ต ัวท านายกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ 2 ตัว แปร (ภาวะผู้น าเชิ ง
จริยธรรม และบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 1 ส่วนกลุม่ ตัวแปร
จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร (บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโน
ธรรมหรือมีจิตสานึก บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
และบุค ลิก ภาพด้านสติ ปั ญ ญา) เข้าท านายเป็ น ลาดับ ที่ 2 และกลุ่มตัวแปรจิ ต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ 1 ตัวแปร (เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 3 ด้วยสถิติ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบเชิงชัน้ (Hierarchical Multiple Regression Analysis)
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรทีศ่ ึกษา โดย
ใช้สถิติพนื้ ฐานได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดง
ในตาราง 2-3
1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานฝ่ ายขายเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม จานวน 400 คน ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง ดังตาราง 7
ตาราง 7 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
หน่วยงานที่สงั กัด
ฝ่ ายขาย 1
ฝ่ ายขาย 2
ฝ่ ายขาย 3
ฝ่ ายขาย 4
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน (คน)

ร้อยละ

95
90
143
72

23.8
22.5
35.8
18.0

363
37

90.8
9.3
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ตาราง 7 (ต่อ)
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

จานวน (คน)

ร้อยละ

20-40 ปี
41-60 ปี

258
142

64.5
35.5

ระดับปฏิบตั ิการ
ผูบ้ ริหารระดับต้น
ผูบ้ ริหารระดับกลาง
ผูบ้ ริหารระดับสูง

255
64
69
12

63.7
16.0
17.3
3.0

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

20
350
30

5.0
87.5
7.5

ไม่เกิน 25,000 บาท
25,001-40,000 บาท
40,001-55,000 บาท
55,001-70,000 บาท
70,001-85,000 บาท
85,001-100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท

34
163
105
52
11
19
16

8.5
40.8
26.3
13.0
2.8
4.8
4.0

1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี

120
167
58
37
18

30.0
41.7
14.5
9.3
4.5

อายุ

ระดับการทางาน

ระดับการศึกษา

รายได้ตอ่ เดือน

อายุการทางาน
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จากตาราง 7 พบว่า พนัก งานฝ่ ายขาย จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ สังกัด ฝ่ ายขาย 3
จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ ฝ่ ายขาย 1 จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8
เมื่ อ จ าแนกตามเพศ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย จ านวน 363 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 90.8
เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.5
เมื่อจาแนกตามระดับ การทางาน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นระดับปฏิบัติการ จานวน 255 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 63.7 รองลงมาเป็ นผูบ้ ริหารระดับ กลาง จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 เมื่อจาแนก
ตามระดับ การศึก ษา พบว่า ส่วนใหญ่ สาเร็จ การศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี จ านวน 350 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 87.5 รองลงมาคื อ สูงกว่าปริญ ญาตรี จ านวน 30 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 7.5 คน
เมื่อจาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001-40,000 บาท จานวน
163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 40,001-55,000 บาท จานวน 105 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.3 และเมื่อจาแนกตามอายุการทางาน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุการทางาน 6-10 ปี
จ านวน 167 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 41.7 รองลงมาคื อ มี อ ายุก ารท างาน 1-5 ปี จ านวน 120 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.0
1.2 ลักษณะทั่วไปของตัวแปรที่ศึกษา สถิติขอ้ มูลพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจยั ดังตาราง 8

ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล
- ความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การ
รักษาสัญญาจะปฏิบตั ติ ามหลักการนัน้
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
- บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
- บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก
- บุคลิกภาพด้านสุภาพอ่อนโยน
- บุคลิกภาพด้านมั่นคงทางอารมณ์
- บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

ตัวแปรทีศ่ ึกษา
8
4
4
27
20
5
4
6
4
6
15

40
20
20
135
100
25
20
30
20
30
75

30
24
36
24
36
90

162
120

พิสัย Min Max

5.33
5.43
5.44
4.96
5.24
5.20

.53
.52
.48
.64
.57
.40

5.13 .74
4.69 .48

5.20
5.42
5.39
4.83
5.11
5.27

5.03
4.69

.56
.50
.46
.68
.61
.33

.82
.48

5.34
5.44
5.46
5.01
5.28
5.18

5.17
4.69

.52
.53
.49
.62
.55
.42

.71
.48

-.82 .96
-.63 -.23
-.63 -.27
-.26 -.07
-.60 .67
-.94 .73

-1.17 1.72
-.25 -.10

กลุ่มรวม
กลุ่ม Gen X
กลุ่ม Gen Y
Skew Kur
Mean SD Mean SD Mean SD
48 5.32 .49 5.36
.51 5.31
.49 -.61 .17
24 5.38 .53 5.43
.57 5.37
.52 -.72 .24
24 5.26 .52 5.28
.52 5.25
.52 -.41 -.24

ตาราง 8 ค่าสถิติขอ้ มูลพืน้ ฐานของตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุม่ รวม กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
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จากตาราง 8 ในกลุ่มรวม เมื่อจาแนกตามกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ พบว่า ภาวะผูน้ า
เชิ งจริย ธรรม มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 5.13 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ .74 และบรรยากาศ
เชิ งจริย ธรรมภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 เมื่อ
จาแนกตามกลุ่มตัวแปรจิต ลักษณะเดิม พบว่า บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 5.33 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 บุคลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมี
จิตสานึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.43 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .52 บุคลิก ภาพด้านความ
สุภาพอ่อนโยน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 5.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 บุคลิกภาพด้านความ
มั่นคงทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .64 และบุคลิกภาพ
ด้านสติปัญญา มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 5.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57 เมื่อจาแนกตามกลุ่ม
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
5.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .40 และเมื่อจาแนกตามตัวแปรตาม พบว่า ความซื่อตรง
เชิ งพฤติ กรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.32 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .49 และเมื่อพิจ ารณา
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมออกเป็ นรายด้าน พบว่า ความสอดคล้องระหว่างคาพูดกับการกระทา
ของบุคคล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.38 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 และความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญ ญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
5.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .52
ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เมื่อจาแนกตามกลุม่ ตัวแปรสถานการณ์ พบว่า ภาวะผูน้ าเชิง
จริย ธรรม มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 5.03 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ .82 และบรรยากาศเชิ ง
จริยธรรมภายในองค์กร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 เมื่อจาแนก
ตามกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม พบว่า บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 5.20 และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .56 บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .50 บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน มี
ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 5.39 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ .46 บุค ลิก ภาพด้านความมั่น คงทาง
อารมณ์ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.83 และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ .68 และบุ คลิ ก ภาพด้า น
สติปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.11 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .61 เมื่อจาแนกตามกลุม่ ตัว
แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.27 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .33 และเมื่อจาแนกตามตัวแปรตาม พบว่า ความซื่อตรง
เชิ งพฤติ กรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.36 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .51 และเมื่อพิจ ารณา
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมออกเป็ นรายด้าน พบว่า ความสอดคล้องระหว่างคาพูดกับการกระทา
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ของบุคคล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.43 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .57 และความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญ ญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้ น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.28 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .52
ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย เมื่อจาแนกตามกลุม่ ตัวแปรสถานการณ์ พบว่า ภาวะผูน้ าเชิง
จริย ธรรม มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 5.17 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ .71 และบรรยากาศเชิ ง
จริยธรรมภายในองค์กร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 เมื่อจาแนก
ตามกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม พบว่า บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 5.34 และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .52 บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน มี
ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 5.46 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ .49 บุค ลิก ภาพด้านความมั่น คงทาง
อารมณ์ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 5.01 และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ .62 และบุ คลิ ก ภาพด้า น
สติปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.28 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .55 เมื่อจาแนกตามกลุม่ ตัว
แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.18 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .42 และเมื่อจาแนกตามตัวแปรตาม พบว่า ความซื่อตรง
เชิ งพฤติ กรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากั บ 5.31 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .49 และเมื่อพิจ ารณา
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมออกเป็ นรายด้าน พบว่า ความสอดคล้องระหว่างคาพูดกับการกระทา
ของบุคคล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.37 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .52 และความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญ ญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .52
เมื่อพิจารณาข้อตกลงเบือ้ งต้นของการแจกแจงแบบปกติ จากค่าความเบ้และค่าความ
โด่ง ควรมีคา่ อยู่ระหว่าง -2 ถึง 2 (George & Mallery, 2010) ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ตัวแปรต่าง ๆ มีค่า
ความเบ้และความโด่งอยู่ระหว่าง -1.17 ถึง 1.72 พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ดังนั้น ตัวแปร
ต่าง ๆ มีการแจกแจงแบบปกติ

.667**
.722**
.603**
.730**
.530**
.539**
.570**
.594**

X3

.740**
.645**
.681**
.611**
.590**
.627**
.652**

X4

.626**
.713**
.648**
.555**
.606**
.622**

X5

.698**
.397**
.472**
.552**
.548**

X6

.520**
.549**
.627**
.629**

X7

.545**
.572**
.598**

X8

.741**
.935**

X9

.931**

X10

-

X11

X1 แทน ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
X2 แทน บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
X3 แทน บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
X4 แทน บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก X5 แทน บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน
X6 แทน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
X7 แทน บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
X8 แทน เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
X9 แทน ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทา
X10 แทน ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้
X11 แทน ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม

.485**
.519**
.538**
.330**
.463**
.623**
.485**
.504**
.530**

.576**
.508**
.456**
.500**
.411**
.453**
.419**
.403**
.446**
.455**

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
**p<.01, *p<.05

หมายเหตุ

X2

X1

ตัวแปร

ตาราง 9 ค่าสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในกลุม่ รวม
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หมายเหตุ

X3

.682**
.713**
.610**
.716**
.578**
.542**
.564**
.595**

X2

.497**
.538**
.574**
.371**
.520**
.661**
.501**
.501**
.539**
.763**
.669**
.731**
.622**
.585**
.624**
.650**

X4

.637**
.736**
.682**
.570**
.617**
.639**

X5

.710**
.432**
.496**
.554**
.565**

X6

.577**
.581**
.649**
.662**

X7

.547**
.585**
.609**

X8

.728**
.929**

X9

.930**

X10

-

X11

X1 แทน ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
X2 แทน บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
X3 แทน บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
X4 แทน บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก X5 แทน บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน
X6 แทน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
X7 แทน บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
X8 แทน เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
X9 แทน ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทา
X10 แทน ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้
X11 แทน ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม

ตัวแปร
X1
X1
X2
.575**
X3
.520**
X4
.520**
X5
.531**
X6
.496**
X7
.496**
X8
.473**
X9
.481**
X10
.496**
X11
.526**
**p<.01, *p<.05

ตาราง 10 ค่าสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
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หมายเหตุ

X3

.641**
.752**
.563**
.750**
.468**
.577**
.618**
.632**

X2

.466**
.461**
.436**
.229*
.327**
.520**
.449**
.514**
.508**
.663**
.590**
.559**
.595**
.617**
.639**
.665**

X4

.592**
.652**
.570**
.537**
.582**
.592**

X5

.652**
.362**
.447**
.572**
.536**

X6

.432**
.516**
.600**
.589**

X7

.552**
.536**
.577**

X8

.783**
.950**

X9

.938**

X10

-

X11

X1 แทน ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
X2 แทน บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
X3 แทน บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
X4 แทน บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก X5 แทน บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน
X6 แทน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
X7 แทน บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
X8 แทน เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
X9 แทน ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทา
X10 แทน ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้
X11 แทน ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม

ตัวแปร
X1
X1
X2
.583**
X3
.466**
X4
.287**
X5
.413**
X6
.190
X7
.333**
X8
.310**
X9
.239*
X10
.331**
X11
.300**
**p<.01, *p<.05

ตาราง 11 ค่าสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์

116

117
จากตาราง 9-11 แสดงค่าสถิ ติสมั ประสิท ธิ์สหสัมพันธ์เพี ย ร์สัน ซึ่งเป็ น การตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื ้องต้นเกี่ ย วกับ ปั ญ หาภาวะเส้น ตรงร่วมพหุ (Multicollinearity) ในการวิเคราะห์ก าร
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regression analysis) โดยตัวแปรอิสระด้วยกันไม่ควรมีความสัมพันธ์กนั
สูง ซึ่งค่าสหสัมพันธ์ไม่ควรเกิน .85 (Kline, 2005) โดยพบว่าทัง้ 3 กลุ่ม ทั้งกลุ่มรวม กลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวาย และกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ตัวแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .239 ถึง .763 ซึ่งมี
ค่าสหสัมพันธ์ไม่เกิน .85 ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมพหุ สามารถทาการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู ได้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มี
ผลต่อความซื่อตรงเชิ งพฤติ กรรมของพนัก งานเจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์และเจนเนอเรชั่น วายภายใน
องค์กร ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of
Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน (รูปแบบการรับรูถ้ ึงความ
สอดคล้องระหว่างค าพูด กับ การกระท าของบุคคล และความสอดคล้องระหว่างหลัก การที่ ได้
ก าหนดไว้กับ การรัก ษาสัญ ญาจะปฏิ บัติ ตามหลัก การนั้น ) ของพนัก งานฝ่ ายขายที่ มี ตัว แปร
สถานการณ์ มีตวั แปรจิตลักษณะเดิม และมีตวั แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน ใน
กลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis
of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ ายขายที่
รับ รูภ้ าวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม มีบุค ลิก ภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว และมีเจตคติต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่ อย ของพนัก งานฝ่ ายขายที่ รับ รู ภ้ าวะผู้น าเชิ งจริย ธรรม (ก) มี บุค ลิก ภาพด้านการ
แสดงออกหรือการแสดงตัว (ข) และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค) แตกต่างกัน ในกลุม่
รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่

กลุ่มภูมิหลัง

n

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์

400
300
100

ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ความสอดคล้องระหว่าง
ความสอดคล้อง
หลักการที่ได้กาหนดไว้
โดยรวม
ระหว่างคาพูดและ
กับการรักษาสัญญา
การกระทาของบุคคล
จะปฏิบัติตามหลักการนั้น
กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย% กxขxค
ทานาย%
3.741 41.9
2.695
33.8
3.312
39.4
5.301* 41.6
3.420
33.2
5.037*
38.6
<1
48.3
<1
39.1
<1
47.9

*p<.05, **p<.01

จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดง
ตัว และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกัน ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม
(ตาราง 12) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม และความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความ
สอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ แปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดง
ตัว และเจตคติ ต่อความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรม อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ในกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวาย

n
111
25
17
19
22
15
14
77

รหัส
222
221
112
212
122
211
121
111

5.639
5.365
5.360
5.348
5.341
5.217
5.179
4.830

Mean
.335
.411
.361
.401
.345
.336
.459
.398

SD

112

212

122

211

121

111

.275*
-

.279*
.006
-

.291*
.017
.012
-

.298*
.024
.019
.007
-

.422*
.148
.143
.131
.124
-

.460*
.186
.181
.169
.162
.038
-

.809*
.535*
.530*
.518*
.511*
.387*
.349*
-

5.365 5.360 5.348 5.341 5.217 5.179 4.830

221

จากตาราง 13 เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย 1) พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก
มีบคุ ลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัวมาก และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมมากกว่า
พนักงานที่มีลกั ษณะอื่น ๆ และ 2) พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมน้อย มีบิกุ ภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัวน้อย และมีเ จตคติตอ่ ความซื่อตรง
เชิงพฤติกรรมน้อย จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมน้อยกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่น ๆ

*p<.05

กลุ่ม
ภาวะผูน้ า
บุคลิกภาพด้านการ
เจตคติต่อความซื่อตรง
เชิงจริยธรรม แสดงออกหรือการแสดงตัว
เชิงพฤติกรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม ตามภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
และเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
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เจตคติต่อความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม
มาก
น้อย
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
n

Mean

SD

212

122

211

121

111

5.360 5.338 5.250 5.239 5.117 5.107 4.760

112

222 111 5.597 .359 .237* .259* .347* .358* .480* .490* .837*
221 25 5.360 .490
.022 .110 .121 .243 .253 .600*
112 17 5.338 .459
.088 .099 .221 .231 .578*
212 19 5.250 .417
.011 .133 .143 .490*
122 22 5.239 .404
.122 .132 .479*
211 15 5.117 .364
.010 .357*
121 14 5.107 .561
.347*
111 77 4.760 .420
-

รหัส

221

จากตาราง 14 เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย 1) พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก
มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัวมาก และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิ งพฤติก รรมด้าน ความ
สอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ มากกว่าพนัก งานที่มีลกั ษณะอื่น ๆ และ 2) พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ า
เชิ งจริย ธรรมน้อย มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัวน้อย และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อย จะเป็ น ผูท้ ี่ มีความซื่อ ตรงเชิ ง
พฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ น้อยกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่น ๆ

ภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรร,
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
*p<.05

กลุ่ม
บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือ
การแสดงตัว
มาก
มาก
น้อย
น้อย
มาก
น้อย
มาก
น้อย

ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับ การรักษาสัญญาจะปฏิบัติ
ตามหลักการนั้น ตามภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว และเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนัก งาน
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
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1.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis
of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ ายขายที่
รับ รูภ้ าวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม มี บุค ลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก และมีเจตคติต่อความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย)
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่อย ของพนักงานฝ่ ายขายที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ก) มีบุคลิกภาพด้านมโนธรรม
หรือมีจิตสานึก (ข) และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค) แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและ
กลุม่ ย่อย 2 กลุม่

กลุ่มภูมิหลัง

n

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
*p<.05, **p<.01

400
300
100

ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ความสอดคล้อง ความสอดคล้องระหว่าง
ระหว่างคาพูดและ หลักการที่ได้กาหนดไว้
โดยรวม
การกระทาของ
กับการรักษาสัญญาจะ
บุคคล
ปฏิบัติตามหลักการนั้น
กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย% กxขxค
ทานาย%
<1
46.5
<1
37.8
<1
43.4
<1
45.0
<1
35.8
<1
42.0
<1
58.2
1.056
52.3
<1
51.4

จากผลการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติ ก รรม
ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก
และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (ตาราง
15) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พั น ธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าเชิ งจริยธรรม บุคลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก และเจตคติต่อความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 ด้าน

122
3 .1 ผลการวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way
Analysis of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงาน
ฝ่ ายขายที่ รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริย ธรรม มีบุคลิก ภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน และมีเจตคติต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย)
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่อย ของพนักงานฝ่ ายขายที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ก) มีบคุ ลิกภาพด้านความสุภาพ
อ่อนโยน (ข) และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค) แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย
2 กลุม่

กลุ่มภูมิหลัง

n

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์

400
300
100

ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ความสอดคล้อง ความสอดคล้องระหว่าง
ระหว่างคาพูดและ หลักการที่ได้กาหนดไว้
โดยรวม
การกระทาของ
กับการรักษาสัญญาจะ
บุคคล
ปฏิบัติตามหลักการนั้น
%
กxขxค ทานาย% กxขxค
กxขxค
ทานาย%
ทานาย
<1
39.2
<1
32.3
<1
36.1
<1
40.6
<1
35.8
<1
36.6
1.179
37.7
<1
32.4
1.374
35.6

* p<.05, **p<.01

จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน และมี
เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม (ตาราง 16)
พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม บุค ลิก ภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน และเจตคติต่อความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 ด้าน
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1.4 ผลการวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way
Analysis of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงาน
ฝ่ ายขายที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และมีเจตคติต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่อย ของพนักงานฝ่ ายขายที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ก) มีบคุ ลิกภาพด้านความมั่นคง
ทางอารมณ์ (ข) และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค) แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย 2 กลุม่

กลุ่มภูมิหลัง

n

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์

400
300
100

ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ความสอดคล้อง ความสอดคล้องระหว่าง
ระหว่างคาพูดและ หลักการที่ได้กาหนดไว้
โดยรวม
การกระทาของ
กับการรักษาสัญญาจะ
บุคคล
ปฏิบัติตามหลักการนั้น
กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย% กxขxค
ทานาย%
<1
42.5
<1
33.3
<1
41.3
<1
44.2
<1
34.1
2.345
42.3
4.722*
46.1
3.440
36.8
4.440*
46.4

*p<.05, **p<.01
จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และ
มีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (ตาราง 17)
พบว่า ความซื่อตรงเชิ งพฤติ กรรมโดยรวม และความซื่ อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และเจตคติต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์

กลุ่ม
บุคลิกภาพด้าน
ภาวะผูน้ าเชิง
ความมั่นคงทาง
จริยธรรม
อารมณ์
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
*p<.05

เจตคติต่อ
ความซื่อตรง
เชิงพฤติกรรม
มาก
มาก
น้อย
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
n
29
12
7
11
14
4
3
20

รหัส
222
212
121
112
122
221
211
111

5.715
5.552
5.518
5.420
5.393
4.937
4.833
4.762

Mean
.273
.274
.579
.368
.363
.767
.191
.413

SD
.163
-

5.552

212

.197
.034
-

5.518

121

.295*
.132
.098
-

5.420

112

.322*
.159
.125
.027
-

5.393

122

.778*
.615*
.581*
.483*
.456*
-

4.937

221

.882*
.719*
.685*
.587*
.560*
.104
-

4.833

211

.953*
.790*
.756*
.658*
.631*
.279*
.071
-

4.762

111

ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม ตามภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และ
เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์

124
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จากตาราง 18 เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ในกลุม่ เจน
เนอเรชั่นเอ็กซ์ 1) พนักงานที่ รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริย ธรรมมาก มีบุคลิก ภาพด้านความมั่น คงทาง
อารมณ์ ม าก และมี เจตคติ ต่อ ความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรมมาก จะเป็ นผู้ ที่ มี ค วามซื่ อ ตรงเชิ ง
พฤติกรรมโดยรวมมากกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่นๆ ยกเว้น 2 ลักษณะ คือ พนักงานที่รบั รูภ้ าวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก มีบคุ ลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์นอ้ ย และมีเจตคติต่อความซื่อตรง
เชิงพฤติกรรมมาก และพนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมน้อย มีบุ คลิกภาพด้านความมั่นคง
ทางอารมณ์มาก และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อย 2) พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมมาก มีบุค ลิก ภาพด้านความมั่น คงทางอารมณ์นอ้ ย และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิ ง
พฤติ ก รรมมาก, พนักงานที่ รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรมน้อย มีบุคลิก ภาพด้านความมั่น คงทาง
อารมณ์มาก และมีเ จตคติ ต่อความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติก รรมน้อ ย, พนัก งานที่ รับ รู ภ้ าวะผู้น าเชิ ง
จริยธรรมน้อย มีบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์นอ้ ย และมีเจตคติต่อความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรมมาก และพนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมน้อย มีบคุ ลิกภาพด้านความมั่นคงทาง
อารมณ์ ม าก และมี เจตคติ ต่อ ความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรมมาก จะเป็ นผู้ที่ มี ค วามซื่ อ ตรงเชิ ง
พฤติ กรรมโดยรวมมากกว่าพนัก งานที่ รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิ งจริยธรรม และมีบุคลิกภาพด้านความ
มั่นคงทางอารมณ์อาจมากหรือน้อย แต่มีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อยเท่านั้น และ
3) พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก มีบคุ ลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์มาก และมี
เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อย จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมมากกว่า
พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมน้อย มีบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์นอ้ ย และมี
เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อย

* p<.05

กลุ่ม
บุคลิกภาพ
ภาวะผูน้ า ด้านความ
เชิงจริยธรรม มั่นคงทาง
อารมณ์
มาก
มาก
น้อย
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย

มาก
น้อย
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย

เจตคติต่อความ
ซื่อตรง
เชิงพฤติกรรม
222
121
212
112
122
221
211
111

รหัส

29
7
12
11
14
4
3
20

n

5.672
5.500
5.437
5.273
5.250
5.000
4.750
4.687

Mean

.314
.520
.322
.361
.340
.736
.250
.404

SD

.172
-

5.500

121

.235
.063
-

5.437

212

.399*
.227
.164
-

5.273

112

.422*
.250
.187
.023
-

5.250

122

.672*
.500*
.437*
.273
.250
-

5.000

221

.922*
.750*
.687*
.523*
.500*
.250
-

4.750

211

.985*
.813*
.750*
.586*
.563*
.313
.063
-

4.687

111

ตาราง 19 ผลการเปรีย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรมด้านความสอดคล้อ งระหว่า งหลัก การที่ ได้ก าหนดไว้กับ การรัก ษาสัญ ญา
จะปฏิบัติตามหลักการนั้น ตามภาวะผูน้ าเชิ งจริยธรรม บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และเจตคติต่อความซื่ อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักง าน
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
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จากตาราง 19 เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ในกลุม่ เจน
เนอเรชั่นเอ็กซ์ 1) พนักงานที่ รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริย ธรรมมาก มีบุคลิก ภาพด้านความมั่น คงทาง
อารมณ์ ม าก และมี เจตคติ ต่อ ความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรมมาก จะเป็ นผู้ที่ มี ค วามซื่ อ ตรงเชิ ง
พฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตาม
หลักการนัน้ มากกว่าพนักงานที่ มีลกั ษณะอื่นๆ ยกเว้น 2 ลักษณะ คือ พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมน้อย มีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อย แต่มีบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทาง
อารมณ์มาก และพนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก มีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
มาก แต่มีบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์นอ้ ย 2) พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
น้อย มีบุคลิก ภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์มาก และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
น้อย และพนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก มีบคุ ลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์นอ้ ย
และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความ
สอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ มากกว่า
พนักงานที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบคุ ลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์อาจมากหรือน้อย
แต่มีเ จตคติ ต่อ ความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรมน้อยเท่ านั้น และ 3) พนัก งานที่ รับ รู ภ้ าวะผู้น าเชิ ง
จริย ธรรมน้อย มีบุค ลิกภาพด้านความมั่น คงทางอารมณ์มากหรือน้อย และมีเจตคติต่อความ
ซื่อตรงเชิ งพฤติก รรมมาก จะเป็ น ผูท้ ี่ มีความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมด้านความสอดคล้องระหว่าง
หลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ มากกว่าพนักงานที่รบั รูภ้ าวะ
ผูน้ าเชิงจริย ธรรมอาจมากหรือน้อย มีบุคลิก ภาพด้านความมั่น คงทางอารมณ์และมีเจตคติต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมากเท่านัน้
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1.5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis
of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ ายขายที่
มีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบคุ ลิกภาพด้านสติปัญญา และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย)
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่อย ของพนักงานฝ่ ายขายที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ก) มีบุคลิกภาพด้านสติปัญญา
(ข) และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค) แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่

กลุ่มภูมิหลัง

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
*p<.05, **p<.01

n

400
300
100

ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ความสอดคล้อง ความสอดคล้องระหว่าง
ระหว่างคาพูดและ หลักการที่ได้กาหนดไว้
โดยรวม
การกระทา
กับการรักษาสัญญา
ของบุคคล
จะปฏิบัติตามหลักการนั้น
กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย% กxขxค
ทานาย%
<1
45.0
<1
36.0
<1
42.5
<1
44.9
<1
36.5
<1
41.0
<1
49.5
<1
39.2
<1
50.1

จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบคุ ลิกภาพด้านสติปัญญา และมีเจตคติต่อ
ความซื่ อตรงเชิงพฤติ กรรม แตกต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม (ตาราง 20) พบว่า
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม สติ ปัญญา และเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย 2 ด้าน
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1.6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis
of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ ายขายที่
รับรูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว และมี
เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่อย ของพนักงานฝ่ ายขายที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ก) มีบุคลิกภาพ
ด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว (ข) และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค) แตกต่าง
กัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

กลุ่มภูมิหลัง

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์

n

400
300
100

ความสอดคล้อง
ความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้
ระหว่างคาพูดและ
โดยรวม
กาหนดไว้กับการ
การกระทา
รักษาสัญญาจะปฏิบัติ
ของบุคคล
ตามหลักการนั้น
กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย%
2.529
41.3
<1
33.5
7.976**
39.0
3.465
39.6
<1
31.6
10.596**
37.4
<1
47.3
<1
38.5
<1
45.8

*p<.05, **p<.01

จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านการแสดงออก
หรือการแสดงตัว และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่ อย 2 กลุ่ม (ตาราง 21) พบว่า ความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมโดยรวมและด้านความสอดคล้อ ง
ระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการ
แสดงตัว และเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย

*p<.05

กลุ่ม
บุคลิกภาพ
บรรยากาศ
เจตคติต่อ
ด้านการ
เชิงจริยธรรม
ความซื่อตรง
แสดงออกหรือ
ภายในองค์กร
เชิงพฤติกรรม
การแสดงตัว
มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
n

138
33
32
41
24
12
17
103

รหัส

222
121
122
212
112
221
211
111

5.600
5.348
5.336
5.335
5.250
5.229
5.073
4.755

Mean

.355
.530
.405
.405
.390
.505
.372
.427

SD

.252*
-

5.348

121

.264*
.012
-

5.336

122

.265*
.013
.001
-

5.335

212

.350*
.098
.086
.085
-

5.250

112

.371*
.119
.107
.106
.021
-

5.229

221

.527*
.275*
.263*
.264*
.177
.156
-

5.073

211

.845*
.593*
.581*
.580*
.495*
.474*
.318*
-

4.755

111

ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตาม
หลักการนัน้ ตามบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว และเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของ
พนักงานกลุม่ รวม
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จากตาราง 22 เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ในกลุม่ รวม
1) พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรมาก มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือ
การแสดงตัวมาก และมีเจตคติ ต่อความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตาม
หลักการนัน้ มากกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่นๆ 2) พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กรน้อย มีบคุ ลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัวมาก และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรมน้อย, พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรน้อย มีบุคลิกภาพด้านการ
แสดงออกหรือการแสดงตัวมาก และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก และพนักงานที่
รับรูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรมาก มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
น้อย และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติ กรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้าน
ความสอดคล้องระหว่างหลัก การที่ ได้กาหนดไว้กับ การรักษาสัญ ญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น
มากกว่าพนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรอาจมากหรือน้อย แต่มีบุคลิกภาพ
ด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัวและมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อยเท่านัน้ และ 3)
พนัก งานที่ รับ รูบ้ รรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร มีบุคลิก ภาพด้านการแสดงตัวหรือการ
แสดงออก และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมอย่ างน้อยมีมาก 1 ตัว จะเป็ น ผูท้ ี่มีความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะ
ปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ มากกว่าพนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพ
ด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อยทัง้ หมด

*p<.05

มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
มาก
มาก
น้อย

บรรยากาศ
เชิงจริยธรรม
ภายใน
องค์กร

กลุ่ม
บุคลิกภาพ
ด้านการ
แสดงออก
หรือการ
แสดงตัว
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย

มาก
น้อย
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย

เจตคติต่อ
ความ
ซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม
222
121
212
122
112
221
211
111

รหัส

109
28
23
24
13
11
13
79

n

5.592
5.312
5.294
5.292
5.288
5.159
5.154
4.763

Mean

.359
.547
.431
.428
.455
.465
.375
.416

SD

.280*
-

5.312

121

.298*
.018
-

5.294

212

.300*
.020
.002
-

5.292

122

.304*
.024
.006
.004
-

5.288

112

.433*
.153
.135
.133
.129
-

5.159

221

.438*
.158
.140
.138
.134
.005
-

5.154

211

.829*
.549*
.531*
.529*
.525*
.396*
.391*
-

4.763

111

ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตาม
หลักการนัน้ ตามบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว และเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของ
พนักงานกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
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จากตาราง 23 เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ในกลุม่ เจน
เนอเรชั่นวาย 1) พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรมาก มีบุคลิกภาพด้านการ
แสดงออกหรือการแสดงตัวมาก และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะ
ปฏิบัติตามหลักการนั้นมากกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่นๆ และ 2) พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิง
จริยธรรมภายในองค์กรน้อย มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัวน้อย และมีเจตคติ
ต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อย จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมด้านความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ น้อยกว่าพนักงานที่มี
ลักษณะอื่น ๆ
1.7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis
of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ ายขายที่
รับรูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก และมีเจตคติ
ต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุม่ (กลุ่มเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย)
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่อย ของพนักงานฝ่ ายขายที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ก) มีบุคลิกภาพ
ด้านมโนธรรมหรือมีจิต สานึก (ข) และมีเจตคติต่อความซื่ อตรงเชิงพฤติก รรม (ค) แตกต่างกัน
ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

กลุ่มภูมิหลัง

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
* p<.05, **p<.01

n

400
300
100

ความสอดคล้อง
ความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้
ระหว่างคาพูดและ
โดยรวม
กาหนดไว้กับการ
การกระทา
รักษาสัญญาจะปฏิบัติ
ของบุคคล
ตามหลักการนั้น
กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย%
<1
46.0
3.419
38.6
<1
42.2
<1
43.8
3.471
35.7
<1
40.8
<1
55.1
<1
50.9
<1
46.5
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จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านมโนธรรมหรือ
มีจิตสานึก และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย 2
กลุ่ม (ตาราง 20) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก
และเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
1.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis
of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ ายขายที่
รับรูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน และมีเจตคติต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย)
ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่อย ของพนักงานฝ่ ายขายที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ก) มีบุคลิกภาพ
ด้านความสุภาพอ่อนโยน (ข) และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค) แตกต่างกัน ในกลุ่ม
รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

กลุ่มภูมิหลัง

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
*p<.05, **p<.01

n

400
300
100

ความสอดคล้อง
ความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้
ระหว่างคาพูดและ
โดยรวม
กาหนดไว้กับการ
การกระทา
รักษาสัญญาจะปฏิบัติ
ของบุคคล
ตามหลักการนั้น
กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย%
<1
37.8
1.564
32.1
<1
34.0
<1
38.1
1.898
32.1
<1
33.9
2.110
37.8
2.007
33.0
1.500
34.0
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จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบุคลิกภาพด้านความสุภาพ
อ่อนโยน และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติก รรม แตกต่างกัน ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2
กลุ่ม (ตาราง 25) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน
และเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
1.9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of
Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ ายขายที่
รับรูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และมีเจตคติ
ต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุม่ (กลุ่มเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย)
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่อย ของพนักงานฝ่ ายขายที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ก) มีบุคลิกภาพ
ด้านความมั่น คงทางอารมณ์ (ข) และมีเจตคติต่อความซื่ อตรงเชิงพฤติก รรม (ค) แตกต่างกัน
ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

กลุ่มภูมิหลัง

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
*p<.05, **p<.01

n

โดยรวม

400
300
100

กxขxค ทานาย%
<1
41.1
2.808
41.5
<1
42.0

ความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้
กาหนดไว้กับการ
รักษาสัญญาจะปฏิบัติ
ตามหลักการนั้น
กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย%
<1
32.9
<1
39.0
1.710
32.8
2.800
38.8
<1
34.9
<1
40.2

ความสอดคล้อง
ระหว่างคาพูดและ
การกระทา
ของบุคคล
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จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบุคลิกภาพด้านความมั่นคง
ทางอารมณ์ และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย 2
กลุ่ม (ตาราง 26) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
และเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
1.10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis
of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ ายขายที่
รับรูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์ก ร มีบุคลิกภาพด้านสติปัญ ญา และมีเจตคติต่อความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่
ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และด้านย่อย ของพนักงานฝ่ ายขายที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ก) มีบคุ ลิกภาพ
ด้านสติปัญญา (ข) และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค) แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและ
กลุม่ ย่อย2 กลุม่
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

กลุ่มภูมิหลัง

กลุม่ รวม
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
*p<.05, **p<.01

n

400
300
100

ความสอดคล้อง
ความสอดคล้อง ระหว่างหลักการที่ได้
ระหว่างคาพูดและ กาหนดไว้กับการ
โดยรวม
การกระทา
รักษาสัญญาจะ
ของบุคคล
ปฏิบัติตามหลักการ
นั้น
กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย% กxขxค ทานาย%
<1
44.5
3.739
36.8
3.615
42.0
<1
43.3
4.390* 36.5
4.337*
40.0
<1
48.9
<1
38.4
<1
49.3
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จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบุคลิกภาพด้านสติปัญ ญา
และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (ตาราง
27) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล
และด้านความสอดคล้อ งระหว่างหลัก การที่ ได้ก าหนดไว้กับ การรัก ษาสัญ ญาจะปฏิ บัติตาม
หลัก การนั้น แปรปรวนไปตามปฏิ สัม พั น ธ์ระหว่า งบรรยากาศเชิ ง จริ ย ธรรมภายในองค์ก ร
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา และเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย

บรรยากาศ
เชิงจริยธรรม
ภายใน
องค์กร
น้อย
มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
*p<.05

มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
น้อย

บุคลิกภาพ
ด้าน
สติปัญญา

กลุ่ม

เจตคติต่อ
ความ
ซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
มาก
น้อย
122
222
221
212
121
211
112
111

รหัส

22
98
8
34
22
16
15
85

n

5.693
5.691
5.625
5.493
5.295
5.172
5.050
4.947

Mean

.361
.393
.327
.387
.375
.373
.343
.494

SD

.002
-

5.691

121

.068
.066
-

5.625

122

.200*
.198*
.132
-

5.493

212

.398*
.396*
.330
.198
-

5.295

112

.521*
.519*
.453*
.321*
.123
-

5.172

221

.643*
.641*
.575*
.443*
.245
.122
-

5.050

211

ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล ตามบรรยากาศเชิง
จริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านสติปัญญา และเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย

.746*
.744*
.678*
.546*
.348*
.225*
.103
-

4.947

111

138

139
จากตาราง 28 เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ในกลุม่ เจน
เนอเรชั่น วาย 1) พนัก งานที่ รับ รู บ้ รรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก รอาจมากหรือน้อ ย มี
บุคลิกภาพด้านสติปัญญามาก และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความ
ซื่ อตรงเชิ งพฤติ ก รรมด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคลมากกว่า
พนัก งานที่ มีลกั ษณะอื่น ๆ ยกเว้น พนัก งานที่ รบั รูบ้ รรยากาศเชิ งจริยธรรมภายในองค์ก รมาก มี
บุคลิกภาพด้านสติปัญ ญามาก และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมอาจมากหรือน้อย 2)
พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรมาก มีบคุ ลิกภาพด้านสติปัญญามาก และมี
เจตคติ ต่อความซื่ อตรงเชิ งพฤติ กรรมน้อย และพนัก งานที่ รบั รูบ้ รรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายใน
องค์กรมาก มีบุคลิกภาพด้านสติปัญญาน้อย และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะ
เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล
มากกว่าพนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรอาจมากหรือน้อย แต่มีบุคลิกภาพ
ด้านสติปัญญาน้อยและมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อยเท่านัน้ และ 3) พนักงานที่รบั รู ้
บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก รน้อย มีบุคลิกภาพด้านสติปั ญ ญามาก และมีเจตคติต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อย และพนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรมาก มี
บุคลิกภาพด้านสติปัญญาน้อย และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อย จะเป็ นผูท้ ี่มีความ
ซื่ อตรงเชิ งพฤติ ก รรมด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคลมากกว่า
พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านสติปัญญา และมีเจตคติตอ่
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อยทัง้ หมด

บรรยากาศเชิง
จริยธรรมภายใน
องค์กร
มาก
น้อย
น้อย
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
*p<.05

กลุ่ม
บุคลิกภาพ
ด้าน
สติปัญญา
มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก
น้อย
น้อย
น้อย

เจตคติต่อความ
ซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม
มาก
น้อย
มาก
มาก
น้อย
น้อย
มาก
น้อย
n
98
22
22
34
8
16
15
85

รหัส
222
121
122
212
221
211
112
111

5.610
5.420
5.409
5.338
5.219
5.125
5.117
4.773

Mean
.354
.418
.374
.417
.490
.376
.462
.447

SD
.190
-

5.420

121

.201*
.011
-

5.409

122

.272*
.082
.071
-

5.338

212

.391*
.201
.190
.119
-

5.219

221

.485*
.295*
.284*
.213
.094
-

5.125

211

.493*
.303*
.292*
.221
.102
.008
-

5.117

112

.837
.647*
.636*
.565*
.446*
.352*
.344*
-

4.773

111

ตาราง 29 ผลการเปรีย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรมด้านความสอดคล้อ งระหว่า งหลัก การที่ ได้ก าหนดไว้กับ การรัก ษาสัญ ญา
จะปฏิบัติตามหลักการนั้น ตามบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านสติปัญ ญา และเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงา น
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
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จากตาราง 29 เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ในกลุม่ เจน
เนอเรชั่น วาย 1) พนัก งานที่ รับ รูบ้ รรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก รมาก มีบุคลิก ภาพด้าน
สติ ปั ญ ญามาก และมี เจตคติ ต่อความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมมาก จะเป็ น ผูท้ ี่ มีความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตาม
หลักการนั้นมากกว่าพนัก งานที่ มีลักษณะอื่น ๆ ยกเว้น พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิ งจริย ธรรม
ภายในองค์กรน้อย มีบุคลิกภาพด้านสติปัญญามาก และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
น้อย 2) พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรน้อย มีบุคลิกภาพด้านสติปัญ ญา
มาก และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติ กรรมน้อย และพนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรม
ภายในองค์กรน้อย มีบุคลิกภาพด้านสติปัญญามาก และมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
มาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั
การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ มากกว่าพนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กรอาจมากหรือน้อย แต่มีก ารแสดงออกหรือการแสดงตัวและมีเจตคติต่อความซื่อตรงเชิ ง
พฤติกรรมน้อยเท่านัน้ และ 3) พนักงานที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบุคลิกภาพ
ด้านสติปั ญ ญา และมีเจตคติ ต่อความซื่ อตรงเชิงพฤติ กรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาก จะเป็ น ผูท้ ี่ มี
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญา
จะปฏิ บัติ ต ามหลัก การนั้น มากกว่าพนัก งานที่ รับ รู บ้ รรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร มี
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมน้อยทัง้ หมด
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2. ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจการทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทั้ง
โดยรวมและรายด้ า น โดยใช้ต ัวท านายกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ 2 ตัว แปร (ภาวะผู้น าเชิ ง
จริยธรรม และบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 1 ส่วนกลุม่ ตัวแปร
จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร (บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโน
ธรรมหรือมีจิตสานึก บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
และบุค ลิก ภาพด้านสติ ปั ญ ญา) เข้าท านายเป็ น ลาดับ ที่ 2 และกลุ่มตัวแปรจิ ต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ 1 ตัวแปร (เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 3 ด้วยสถิติ
วิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุค ูณ แบบเชิ ง ชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจการทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
โดยรวม โดยใช้ต ัวท านายกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ภาวะผู้น าเชิ งจริย ธรรม และ
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 1 ส่วนกลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม
5 ตัวแปร (บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก
บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพด้าน
สติปัญญา) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 2 และกลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร (เจต
คติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 3 ด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
แบบเชิงชัน้ (Hierarchical Multiple Regression Analysis)

หมายเหตุ :

ลาดับที่ 1 (สถานการณ์ 1-2)
%
ตัวที่มีนยั
ค่าเบต้า
ทานาย
สาคัญ
31.4
2,1
.40,.22
36.0
2,1
.35,.32
25.8
2
.50

ลาดับที่ 2 (จิตลักษณะเดิม 3-7)
ตัวที่มีนยั
R Square Change
ค่าเบต้า
สาคัญ
22.1**
4,2,7
.25,.19,.18
18.8**
7,4,2,1 .23,.18,.14,.12
31.5**
4,2
.29,.27

ลาดับที่ 3 (จิตลักษณะตามสถานการณ์ 8)
ตัวที่มีนยั
R Square Change
ค่าเบต้า
สาคัญ
1.9**
8,4,7,2,6 .21,.20,.18,.11,.10
1.6**
7,8,4,1
.22,.20,.15,.12
1.6
4,2
.23,.21

R Square Change คือ เปอร์เซ็นต์ทานายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดทานายใหม่เข้าไป ขณะที่ชดุ ตัวทานายเดิมถูกควบคุมให้คงที่
ชุดตัวทานายลาดับที่ 1 :
1 หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
2 หมายถึง บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
ชุดตัวทานายลาดับที่ 2 :
3 หมายถึง บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
4 หมายถึง บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก
5 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน
6 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
7 หมายถึง บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
ชุดตัวทานายลาดับที่ 3:
8 หมายถึง เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

รวม
400
Gen Y
300
Gen X
100
*p<.05, **p<.01

กลุม่

จานวน
(คน)

ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบเชิงชัน้ ของปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ เพื่อทานายความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
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เมื่อน าคะแนนของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมมาวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ
แบบเชิงชัน้ (ตาราง 30) โดยใช้ชุดปัจจัยสถานการณ์ 2 ตัวแปร เป็ นกลุ่มทานายลาดับที่ 1 ปรากฏ
ว่า ปัจจัยสถานการณ์ 2 ตัวแปร ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม ในกลุม่ รวมได้รอ้ ยละ
31.4 มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
(ค่าเบต้า เท่ากับ .40 และ .22 ตามลาดับ) และในกลุ่มย่อยท านายได้ระหว่างร้อยละ 25.8 ถึ ง
ร้อยละ 36.0 โดยมีคา่ สัมประสิทธิการทานายสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีตวั ทานายที่สาคัญ
คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า เท่ากับ .50) และค่าสัมประสิทธิการทานาย
ต่าสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย มีตวั ทานายที่ สาคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์ก ร
และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า เท่ากับ .35 และ .32 ตามลาดับ)
เมื่อนาตัวทานายกลุม่ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร เข้ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทานายลาดับ
ที่ 2 เมื่อทาการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรลาดับที่ 1 ให้คงที่ ปรากฏว่า ชุดปั จจัยจิตลักษณะเดิม
ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม ในกลุ่มรวมได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.1 โดยมีตวั ทานายที่
สาคัญ คือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร และ
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า เท่ากับ .25, .19 และ .18 ตามลาดับ) และในกลุม่ ย่อยทานาย
ได้เพิ่ มขึน้ ระหว่างร้อยละ 18.8 ถึงร้อยละ 31.5 โดยทานายได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่น
เอ็ก ซ์ มีต ัวท านายที่ ส าคัญ คื อ บุคลิ ก ภาพด้านมโนธรรมหรือมี จิ ตส านึ ก และบรรยากาศเชิ ง
จริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า เท่ากับ .29 และ .27 ตามลาดับ) และทานายได้เพิ่มขึน้ ต่าสุดใน
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย มีตวั แปรที่สาคัญ คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา บุคลิกภาพด้านมโนธรรม
หรือมีจิ ต สานึก บรรยากาศเชิงจริย ธรรมภายในองค์ก ร และ ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม (ค่าเบต้า
เท่ากับ .23, .18, .14 และ .12 ตามลาดับ)
เมื่อนาตัวทานายกลุม่ ปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร เข้ามาเพิ่มเป็ นชุดตัว
ทานายลาดับที่ 3 เมื่อทาการควบคุมอิท ธิพลของตัวแปรลาดับที่ 1 และ 2 ให้คงที่ ปรากฏว่า ชุด
ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม ในกลุม่ รวมได้เพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.9 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญ คือ เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม บุคลิกภาพด้านมโน
ธรรมหรือมีจิ ต สานึก บุค ลิก ภาพด้านสติปั ญ ญา บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร และ
บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ (ค่าเบต้า เท่ากับ .21, .20, .18, .11 และ .10 ตามลาดับ)
และในกลุม่ ย่อยทานายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.6 โดยทานายได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
มีตวั ทานายสาคัญ คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม บุคลิกภาพ
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ด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า เท่ากับ .22, .20, .15 และ .12
ตามลาดับ) แต่ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่สามารถทานายได้
สรุปได้วา่ ตัวทานายกลุม่ ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งเป็ นชุดทานายลาดับที่ 3
สามารถร่วมกัน ท านายความซื่ อตรงเชิงพฤติก รรมโดยรวมได้เพิ่ มขึน้ อย่ างมีนัย สาคัญ จากตัว
ทานายชุดปั จจัยสถานการณ์เคยทานายไว้ในลาดับที่ 1 และตัวทานายชุดปัจจัยจิตลักษณะเดิม
เคยทานายไว้ในลาดับที่ 2 พบผลการทานายทัง้ ในกลุม่ รวม และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย มีเปอร์เซ็นต์
ทานายที่ เพิ่ มขึน้ อยู่ระหว่างร้อยละ 1.6 ถึ งร้อยละ 1.9 โดยท านายเพิ่ มขึน้ สูงสุดในกลุ่มวาย ใน
ภาพรวมตัวทานายต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมที่สาคัญ ได้แก่ บุคลิกภาพด้านมโนธรรม
หรือมีจิตสานึก เจตคติ ต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม บุคลิกภาพด้านสติปัญ ญา บรรยากาศเชิง
จริย ธรรมภายในองค์ก ร ภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม และบุคลิก ภาพด้านความมั่น คงทางอารมณ์
ตามลาดับ
2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจการทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล โดยใช้ตวั ทานายกลุ่มตัวแปร
สถานการณ์ 2 ตัวแปร (ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร) เข้า
ทานายเป็ นลาดับที่ 1 ส่วนกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร (บุคลิกภาพด้านการแสดงออก
หรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน
บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพด้านสติปัญญา) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 2
และกลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร (เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม) เข้า
ทานายเป็ น ลาดับ ที่ 3 ด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple
Regression Analysis)

400
300
100

กลุม่

รวม
Gen Y
Gen X

ลาดับที่ 1 (สถานการณ์ 1-2)
ตัวที่มีนยั
ทานาย %
ค่าเบต้า
สาคัญ
25.8
2,1
.38,.18
30.6
2,1
.33,.29
20.2
2
.47

ลาดับที่ 2 (จิตลักษณะเดิม 3-7)
ตัวที่มีนยั
R Square Change
ค่าเบต้า
สาคัญ
17.2**
4,2
.25,.18
13.6**
4,7,2
.17,.16,.15
27.2**
4,2
.32,.23

ลาดับที่ 3 (จิตลักษณะตามสถานการณ์ 8)
ตัวที่มีนยั
R Square Change
ค่าเบต้า
สาคัญ
1.7**
4,8,2
.21,.19,.11
1.1*
8,7
.16,.16
2.3*
4,8
.25,.21

หมายเหตุ : R Square Change คือ เปอร์เซ็นต์ทานายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดทานายใหม่เข้าไป ขณะที่ชดุ ตัวทานายเดิมถูกควบคุมให้คงที่
ชุดตัวทานายลาดับที่ 1 :
1 หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
2 หมายถึง บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
ชุดตัวทานายลาดับที่ 2 :
3 หมายถึง บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
4 หมายถึง บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก
5 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน
6 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
7 หมายถึง บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
ชุดตัวทานายลาดับที่ 3:
8 หมายถึง เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

*p<.05, **p<.01

จานวน
(คน)

ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบเชิงชัน้ ของปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ เพื่อทานายความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
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เมื่อนาคะแนนของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการ
กระท าของบุ ค คลมาวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ แบบเชิ ง ชั้น (ตาราง 31) โดยใช้ชุด ปั จ จัย
สถานการณ์ 2 ตัวแปร เป็ นกลุ่มทานายลาดับที่ 1 ปรากฏว่า ปัจจัยสถานการณ์ 2 ตัวแปร ทานาย
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล ในกลุ่ม
รวมได้รอ้ ยละ 25.8 มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร และภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า .38 และ .18 ตามลาดับ) และในกลุ่มย่อยทานายได้ระหว่างร้อยละ 20.2
ถึงร้อยละ 30.6 โดยมีค่าสัมประสิท ธิ์การทานายสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ มีตวั ท านายที่
สาคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า เท่ากับ .47) และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ทานายต่าสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กร และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า เท่ากับ .33 และ เท่ากับ .29 ตามลาดับ)
เมื่อนาตัวทานายกลุม่ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร เข้ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทานายลาดับ
ที่ 2 เมื่อทาการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรลาดับที่ 1 ให้คงที่ ปรากฏว่า ชุดปั จจัยจิตลักษณะเดิม
ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล ใน
กลุ่ม รวมได้เพิ่ ม ขึน้ ร้อ ยละ 17.2 โดยมี ตัวท านายที่ สาคัญ คื อ มโนธรรมหรือมี จิ ต ส านึ ก และ
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า เท่ากับ .25 และ .18 ตามลาดับ) และในกลุม่ ย่อย
ทานายได้เพิ่มขึน้ ระหว่างร้อยละ 13.6 ถึงร้อยละ 27.2 โดยทานายได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก และบรรยากาศเชิง
จริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า เท่ากับ .32 และ .23 ตามลาดับ) และทานายได้เพิ่มขึน้ ต่าสุดใน
กลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือจิตสานึก บุคลิกภาพ
ด้า นสติ ปั ญ ญา และ บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมในองค์ก ร (ค่าเบต้า เท่ ากับ .17, .16 และ .15
ตามลาดับ)
เมื่อนาตัวทานายกลุม่ ปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร เข้ามาเพิ่มเป็ นชุดตัว
ทานายลาดับที่ 3 เมื่อทาการควบคุมอิท ธิพลของตัวแปรลาดับที่ 1 และ 2 ให้คงที่ ปรากฏว่า ชุด
ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่าง
คาพูด และการกระทาของบุค คล ในกลุ่มรวมได้เพิ่ มขึน้ ร้อยละ 1.7 โดยมีตวั ท านายที่สาคัญ คือ
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม และบรรยากาศเชิง
จริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า .21, .19 และ .11 ตามลาดับ) และในกลุม่ ย่อยทานายได้เพิ่มขึน้
ระหว่างร้อยละ 1.1 ถึ งร้อยละ 2.3 โดยท านายได้เพิ่ มขึน้ สูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ มี ตัว
ท านายสาคัญ คื อ บุค ลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมี จิ ตส านึ ก และเจตคติ ต่อ ความซื่ อตรงเชิ ง
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พฤติกรรม (ค่าเบต้า เท่ากับ .25 และ .21 ตามลาดับ) และทานายได้เพิ่มขึน้ ต่าสุดในกลุม่ เจนเนอ
เรชั่น วาย มี ต ัวแปรที่ ส าคัญ คื อ เจตคติ ต่อ ความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรม และบุค ลิ ก ภาพด้า น
สติปัญญา (ค่าเบต้า เท่ากับ .16 ทัง้ 2 ตัวแปร)
สรุปได้วา่ ตัวทานายกลุม่ ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งเป็ นชุดทานายลาดับที่ 3
สามารถร่วมกัน ทานายความซื่ อตรงเชิ งพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการ
กระทาของบุคคลได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ จากตัวทานายชุดปัจจัยสถานการณ์เคยทานายไว้ใน
ลาดับที่ 1 และตัวทานายชุดปั จจัยจิตลักษณะเดิมเคยทานายไว้ในลาดับที่ 2 พบผลการทานายทั้ง
ในกลุ่ม รวม และกลุ่ม ย่ อ ย 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม เจนเนอเรชั่น วายและกลุ่ม เจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ มี
เปอร์เซ็นต์ทานายที่เพิ่มขึน้ อยู่ระหว่างร้อยละ 1.1 ถึงร้อยละ 2.3 โดยทานายเพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุ่ม
เจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ ในภาพรวมตัวท านายต่อความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมด้านความสอดคล้อ ง
ระหว่างคาพูด และการกระท าของบุคคลที่ สาคัญ ได้แก่ เจตคติต่อความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรม
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก บุคลิกภาพด้านสติปัญญา และบรรยากาศเชิงจริยธรรม
ภายในองค์กร ตามลาดับ
2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจการทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ด้านความสอดคล้ องระหว่างหลัก การที่ได้ กาหนดไว้กับ การรัก ษาสัญญาจะปฏิบั ติตาม
หลักการนั้น โดยใช้ตวั ทานายกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และ
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 1 ส่วนกลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม
5 ตัวแปร (บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก
บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพด้าน
สติปัญญา) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 2 และกลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร (เจต
คติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม) เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 3 ด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
แบบเชิงชัน้ (Hierarchical Multiple Regression Analysis)

หมายเหตุ :

ลาดับที่ 1 (สถานการณ์ 1-2)
ตัวที่มี
ทานาย %
ค่าเบต้า
นัยสาคัญ
29.0
2,1
.37,.23
31.5
2,1
.32,.31
26.5
2
.49

ลาดับที่ 2 (จิตลักษณะเดิม 3-7)
R Square
ตัวที่มีนยั
ค่าเบต้า
Change
สาคัญ
21.8**
7,4,2,6
.22,.21,.16,.12
19.2**
7,4
.27,.16
30.3**
2,4
.28,.23

ลาดับที่ 3 (จิตลักษณะตามสถานการณ์ 8)
R Square
ตัวที่มีนยั
ค่าเบต้า
Change
สาคัญ
1.7**
7,8,4,6
.21,.19,.17,.13
1.7**
7,8,1
.26,.20,.11
0.8
2,6
.24,.20

R Square Change คือ เปอร์เซ็นต์ทานายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดทานายใหม่เข้าไป ขณะที่ชดุ ตัวทานายเดิมถูกควบคุมให้คงที่
ชุดตัวทานายลาดับที่ 1 :
1 หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
2 หมายถึง บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
ชุดตัวทานายลาดับที่ 2 :
3 หมายถึง บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
4 หมายถึง บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก
5 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน
6 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
7 หมายถึง บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
ชุดตัวทานายลาดับที่ 3 :
8 หมายถึง เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

รวม
400
Gen Y 300
Gen X 100
*p<.05, **p<.01

กลุม่

จานวน
(คน)

ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบเชิงชัน้ ของปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ เพื่อทานายความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
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เมื่อนาคะแนนของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้
กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนัน้ มาวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบเชิง
ชัน้ (ตาราง 32) โดยใช้ชดุ ปัจจัยสถานการณ์ 2 ตัวแปร เป็ นกลุม่ ทานายลาดับที่ 1 ปรากฏว่า ปัจจัย
สถานการณ์ 2 ตัวแปร ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้
กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ ในกลุม่ รวมได้รอ้ ยละ 29.0 มีตวั ทานายที่
สาคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า เท่ากับ
.37 และ .23 ตามลาดับ) และในกลุม่ ย่อยทานายได้ระหว่างร้อยละ 26.5 ถึงร้อยละ 31.5 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การทานายสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บรรยากาศเชิง
จริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า เท่ากับ .49) และมีค่าสัมประสิทธิ์การทานายต่าสุดในกลุ่มเจน
เนอเรชั่นวาย มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร และภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม (ค่าเบต้า เท่ากับ .32 และ .31 ตามลาดับ)
เมื่อนาตัวทานายกลุม่ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร เข้ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทานายลาดับ
ที่ 2 เมื่อทาการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรลาดับที่ 1 ให้คงที่ ปรากฏว่า ชุดปั จจัยจิตลักษณะเดิม
ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษา
สัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนัน้ ในกลุม่ รวมได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.8 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญ คือ
บุคลิก ภาพด้านสติ ปั ญ ญา บุค ลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิ ตสานึก บรรยากาศเชิงจริย ธรรม
ภายในองค์กร และบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ (ค่าเบต้า เท่ากับ .22, .21, .16 และ
.12 ตามลาดับ) และในกลุม่ ย่อยทานายได้เพิ่มขึน้ ระหว่างร้อยละ 19.2 ถึงร้อยละ 30.3 โดยทานาย
ได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กร และบุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก (ค่าเบต้า เท่ากับ .28 และ .23 ตามลาดับ )
และทานายได้เพิ่ มขึน้ ต่า สุด ในกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย มีตัวทานายที่ สาคัญ คือ บุคลิกภาพด้าน
ปัญญา และบุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก (ค่าเบต้า เท่ากับ .27 และ .16 ตามลาดับ)
เมื่อนาตัวทานายกลุม่ ปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร เข้ามาเพิ่มเป็ นชุดตัว
ทานายลาดับที่ 3 เมื่อทาการควบคุมอิท ธิพลของตัวแปรลาดับที่ 1 และ 2 ให้คงที่ ปรากฏว่า ชุด
ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่าง
หลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ ในกลุม่ รวมได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ
1.7 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก และบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ (ค่าเบต้า
เท่ากับ .21, .19, .17 และ .13 ตามลาดับ ) และในกลุ่มย่ อยท านายได้เพิ่ มขึน้ ร้อยละ 1.7 โดย
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ทานายได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย มีตวั ทานายสาคัญ คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า เท่ากับ .26, .20 และ
.11 ตามลาดับ) แต่ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่สามารถทานายได้
สรุปได้วา่ ตัวทานายกลุม่ ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งเป็ นชุดทานายลาดับที่ 3
สามารถร่วมกัน ท านายความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลัก การที่ ได้
กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ ได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ จากตัวทานาย
ชุดปั จจัย สถานการณ์เคยท านายไว้ในลาดับ ที่ 1 และตัวท านายชุดปั จ จัย จิ ตลัก ษณะเดิม เคย
ทานายไว้ในลาดับที่ 2 พบผลการทานายทั้งในกลุ่มรวม และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย มีเปอร์เซ็น ต์
ทานายที่ เพิ่ มขึน้ ร้อยละ 1.7 โดยทานายเพิ่ มขึน้ สูงสุดในกลุ่มรวมและกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ใน
ภาพรวมตัวทานายต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนด
ไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ ที่สาคัญ ได้แก่ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา เจตคติ
ต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ บุคลิกภาพด้านมโนธรรม
หรือมีจิตสานึก ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร ตามลาดับ

3.741
<1
5.301*
<1
<1
<1

พนักงาน
ต่างเจน ความซื่อตรง
เนอเรชั่น เชิงพฤติกรรม
ภาพรวม

บุคลิกภาพด้านการ
รวม
แสดงออกหรือการแสดงตัว Gen X
Gen Y
บุคลิกภาพด้านมโนธรรม รวม
หรือมีจิตสานึก
Gen X
Gen Y

ตัวแปรจิตลักษณะเดิม
บุคลิกภาพห้า)
(องค์ประกอบ

ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์(เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม)
ตัวแปรสถานการณ์
ตัวแปรสถานการณ์
(ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม)
(บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร)
ความสอดคล้อง ความสอดคล้องระหว่าง
ความ
ความสอดคล้อง ความสอดคล้องระหว่าง
ระหว่างคาพูด
หลักการที่ได้กาหนดไว้ ซื่อตรงเชิง ระหว่างคาพูด
หลักการที่ได้กาหนดไว้
และการกระทา
กับการรักษาสัญญาจะ พฤติกรรม และการกระทา
กับการรักษาสัญญาจะ
ของบุคคล
ปฏิบัติตามหลักการนั้น
ภาพรวม
ของบุคคล
ปฏิบัติตามหลักการนั้น
2.695
3.312
2.529
<1
7.976*
<1
<1
<1
<1
<1
3.420
5.037*
3.465
<1
10.596*
<1
<1
<1
3.419
<1
1.056
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.471
<1

ตาราง 33 การสรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2
ด้าน (รูปแบบการรับรูถ้ ึงความสอดคล้องระหว่างคาพูดกับการกระทาของบุคคล และความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญ ญาจะ
ปฏิ บั ติ ต ามหลัก การนั้ น ) ของพนั ก งานฝ่ ายขายที่ มี ตัว แปรสถานการณ์ มี ตัว แปรจิ ต ลัก ษณะเดิ ม และมี ต ัว แปรจิ ต ลัก ษณะตามสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย)
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*p<.05,**p<.01

บุคลิกภาพด้านสติปัญญา

บุคลิกภาพด้านมั่นคงทาง
อารมณ์

รวม
Gen X
Gen Y
รวม
Gen X
Gen Y
รวม
Gen X
Gen Y

บุคลิกภาพด้านความ
สุภาพอ่อนโยน

<1
1.179
<1
<1
4.722*
<1
<1
<1
<1

พนักงาน
ต่างเจน ความซื่อตรง
เนอเรชั่น เชิงพฤติกรรม
ภาพรวม

ตัวแปรจิตลักษณะเดิม
บุคลิกภาพห้า)
(องค์ประกอบ

ตาราง 33 (ต่อ)
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์(เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม)
ตัวแปรสถานการณ์
ตัวแปรสถานการณ์
(ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม)
(บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร)
ความสอดคล้อง ความสอดคล้องระหว่าง
ความ
ความสอดคล้อง ความสอดคล้องระหว่าง
ระหว่างคาพูด
หลักการที่ได้กาหนดไว้ ซื่อตรงเชิง ระหว่างคาพูด
หลักการที่ได้กาหนดไว้
และการกระทา กับการรักษาสัญญาจะ พฤติกรรม และการกระทา
กับการรักษาสัญญาจะ
ของบุคคล
ปฏิบัติตามหลักการนั้น ภาพรวม
ของบุคคล
ปฏิบัติตามหลักการนั้น
<1
<1
<1
1.564
<1
<1
1.374
2.110
2.007
1.500
<1
<1
<1
1.898
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.440
4.440*
<1
<1
<1
<1
2.345
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.739
3.615
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.390*
4.337*
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จากตาราง 33 การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of
Variance) ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน (รูปแบบการรับรูถ้ ึงความ
สอดคล้องระหว่างค าพูด กับ การกระท าของบุคคล และความสอดคล้องระหว่างหลัก การที่ ได้
ก าหนดไว้กับ การรัก ษาสัญ ญาจะปฏิ บัติ ต ามหลัก การนั้ น ) พบว่า ตัวแปรจิ ต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ คื อ เจตคติ ต่อความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรม ตัวแปรสถานการณ์ คือ ภาวะผูน้ าเชิ ง
จริยธรรม และ ตัวแปรจิ ตลักษณะเดิม คือ บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว ของ
พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและในด้านความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิ บัติตามหลักการนั้น อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ตัวแปร
สถานการณ์ คือ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม คือ บุคลิกภาพด้านความ
มั่นคงทางอารมณ์ ของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ส่ง ผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
และในด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ ได้ก าหนดไว้กับการรัก ษาสัญ ญาจะปฏิบัติตาม
หลักการนัน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ตัวแปร
สถานการณ์ คื อ บรรยากาศเชิ ง จริ ย ธรรมภายในองค์ก ร และ ตัว แปรจิ ต ลัก ษณะเดิ ม คื อ
บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว ของพนักงานกลุม่ รวมและพนักงานเจนเนอเรชั่น
วาย ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับ
การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ตัวแปร
สถานการณ์ คื อ บรรยากาศเชิ ง จริ ย ธรรมภายในองค์ก ร และ ตัว แปรจิ ต ลัก ษณะเดิ ม คื อ
บุคลิกภาพด้านสติปัญญาของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมใน
ด้านรู ปแบบการรับ รูถ้ ึงความสอดคล้องระหว่างคาพูดกับ การกระท าของบุคคล และ ด้านความ
สอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนัน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.21
0.26
0.24

0.21
0.16
0.25

0.21
0.22
0.23

หมายเหตุ: R Square Change คือ การนาเปอร์เซ็นต์ทานายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดทานายใหม่เข้าไปมารวมกัน (ตัวทานายลาดับ 1 + ตัวทานายลาดับ 2 + ตัวทานาย
ลาดับ 3)

*p<.05, **p<.01

ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม
กลุม่ รวม 55.4**
เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
- Gen Y
56.4**
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
- Gen X
58.9
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมและมีจิตสานึก
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล
กลุม่ รวม 44.7**
บุคลิกภาพภาพด้านมโนธรรมและมีจิตสานึก
- Gen Y
45.3*
เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
- Gen X
49.7*
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมและมีจิตสานึก
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น
กลุม่ รวม 52.5**
บุคลิกภาพภาพด้านสติปัญญา
- Gen Y
52.4**
บุคลิกภาพภาพด้านสติปัญญา
- Gen X
57.6
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร

ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

ตัวทานายกลุ่มตัวแปร ลาดับที่ 1,2,3
ตัวแปรสถานการณ์ (ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม/บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร) , ตัวแปรจิตลักษณะเดิม (บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ)
และ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ (เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม)
R Square Change
ตัวแปรที่มีนัยสาคัญ
ค่าเบต้า

ตาราง 34 สรุปผลการวิเคราะห์คา่ อานาจการทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทัง้ โดยรวมและรายด้าน
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จากตาราง 34 การวิเคราะห์คา่ อานาจการทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทั้งโดยรวม
และรายด้าน พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมมากที่สดุ มีเปอร์เซ็น ต์
ทานายที่เพิ่ มขึน้ อยู่ระหว่างร้อยละ 1.6 ถึ งร้อยละ 1.9 โดยทานายเพิ่ มขึน้ สูงสุดในกลุ่มวาย คือ
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า เท่ากับ .22) ตัวแปรที่สง่ ผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้าน
ความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล มีเปอร์เซ็นต์ทานายที่เพิ่มขึน้ อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 1.1 ถึงร้อยละ 2.3 โดยทานายเพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ บุคลิ กภาพด้าน
มโนธรรมหรือมีจิตสานึก (ค่าเบต้า เท่ากับ .25) และ ตัวแปรที่สง่ ผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนั้น
มีเปอร์เซ็นต์ทานายที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.7 โดยทานายเพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ รวมและกลุม่ เจนเนอเรชั่น
วาย คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า เท่ากับ .26) ซึ่งตัวแปรเหล่านีล้ ว้ นมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมของพนักงาน ดังนั้นองค์ก รต้องเข้าใจความแตกต่างของ
พนักงานทั้ง 2 กลุม่ และสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู ้ พร้อมทัง้ ให้ความสาคัญกับกระบวนการเพื่ อ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะทาให้พนักงานฝ่ ายขายมีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมเพิ่มขึน้ ต่อไป
การเชือ่ มโยงผลการวิจัยระยะที่ 1 สู่การวิจัยระยะที่ 2
จากผลการศึกษาวิจัยระยะที่ 1 พบว่า ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิง
จริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพห้า องค์ประกอบ และเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม มี
ผลต่อกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม และ สามารถร่วมกันทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของ
พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร จึงนาไปสูก่ ารสืบค้นการศึกษาวิจัย
ระยะที่ 2 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรภายใต้ปัจจัยในการส่งเสริมความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร ว่าควรมีกระบวนการ
ในการพัฒนาหรือการกาหนดวิธีการอย่างไร โดยผูว้ ิจัยได้นาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยระยะที่ 1
คือ ข้อมูลในด้าน ภาวะผูน้ าเชิ งจริยธรรม บรรยากาศเชิง จริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพห้า
องค์ป ระกอบ เจตคติ ต่อความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรม ที่ ส่งผลต่อความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมของ
พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร มาใช้เป็ นข้อมูล เพื่อนามาสร้าง
เป็ นข้อคาถาม สาหรับการสัมภาษณ์เพื่อเป็ นการมองหาแนวทางของการพัฒนาความซื่อตรงเชิง
พฤติ กรรมที่ชัดเจนและสามารถนาไปสู่กระบวนการปฏิบัติขององค์กรในเชิงรูป ธรรม ให้เกิดขึน้
ภายในหน่วยงานของพนักงานทัง้ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย สาหรับการศึกษาวิจยั ใน
ระยะที่ 2 ทาการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารซึ่งดูแลและบริหารด้านนโยบายภายในองค์กร หัวหน้างานที่มี
ความรับ ผิด ชอบและดูแลในด้านการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ผูท้ รงคุณ วุฒิ ซึ่งมีความรู ค้ วาม
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เชี่ย วชาญทางด้านพฤติ กรรมความซื่อตรง คุณ ธรรม จริยธรรม จานวน 7 คน เป็ นการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ผลการวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 3 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาองค์กร
เกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่น
วายภายในองค์กร จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจานวน 7 คน
ทาการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร หัวหน้างาน ผูซ้ ึ่งมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เกี่ย วข้อง
ประกอบด้วย
1. ผูม้ ีองค์ความรูท้ างด้านพฤติกรรมความซื่อตรง คุณธรรม จริยธรรม จานวน 1 ท่าน
เช่น คณาจารย์ นักวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความซื่อตรง หรือ งานวิจัยที่เกี่ย วข้อง
ทางด้านจริยธรรม เป็ นต้น (ผูเ้ ชี่ยวชาญ 1)
2. ผูม้ ีค วามเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็ น ตัวแทน
จากหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ ายบริหารงานทั่วไป และ ฝ่ ายขาย (HR 1 และ HR2)
3. ผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องสาหรับบริหารงานระดับนโยบายภายในองค์กร จานวน 4 ท่าน
โดยเป็ นตัวแทนจากผูบ้ ริหารงานทั่วไป และ ผูบ้ ริหารเฉพาะของฝ่ ายขาย (MD1 MD2 MD3 MD4)
สามารถจาแนกคุณลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ดงั นี ้
ตาราง 35 คุณลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตาแหน่ง

เพศ

อาจารย์มหาวิทยาลัย
Head of Corporate HR Development
ผูจ้ ดั การส่วนพัฒนาและการบริหาร
ประสิทธิภาพการขาย

หญิง
หญิง
ชาย

อายุ
(ปี )
43
49
38

ระดับการศึกษา อายุการทางาน ณ สถานที่
สูงสุด
ทางานปั จจุบัน (ปี )
ปริญญาเอก
22
ปริญญาโท
23
ปริญญาโท
15
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ตาราง 35 (ต่อ)
ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการกลุ่มการขาย 3
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย Non-Alcohol 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย Non-Alcohol 3
ผูจ้ ดั การฝ่ ายชานเมือง

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

อายุ
(ปี )
56
48
59
60

ระดับการศึกษา อายุการทางาน ณ สถานที่
สูงสุด
ทางานปั จจุบัน (ปี )
ปริญญาโท
19
ปริญญาโท
24
ปริญญาโท
12
ปริญญาโท
19

ผูว้ ิจัยทาการวิเคราะห์เนือ้ หาจากข้อมูลในการสัมภาษณ์ ภายใต้แนวคิดของทฤษฎีปฎิ
สัมพันธ์นิย ม (Interactionism Model) ที่สะท้อนให้เห็นสาเหตุภายในจิ ตใจและภายนอกในการ
ทางานและเป็ นการปรับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมให้เกิดขึน้ ภายในหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับผล
การศึกษาวิจัยระยะที่ 1 เพื่อตอบโจทย์ความมุง่ หมายของการวิจัยข้อ 3 ในการสร้างแนวทางการ
พัฒนาองค์กรเกี่ยวกับ ปั จจัยส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมของพนัก งานเจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์
และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร โดยการสัมภาษณ์ผทู้ ี่เกี่ยวข้องจานวน 7 คน เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาพนักงานแต่ละเจนเนอเรชั่น พบว่า
1. พนักงานเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร
การสัมภาษณ์ผทู้ ี่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพนักงานเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร พบว่า
พนักงานต้องได้รบั การพัฒนาความซื่อตรงเชิ งพฤติกรรม ใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลิกภาพด้าน
สติปัญญา และ 2) เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ดังนี ้
1.1 ด้านบุคลิกภาพด้านสติปัญญา
ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องส่วนใหญ่ เป็ น ที่ เป็ น ผูม้ ีองค์ความรู ท้ างด้านพฤติก รรมความซื่ อตรง
คุณ ธรรม จริยธรรม ผูม้ ีค วามเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ย วข้อง
สาหรับ บริห ารงานระดับ นโยบายภายในองค์ก ร ให้ความเห็น ว่า พนัก งานเจนเนอเรชั่น วายมี
บุคลิก ภาพด้านสติ ปั ญ ญาที่ มีความเฉลีย วฉลาด สามารถเข้าถึ งเทคโนโลยีความทันสมัย หาก
ต้องการจะส่งเสริมในด้านนีต้ อ้ งอธิบายให้เขาเข้าใจ ให้เหตุและผล ชื่นชมในผลงานที่ได้สร้างสรรค์
ออกมา
“Gen Y มีความเฉลีย วฉลาด เวลาเราส่งเสริมให้เขาท าอะไรเราอาจจะ
ต้องเพิ่ม การอธิบายให้เขาหน่อย เหมือนให้เขารูส้ ึกว่าเขาทาเรื่องนีด้ ีนะ ให้คน
อืน่ เห็นว่าเด็ก Gen Y มีตวั ตน” (S1)
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“แตกต่ างกัน นะเพราะว่า Gen Y วัย รุ่น มัน มีอะไรรู ป แบบหรืออะไรก็
ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่ดว้ ยวิธีการใดก็แล้วแต่ตามไลฟ์ สไตล์ของเขาสังคมรุ่น
ใหม่เขาทีเ่ ราจะเข้าถึงเขาได้มอี ะไรบ้างในด้านเทคโนโลยีคนรุ่นนีอ้ ะไรชอบอะไรที่
ทันสมัยด้วยเร็ว” (S5)
“สิ่งที่จ ะท าให้ Gen Y รู ส้ ึกชาเลนจ์ รู ส้ ึก ที่จ ะท้าทายในการทางาน คือ
การถ่ายเทคโนโลยีความทันสมัยเข้าไป เพราะเทคโนโลยีเป็ นสือ่ กลางว่า บริษัทนี ้
เขาล้าหน้าไปขนาดนี ้ ให้เขาประสบการณ์ในการสัมผัสสินค้าของลูกค้าโดยทีไ่ ม่
ต้องรอคอย ให้คน Gen Y เบรคขัน้ ตอนเหล่านัน้ เพราะตัวเขาไม่ชอบรออยู่แล้ว
ไม่ชอบทีจ่ ะรอคอย ไม่ชอบทีจ่ ะต้องถูกกดดัน ชอบความสบาย ไม่ชอบความเป็ น
ทางการ เพราะฉะนัน้ เวลาเดินเข้าไปบริษัทแล้วไปนั่งในโต๊ะประชุมใหญ่ๆ Gen
Y จะไม่ช อบ แต่ถ า้ เป็ น เรื่องของเทคโนโลยีมีการพูด คุย สอบถาม Gen Y จะ
ชอบ” (S7)
“สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมี คือ ของที่จะขาย ของทีใ่ ช้ได้จริง ประโยชน์มากกว่า
โทษ เราจะไม่บอกว่าของสิ่งนัน้ มีแต่ประโยชน์ไม่มโี ทษเหมือนเราสร้างให้เขารูว้ ่า
ของมีสองอย่างเสมอ และคุณต้องซื่อสัตย์กบั ลูกค้าว่าของมีสองด้านเสมอ ด้านดี
ทาอะไร ด้านลบทาอะไร อันนีค้ อื การปลูกฝังให้เขาเข้าใจว่าในวันทีค่ ณ
ุ จะออกไป
ขายของ ในวันที่คุณ จะออกไปคุยกับคนมันมีสองด้านเสมอ สิ่งหนึ่งที่คุณ ต้อง
ท่องไว้คือผลประโยชน์ท่ไี ด้คืออะไร ผลเสียที่ได้คืออะไร ผลเสียแก้ได้โดย หนึ่ง
สอง สาม ไม่ว่าจะวิขาชีพไหนสิ่งทีเ่ น้นคือความซื่อตรง” (S7)
“จริงๆ แล้วการทุจริต 1 ครัง้ ผลเสียมากมายกว่ายอดขายทัง้ เดือนอีกบาง
ทีเพราะฉะนัน้ จริงๆ แล้วเป็ นนัยยะที่ต อ้ งคุยทุก ๆเดือน อย่างน้อยให้พนักงาน
ได้รบั ทราบหรืออัพเดทให้พนักงานได้รูส้ นิ ค้าร่วมพัฒนาคลังสินค้าการพัฒนาการ
บริหารจัด การตรวจสอบง่ายขึน้ การทุจริตควรอธิบ ายโดยใช้พฤติกรรมอย่ าง
เดียวถ้าไม่มเี รือ่ งราวการบริหารให้พนักงานได้รบั ทราบผมมองว่าสิ่งทีเ่ กิดขึน้ จึงมี
มาตรการทีล่ งโทษทีช่ ดั เจนถ้าคุณจะเสีย่ งในการทาจะส่งผลถึงคุณและครอบครัว
เน้นบทลงโทษให้ชดั เจน” (S4)
“Gen Y เขาชอบในสิ่งที่แสดงออกมายอมรับเขา ยอมรับผลงานที่สร้าง
ขึน้ มา ถึงแม้เป็ น รางวัลไม่ใช่ รางวัลจากการเดิน ไปแล้วท าดี Gen Y ต้องเป็ น
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รางวัลของการเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านัน้ Gen Y เขาชอบที่จะสร้างผลงานหนึ่ง
ชิน้ ออกมาแล้วบอกเขาว่าผลงานของคุณมีคุณค่ากับคน หนึ่ง สอง สาม มากๆ
เลย” (S7)
1.2 เจตคติต่อความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องส่วนใหญ่ เป็ น ที่ เป็ น ผูม้ ีองค์ความรู ท้ างด้านพฤติก รรมความซื่ อตรง
คุณ ธรรม จริยธรรม ผูม้ ีค วามเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ย วข้อง
สาหรับบริหารงานระดับนโยบายภายในองค์กร ให้ความเห็นว่า แนวทางการสร้างเจตคติตอ่ ความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ต้องให้ความรู ้ ความเข้าใจในประโยชน์และโทษของการทาตามความซื่อตรง
เชิ งพฤติ ก รรม โดยองค์ก ารต้องเตรีย มความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การให้หัวหน้าเป็ น Role
Model การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคามซื่อตรง การยกตัวอย่างในการประชุม หรือการโปรโมท
คนเป็ นหัวหน้า
“ในมุมมองของผมในเรือ่ งนีเ้ ราคุยเราต้องคุยกัน เรือ่ งพูดว่าคุณก้าวพลาด
เรื่องเงิน ของบริษั ท แต่ ชีวิตเป็ น หลัก ล้านมัน ต้องคุย กัน ให้เขาฟั งว่าถ้าคุณ ก็
พลาดเรือ่ งนีน้ ะ ให้เขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้ มุมมองของแต่ละบุคคล
เป็ นยังไง ถ้าเกิดแบบนีอ้ ยากได้เป็ นอย่างไรให้เขาคุยกันเองก็ได้ เป็ นการให้เห็น
โทษเป็ นการป้องปรามคือจะชีโ้ พรงหรือไม่ชีโ้ พรง ว่าอยู่ที่ไหน เรานาเรื่องโทษ
อะไรมาบอกเขาถ้าคุณ กล้าท าไปนะ คุณ ทาให้บริษัทเสียหายและภายในหลัก
ร้อย แต่คณ
ุ เสียหายให้เห็นโทษมากกว่าไม่ได้ทาให้เขากลัวจะทาให้เขาก็ไม่ได้นะ
กระตุกนิด นึง เราต้องบอกเขาด้วยว่าสิ่งที่เขาท าเป็ น หลักวิทยาศาสตร์คุณ ท า
อะไรก็แล้ว แต่ มนั สามารถตรวจสอบได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้ นมัน มีร่องรอยทัง้ นัน้
อย่าทาเลย” (S6)
“คุณ ต้องเห็นองค์กรสาคัญ เพราะองค์กรสามารถให้คุณเติบโต และเมื่อ
คุณเจริญเติบโตอยู่ในองค์กรที่มจี ริยธรรม และคุณไม่ทาให้องค์กรเสียหาย คุณ
ไม่ เอาผลประโยชน์ของตัวเองจากองค์ก ร องค์ก รก็ สามารถเติบ โตได้ ก็ เป็ น
เหมือนกับที่จะทาให้พนักงานของเรารูส้ ึกว่าโอเคเราทาให้ โอเคเขาทาให้องค์กร
เขาก็ได้ดว้ ย เป็ นทางที่รูส้ กึ ว่าเขามีผลในเรื่องของบรรยากาศที่เขาอยากจะทา”
(S1)
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“ความซื่อตรงเป็ นหลักทีส่ าคัญ ถ้าในคนในองค์กรเราไม่ซื่อตรงคดโกง เรา
ไม่ พึง ประสงค์อ ยู่แล้ว แต่ ถ า้ เราจัด กิ จ กรรมอะไรทุก รู ป แบบทุก คนท าดี เรา
แสดงออกให้หมด ประกาศให้หมด มันจะสร้างเป็ นวัฒนธรรมมากกว่า คนทาดี
มัน ไม่ได้เป็ น เรื่องใหญ่ เสมอเรื่องเล็ก เรื่องน้อยอะไรก็แล้วแต่แล้วพูด ได้ห มด”
(S5)
“ผมว่าอะไรที่มนั มีในสังคมหรือในองค์กรที่มคี นทีเ่ คยกระทาผิด ควรที่จะ
สือ่ สาร เรียกว่าประชุมก็ได้ บอกถึงพฤติกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็ นการย้าเตือน
รูว้ ่าเป็ น สิ่งที่กระทาเนี่ยเป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันก็ควรจะไม่ทามัน ไม่ได้เป็ นการ
ชีน้ า” (S5)
“ความซื่อสัต ย์ในด้านผูน้ าต้องแสดงออกให้เห็น เช่น ในการท างานวัน
เวลาไม่เป็ นเวลาของบริษัท จริงๆแล้ว ในระดับหัวหน้างานไม่มที จี่ ะเช็คว่าคุณจะ
มากี่โมงเราเองจะต้องซื่อสัต ย์กับ ตัวเราเองเรานี่แหละ ถึงแม้ว่ามีอะไรจะมา
ตรวจสอบเราตรงไปตรงมาเวลาของบริษัท ในส่วนของลูกน้องจะเกรงใจเราเอง
ไม่ มี ใ ครตรวจสอบไม่ มี ใ ครที่ จ ะควบคุ ม เขาแต่ เ ขาจะมาตรงเวลาการ
ตรงไปตรงมาลูกน้องก็จะเกรงใจ” (S6)
“Gen Y เราต้องให้เขาเห็นประโยชน์ของบริษัทก่อนเป็ นอันดับแรก บริษัท
ต้องทาให้เขาเห็นด้วยว่าเมื่อทาเพื่อองค์กรแล้วเขาเองจะได้รบั อะไรบ้าง อย่าทา
ให้เขาท้อแท้ คือ ไม่ ใช่ ว่าคุณ ท าไปเถอะ ประโยชน์ม าเยอะแยะองค์ก รได้รับ
ผลประโยชน์มากมาย” (S6)
“Gen Y เราอาจต้องมีการสือ่ สารเพิ่มเติม หรือมีช่องทางให้เขาได้มคี วาม
พร้อมต่อความซื่อตรงเรื่อยๆ .... Gen Y ไม่ชอบอ่าน เพราะฉะนัน้ จะต้องมีเป็ น
คู่มอื และวีดโี อทีป่ ระกอบให้เข้าใจ” (S1)
“การเตรีย มพร้อมด้านความซื่อตรงให้คน Gen Y มองในเรื่องกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ จะเป็ นเรื่องบ่ง ชีว้ ่าคุณ ต้องซื่อสัต ย์กับหน้าที่การงาน
ของคุ ณ กับ สิ่ ง ที่ คุ ณ ก าลัง ท าอยู่ แต่ จ รรยาบรรณต้อ งไม่ ขัด กั บ กฎหมาย
รองลงมาน่าจะเป็ นยึด ผลประโยชน์ขององค์ก ร เพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่ง ที่เ รา
ปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็ นองค์กรแสวงหาผลก าไรหรือไม่แสวงหาผล
กาไรก็มีตวั ชีว้ ดั มีผลประกอบการ ดังนัน้ เมื่อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ของเราถูก ต้องแล้วก็มาค านึงถึง KPI หรือผลประโยชน์ขององค์ก รว่าจะต้อง
ดาเนินไปทิศทางใดเพื่อที่จะเข้าไปสู่จรรยาบรรณ จริยธรรมของบุคคลอีกที เมื่อ
ผลประโยชน์เกิดขึน้ คุณ จะทาอย่างไรในจริยธรรมของคนทั่วไปหรือบรรทัดฐาน
ของสังคมจัดการปฏิบตั งิ านให้ถูกต้องเพือ่ ทีน่ าไปสู่เป้าหมายตรงนัน้ ” (S7)
“สิ่งหนึ่งที่คุณ ต้องมีคือของที่จะขาย ของที่ใช้ได้จริง ประโยชน์มากกว่า
โทษ เราจะไม่บอกว่าของสิ่งนัน้ มีแต่ประโยชน์ไม่มโี ทษเหมือนเราสร้างให้เขารูว้ ่า
ของมีสองอย่างเสมอและคุณต้องซื่อสัตย์กบั ลูกค้าว่าของมีสองด้านเสมอ ด้านดี
ทาอะไร ด้านลบทาอะไร อันนีค้ อื การปลูกฝังให้เขาเข้าใจว่าในวันทีค่ ณ
ุ จะออกไป
ขายของ ในวันที่คุณ จะออกไปคุยกับคนมันมีสองด้านเสมอ สิ่งหนึ่งที่คุณ ต้อง
ท่องไว้คือผลประโยชน์ที่ได้คืออะไร ผลเสียที่ได้คืออะไร ผลเสียแก้ได้โดย หนึ่ง
สอง สาม ไม่ว่าจะวิขาชีพไหนสิ่งทีเ่ น้นคือความซื่อตรง” (S7)
“การส่งเสริม น่าจะเป็ นวัดจากผลลัพธ์ เทียบกับเป้าหมาย แล้วไปไล่เป็ นส
เตปว่าผลลัพธ์ได้ไหม เป้าหมายถึงไหมวิธีการตรวจเช็คตรวจทาน ความชื่อตรง
ตรงถูก กฎระเบีย บ โดยมาเช้าไม่มาสาย ความไว้วางใจ ลองท างาน วัด จาก
ผลลัพธ์ได้แปลว่าผลงานได้พนักงานน่าจะไว้วางใจได้ และ ใส่ใจผูอ้ นื่ เป็ นการ
พูดคุย2คนขึน้ ไป มีการใส่ใจดูแลไหม ถ้าพนักงานมาสายมีเหตุผลไหมมาพูดคุย
กัน” (S3)
“ตอนทีเ่ ราจะโปรโมทคนทีเ่ ป็ นหัวหน้าคนทีเ่ ป็ นผูน้ า ต้องมอง เป็ นตัวหลัก
ในการคิด ด้วย ไม่ใช่ มองแค่ว่า ยอดขายถึง ปิ ดรายได้ แล้วก็ พรรษาถึง เป้ า
หมายถึง ถ้าเราได้ผูน้ าที่เป็ นตัวอย่างที่ดี ในเวลาที่จะผลักดัน คือต้องดูในส่วน
รูป ธรรมและนามธรรม คือรู ปธรรม ก็คือพวกยอดขาย นามธรรมก็ คือลักษณะ
ของการที่ เป็ นผู ้น าได้ 3 – 4 เรื่อ งนีค้ ื อ ส าคัญ ซื่ อ สัต ย์ไหม คือ บางคนปิ ด
ยอดขายได้ทุกเดือนก็จริง แต่บนแนวทางที่โกงไป ถ้ามันขึน้ มาเป็ นผูน้ าท าให้
เป็ น แบบอย่างที่ถูกต้องหรือไม่ ให้คุณได้ในสิ่งที่ตอ้ งการมัน จะถูกต้องครรลอง
ธรรม จริยธรรมหรือเปล่า เพราะฉะนัน้ เวลาบริษัท จะพิจารณาให้คนขึน้ มาเป็ น
ระดับผูน้ าไม่ว่าจะเป็ นระดับกลาง ระดับสูงหรือผูบ้ ริหารใน Top Management
ก็แล้วแต่ ใน 3 – 4 เรือ่ งนี ้ ก็ตอ้ งพิจารณาร่วมด้วย ว่าเป็ นคนสุจริต ซื่อสัตย์ไหม
ไว้วางใจได้หรือเปล่า เป็ นคนทีม่ ีการดูแลลูกน้องเสมอภาค ยุตธิ รรมหรือเปล่า ที่
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สาคัญคือ คนทีเ่ ป็ นผูน้ าทีด่ ี ลูกน้องตัวเองเป็ นคนดี ต้องใส่ใจกับงาน จะต้องดูว่า
ลูก น้องเรามีปัญ หายังไง มัน ต้องคอยดูแลทัง้ ในแง่เรื่องความเป็ นอยู่ ถ้าเขามี
ปัญหาเราสามารถช่วยเขาได้ แต่พอทีน่ เี ้ ด็กมีปัญหา แล้วสุดท้ายมันต้องหาทาง
การทีท่ าให้ส่งิ ทีไ่ ม่ถูกต้อง หัวหน้าต้องเอาใจใส่ลูกน้องคอยให้คาปรึกษาให้เขา ก็
ประมาณนี”้ (S2)
“เรื่องของความซื่อตรง สาหรับ Gen Y อาจจะมีโอกาสมากกว่าในเรื่อง
ของความไม่ซื่อตรงไม่ได้ชชี ้ ดั ว่าเป็ นทัง้ หมด แต่โอกาสทีเ่ ป็ นไปได้ ก็มอี ยู่ระหว่าง
Gen X กับ Gen Y Gen Y มีค วามเสี่ย งมากกว่ารากฐานของความรู ส้ ึก เป็ น
จริยธรรมมันถูกปลูกฝังรากลึกไม่เท่ากันอาจจะเหมือนต้นไม้ทมี่ ีรากแก้ว Gen Y
เป็ นรากฝอย” (S2)
2. พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ภายในองค์กร
การสัมภาษณ์ผทู้ ี่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ภายในองค์กร พบว่า
พนักงานต้องได้รบั การพัฒนาความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลิกภาพด้านมโน
ธรรมและมีจิตสานึก และ 2) บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร ดังนี ้
2.1 ด้านบุคลิกภาพด้านมโนธรรมและมีจติ สานึก
ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องส่วนใหญ่ เป็ น ที่ เป็ น ผูม้ ีองค์ความรู ท้ างด้านพฤติก รรมความซื่ อตรง
คุณ ธรรม จริยธรรม ผูม้ ีค วามเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ย วข้อง
สาหรับบริหารงานระดับนโยบายภายในองค์กร ให้ความเห็นว่า พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็ กซ์ ต้องมี
พฤติกรรมที่รบั ผิดชอบในการเป็ นตัวอย่าง มีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีความซื่อสัตย์
“ก็คอื ในความซื่อสัตย์เป็ นแบบอย่างให้เขาได้แสดงออกให้เขาเห็นใช้ภาวะ
ผูน้ าในความซื่อสัตย์แสดงออกยังไงเป็ นต้นแบบทีด่ ีอนั เนีย้ ส่งเสริมให้เขา 1 ต้อง
ไว้วางใจคนในระดับหนึ่งว่ามันจะส่งผลต่อความซื่อสัตย์ของเขาเช่นมอบหมายที่
สาคัญ สาคัญ ที่มีผลประโยชน์ต่อเขาให้ความสาคัญ กับเขาขนาดเรื่องที่สาคัญ
หัวหน้ายังให้ความสาคัญ เขาจะได้ให้เรารูส้ ึกว่าหัวหน้าเขายังไว้วางใจเรา...เป็ น
การระมัดระวังตัวมากขึน้ อะไรทีไ่ ว้ว่าเขาทีเ่ ป็ นมูลค่าเยอะๆทีม่ อบหมายให้เขาทา
ให้เขาคิดว่าสาคัญขนาดนีเ้ รายังโดนไว้วางใจให้ทา ไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร
ต้องระมัดระวังมากขึน้ ส่งเสริมให้เขาซื่อสัตย์ประมาณนี”้ (ชดที่ 5 คุณศักดา)
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“ระดับ แรกกฎระเบีย บของบริษัท และการโปรโมทโดยในการท าอะไรก็
แล้วแต่ว่ิง ฐานชัด เจนและได้แน่น อนอย่าให้ลูก น้องนิน ทาได้บ า้ งได้เพราะว่า
เพราะมันสนิทกับวัน นีไ้ ม่มีหลักเกณฑ์ว่าคนที่ขึ้นมามี 1234 ดังนีท้ ุกคนอยู่ใน
กฎระเบียบขององค์กร” (S1)
“ความซื่อสัตย์เราต้องทาตัวแบบให้เห็น เช่น คนที่เป็ นหัวหน้าก็แสดงให้
เขาเห็นว่าเราจริงจังกับเรื่องนี ้ เราให้ความสาคัญ กับความซื่อสัตย์ เราก็ตอ้ งทา
ตัวเป็ นตัวอย่างให้เขา” (S1)
“กฎระเบียบข้อบังคับ เป็ นแนวทางหรือเป็ นกรอบให้เขาปฏิบตั ิ ส่วนอีกอัน
ก็คือด้านผลประโยชน์ ขององค์ก รคือเห็น ประโยชน์ขององค์ก รเป็ น หลักไม่เอา
ประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีผลเล็ก ๆน้อย ๆ หรือ หาช่ องว่างในการเอาเปรีย บ
องค์กร ซิก แซก หรืออะไรพวกนี ้ ความโปร่งใส ความอะไรในเรื่องของการเงิน
เรือ่ งของการรับผลประโยชน์” (S1)
“ความไว้วางใจ การทีผ่ ูน้ าสามารถแสดงให้ผูต้ ามหรือลูกน้อง ทีมงาน ใน
ฐานะที่เราเป็ น manager ถ้าเขาไว้วางใจเราในส่ว นทุก อย่ างที่ก ล่ าวมามัน
สามารถที่จะชักนาและนาพาเขาไปได้เพราะความไว้วางใจจะเกิด ได้ก็ต่อเมื่อ
ความยุตธิ รรมมาด้วย สร้างความเสมอภาค สร้างทีมเพือ่ ทีเ่ ขาจะชัก จะเชื่อ และ
เขาจะเป็ นผูต้ าม เมื่อเขาไว้ใจนั่นแปลว่าคุณได้พฒ
ั นาตัวคุณอย่างต่อเนื่อง ทีม
มองว่าคุณเก่ง ทีมมองว่ามีความรู ้ เชี่ยวชาญ เขาก็เชื่อและไว้วางใจ การสร้าง
ความไว้วางใจมันก็มีองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาหลายๆตัวแต่ถา้ คุณ เป็ นเก่ง มี
ความยุติธรรม ให้ความเสมอภาคกับลูกน้องแต่ลูกน้องไม่เชื่อใจคุณ ไม่ทราบว่า
การตัดสิน สมมติกรณีเกิดความขัดแย้งขึน้ มาในการตัดสินของคุณ ลูกน้อง คุณ
บอกคุณตัดสินสินด้วยความยุติธรรม กฎระเบียบ หนึ่ง สอง สาม แต่ลูกน้องไม่
เชื่อ คุณต้องสร้างความไว้วางใจให้เขาเห็นว่ากระบวนการในการตัดสินของคุณ
มันมาซึ่งความเสมอภาค เขาไม่ได้ไว้วางใจคุณแต่ส่งิ เหล่านัน้ เป็ นเรือ่ งรองลงไปก็
ได้ เรือ่ งความไว้วางใจจะเป็ นตัวทีท่ าให้คนทีเ่ ป็ น Leader สามารถทีจ่ ะนาพาทีม
ไปได้” (S7)
“พนัก งานจาเป็ นต้องรู ผ้ ิดรู ช้ อบ ในการถือครองทรัพย์สิน เงิน ของมีค่า
ของบริษัท” (S4)
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“ถ้าเป็ น ความซื่อตรง พฤติก รรม ต้องรู บ้ ทบาทหน้าที่ของพนักงานขาย
ต้องมีจินตนาการ จิตสานึก เขามีอสิ ระในการทางาน ความรับผิดชอบในการทา”
(S3 )
2.2 บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องส่วนใหญ่ เป็ น ที่ เป็ น ผูม้ ีองค์ความรู ท้ างด้านพฤติก รรมความซื่ อตรง
คุณ ธรรม จริยธรรม ผูม้ ีค วามเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ย วข้อง
สาหรับบริหารงานระดับนโยบายภายในองค์กร ให้ความเห็นว่า พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ต้องยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมในการทางานของตนเอง ยึดมั่นตามผลประโยชน์ กฎระเบียบ
หรือแนวทางปฏิบตั ิขององค์การ
“ยกตัว อย่ างฝ่ ายขายจะอยู่ กับ ร้านค้าในผลตอบแทนต่ างๆ ซึ่ง ระดับ
ผูจ้ ดั การต่างๆ หรือระดับฝ่ ายเองไม่สามารถติดตามเขาไปได้ทกุ ที หรือพนักงาน
ไปคุยกับลูกค้าไว้ว่าอย่างไรจะให้ผลตอบแทนกลับอย่างไรบ้าง หากพฤติกรรม
ของเขาเป็ นคนทีซ่ ื่อสัตย์และซือ่ ตรงและมีจริยธรรมในการทางานทีด่ เี ขาจะคุยกับ
ลูกค้าตรงไปตรงมา ลูกค้าทีข่ ายเบียร์กบั เราในแต่ละเดือนเราจะให้ผลตอบแทน
คืนเท่านีถ้ า้ เกิดว่าคุณไม่สามารถทาได้ตามเงื่อนไขคนจะได้สดั ส่วนที่ลดลงแล้ว
เขาไปซิกแซกว่าเดีย๋ วผมช่วยเฮียก็แล้วกัน เฮียไม่ถึงเป้าหรอกเดีย๋ วผมทาให้แต่
ส่วนเกินผมจะไปจัดการร้านอืน่ นะก็ไม่รูว้ ่าจะเอาไปจัดการกับคนอืน่ หรือเข้าปาก
กระเป๋ าเงินกัน ชัดๆเลยว่ามันไม่ใช่ละ” (S6)
“ความซื่อสัตย์เราต้องทาตัวแบบให้เห็น เช่น คนที่เป็ นหัวหน้าก็แสดงให้
เขาเห็นว่าเราจริงจังกับเรื่องนี ้ เราให้ความสาคัญ กับความซื่อสัตย์ เราก็ตอ้ งทา
ตัวเป็ นตัวอย่างให้เขา” (S1)
“กฎระเบียบข้อบังคับ เป็ นแนวทางหรือเป็ นกรอบให้เขาปฏิบตั ิ ส่วนอีกอัน
ก็คือด้านผลประโยชน์ขององค์ก รคือเห็น ประโยชน์ขององค์ก รเป็ น หลักไม่เอา
ประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีผลเล็ก ๆน้อย ๆ หรือ หาช่ องว่างในการเอาเปรีย บ
องค์กร ซิก แซก หรืออะไรพวกนี ้ ความโปร่งใส ความอะไรในเรื่องของการเงิน
เรือ่ งของการรับผลประโยชน์” (S1)
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“อย่างที่ 1 เลย ต้องชีใ้ ห้เค้าเห็นก่อนว่าจริยธรรมจริงๆ แล้วมันเป็ นเรื่อง
สร้างตัง้ แต่เราศึกษา เราแต่เด็ก ส่วนหนึ่งมาจากผูบ้ ริหารถ้าเข้าใจจริยธรรมดีแค่
ไหนมันจะสะท้อนไปถึงพนักงานได้ไม่มากก็นอ้ ย อย่างที่ 2 การใส่ใจ ถ้าเราใส่ใจ
เนีย้ พนักงานมีความสุข ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่ากฎหมายถึงจะไม่เข้าใจมาตรา
แต่รูว้ ่าวิธีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเป็ นอย่างไร ผมว่าทุกคนเข้าใจ” (S4)
“ตอบ เดียวกัน ถ้าเรื่องจริยธรรมทุกคนได้เรียนรูต้ งั้ แต่เด็ก งัน้ พวกเนีย้ มัน
อยู่ในจิต สานึก ของคนไม่ว่า Gen ไหนก็ต าม เพราะฉะนัน้ เนีย้ มัน เป็ น แค่ก าร
อัพเดทเพิ่มเติมให้เขาเฉยๆ ไม่จาเป็ นต้องสร้างใหม่ทงั้ หมด” (S4)
“Process การท างาน ทางานได้ ตามขัน้ ตอนถูก ต้องไหม เส้น ทางการ
ทางานต้นน้ายันปลายน้าให้ถูกต้อง” (S3 )
“พนักงานฝ่ ายขายควรมีจริยธรรมสังคมที่มีผูน้ าหรือมีแบบอย่างหรือการ
ยึดมัน่ ในองค์กรมันก็ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ส่วนใหญ่สงั คมแบบนีถ้ า้ คุณมาแบบไม่ใช่มนั
ก็จะอยู่ไม่ได้ ทีส่ าคัญคือด้านจริยธรรมของบุคคล” (S5)
“เรือ่ งของความซื่อตรง สาหรับ Gen Y อาจจะมีโอกาสมากกว่าในเรื่อ ง
ของความไม่ซื่อตรงไม่ได้ชชี ้ ดั ว่าเป็ นทัง้ หมด แต่โอกาสทีเ่ ป็ นไปได้ ก็มอี ยู่ระหว่าง
Gen X กับ Gen Y Gen Y มีค วามเสี่ย งมากกว่ารากฐานของความรู ส้ ึก เป็ น
จริยธรรมมันถูกปลูกฝังรากลึกไม่เท่ากันอาจจะเหมือนต้นไม้ทมี่ ีรากแก้ว Gen Y
เป็ นรากฝอย” (S2)

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาครัง้ นี ้แบ่ งการศึก ษาออกเป็ น 2 ระยะ โดยใช้ระเบี ย บวิธีวิจัย แบบผสานวิธี
(Mixed Method Research) ระหว่า งการ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ใช้
การศึกษาวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และ การวิจัย
เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการสัม ภาษณ์ (Interview) ดังนั้น ผู้วิจัย ได้แ บ่ งการ
สรุปผลและการอภิปรายผล ออกเป็ น 2 ส่วน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้สรุปผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างเป็ นพนักงานฝ่ ายขายเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และเจนเนอเรชั่น วายของบริษัท ธุรกิ จพาณิ ชย์ที่ เป็ น ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสิน ค้าประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม จานวน 400 คน ส่วนใหญ่สงั กัดฝ่ ายขาย 3 จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ
35.8 รองลงมาคือ ฝ่ ายขาย 1 จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 363 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.8 เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-40 ปี จานวน 258 คน คิดเป็ น ร้อยละ 64.5 เมื่อจาแนกตามระดับการทางาน พบว่า
ส่ว นใหญ่ เป็ น ระดับ ปฏิ บัติ ก าร จ านวน 255 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 63.7 รองลงมาเป็ นผู้บ ริห าร
ระดับกลาง จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี จ านวน 350 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.5 รองลงมาคื อ สูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 คน เมื่อจาแนกตามรายได้ตอ่ เดือน พบว่า ส่วนใหญ่
มีรายได้ตอ่ เดือน 25,001-40,000 บาท จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ รายได้
ต่อเดือน 40,001-55,000 บาท จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 และเมื่อจาแนกตามอายุการ
ทางาน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุการทางาน 6-10 ปี จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.7 รองลงมา
คือ มีอายุการทางาน 1-5 ปี จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0
ลักษณะทั่วไปของตัวแปรทีศ่ ึกษา พบว่า ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 5.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .74 ตัวแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 ตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
พบว่า บุค ลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.33 และค่าเบี่ ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ .53 บุค ลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.43 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .52 บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 5.44 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 ความมั่นคงทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ .64 และบุค ลิก ภาพด้านสติปั ญ ญา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.24 และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .57 ตัวแปรเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติก รรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.20 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .40 และเมื่อจาแนกตามตัวแปรตาม พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
โดยรวม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 5.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .49 และเมื่อพิจารณาพฤติกรรม
ความซื่อตรงออกเป็ นรายด้าน พบว่า ความสอดคล้องระหว่างค าพูดกับการกระทาของบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 และความสอดคล้องระหว่างหลักการ
ที่ ได้ก าหนดไว้กับ การรัก ษาสัญ ญาจะปฏิบัติต ามหลัก การนั้น มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 5.26 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .52
การตั้งสมมุติ ฐ านมีจ านวน 2 ข้อ โดยมีรายละเอีย ดสามารถสรุ ป ผลการทดสอบ
สมมุติฐานดังแสดงในตาราง
ตาราง 36 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลาดับ
สมมติฐานในการวิจัย
1 ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรม
ภายในองค์กร บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และเจตคติ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม มีผลต่อกับความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอ
เรชั่นวายภายในองค์กร
2 ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรม
ภายในองค์กร บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และ เจตคติ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม สามารถร่วมกันทานายการ
เกิดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน
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2. สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐาน
สมมติฐานข้อ 1 ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
บุค ลิก ภาพห้าองค์ป ระกอบ และเจตคติ ความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรม มี ผลต่อความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร
สมมติฐานนีท้ ดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ประกอบด้วยตัวแปร
ภาวะผู้น าเชิ งจริย ธรรม บรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร บุค ลิ ก ภาพห้าองค์ป ระกอบ
(บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึกหรือการมี
จิต สานึ ก บุค ลิก ภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิก ภาพด้านความมั่น คงทางอารมณ์ และ
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา) เจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม และตัวแปรตามคือ ความซื่อตรงเชิง
พฤติ กรรม สาหรับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด าเนิ นการใส่ขอ้ มูลเป็ น 2 ชุด ชุดข้อมูลที่ 1 ตัวแปรภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม บุคลิก ภาพห้าองค์ประกอบ ( บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึกหรือการมีจิตสานึก บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน
บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพด้านสติปัญ ญา) เจตคติความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม และตัวแปรตามคือ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1.1 – 1.3) และ
ชุด ข้อ มูล ที่ 2 ตัวแปรบรรยากาศเชิ ง จริ ย ธรรมภายในองค์ก ร บุค ลิ ก ภาพห้าองค์ป ระกอบ (
บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึกหรือการมี
จิต สานึ ก บุค ลิ ก ภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิก ภาพด้านความมั่น คงทางอารมณ์ และ
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา) เจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม และตัวแปรตามคือ ความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม (ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1.4 – 1.6) พบว่า
1.1 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิงพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพด้านมีการแสดงออกหรือการแสดง
ตัว และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทั้งในกลุม่ รวมและกลุ่มย่อย 2 กลุม่ พบว่า
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม และความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้าน
ความสอดคล้องระหว่างหลัก การที่ ได้กาหนดไว้กับ การรักษาสัญ ญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการ
แสดงตัว และเจตคติ ค วามซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรม อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 โดย
พนักงานกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออก
หรือการแสดงตัวมาก และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิง
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พฤติกรรมโดยรวม และ ด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญา
จะปฏิบตั ิตามหลักการ มากกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่นๆ
1.2 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสามทางของความซื่ อตรงเชิงพฤติก รรมทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ที่ รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริย ธรรม มีบุคลิกภาพด้านมโนธรรม บุคลิกภาพด้าน
ความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านสติปัญญา และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่าง
กันทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม พบว่าความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน
ไม่แ ปรปรวนไปตามปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิ งจริย ธรรม มีบุค ลิ ก ภาพด้านมโนธรรม
บุคลิก ภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิก ภาพด้านสติปั ญ ญา และเจตคติความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 ด้าน
1.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทัง้ โดยรวม
และรายด้าน ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบคุ ลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และมีเจตคติ
ความซื่อตรงเชิงพฤติก รรม แตกต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม และพฤติกรรมความซื่อตรงด้านความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พัน ธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพด้านความมั่ น คงทางอารมณ์ และเจตคติ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์ ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก มีบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์มาก และมีเจต
คติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม โดยรวมและ ด้านความ
สอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ มากกว่า
พนักงานที่มีลกั ษณะอื่นๆ
1.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทัง้ โดยรวม
และรายด้าน ที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการ
แสดงตัว และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุ่ม
พบว่า กลุ่มรวมและกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย มีความซื่ อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านความ
สอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ แปรปรวน
ไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านการแสดงออก
หรือการแสดงตัว และเจตคติค วามซื่อตรงเชิงพฤติกรรมอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05
โดยพนัก งานกลุ่มรวมที่ รับ รูบ้ รรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์กรมาก มี บุคลิก ภาพด้านการ
แสดงออกหรือการแสดงตัวมาก และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความ
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ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะ
ปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ มากกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่นๆ สาหรับพนักงานในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
นั้น พบว่าพนัก งานที่ รับ รู บ้ รรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก รมาก มี บุค ลิก ภาพด้า นการ
แสดงออกหรือการแสดงตัวมาก และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะ
ปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ มากกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่นๆ
1.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทัง้ โดยรวม
และรายด้าน ที่ รับ รู บ้ รรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร มี บุค ลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือ มี
จิตสานึก บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์และมีเจต
คติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ พบว่า ความซื่อตรง
เชิ งพฤติ กรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างบรรยากาศเชิ ง
จริย ธรรมภายในองค์ก ร บุค ลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิ ตสานึก บุคลิกภาพด้า นความสุภาพ
อ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่
รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
1.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทัง้ โดยรวม
และรายด้าน ที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านสติปัญญา และมีเจต
คติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันทั้งในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ พบว่ากลุม่ เจนเนอ
เรชั่น วาย มีความซื่ อตรงเชิ งพฤติ กรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระท าของ
บุคคลและด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตาม
หลัก การนั้น แปรปรวนไปตามปฏิ สัม พั น ธ์ระหว่า งบรรยากาศเชิ ง จริ ย ธรรมภายในองค์ก ร
บุคลิก ภาพด้านสติ ปั ญ ญา และเจตคติความซื่ อตรงเชิงพฤติก รรม อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ .05 โดยพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรอาจ
มากหรือน้อย มีบุคลิกภาพด้านสติปัญ ญามาก และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะ
เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล
และ ด้านความสอดคล้องระหว่างหลัก การที่ ได้ก าหนดไว้กับ การรัก ษาสัญ ญาจะปฏิ บัติต าม
หลักการนัน้ มากกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่น ๆ
สมมติฐานข้อ 2 ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และ เจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม สามารถร่วมกันทานายการเกิด
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร
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สมมติ ฐ านนี ้ท ดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ค่า อ านาจการท านายความซื่ อ ตรงเชิ ง
พฤติก รรมทั้งโดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน คือ ความซื่อตรงเชิ งพฤติกรรมด้านความสอดคล้อง
ระหว่างคาพูด และการกระทาของบุคคล และ ความซื่ อตรงเชิ งพฤติกรรมด้านความสอดคล้อง
ระหว่างหลัก การที่ ได้ก าหนดไว้กับ การรัก ษาสัญ ญาจะปฏิบัติตามหลัก การนั้น ด้วยสถิ ติก าร
วิเคราะห์ถ ดถอยพหุค ูณ แบบเชิ งชั้น โดยใช้ตัวท านายกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ (ภาวะผูน้ าเชิ ง
จริยธรรม และบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร) 2 ตัวแปร เข้าท านายเป็ นลาดับที่ 1 ส่วน
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม (บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโน
ธรรมหรือมีจิตสานึก บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
และบุคลิกภาพด้านสติปัญญา) 5 ตัวแปร เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 2 และกลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ (เจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม) 1 ตัวแปร เข้าทานายเป็ นลาดับที่ 3 พบว่า
2.1 เมื่ อใช้ชุด ปั จ จัย สถานการณ์ 2 ตัวแปรเป็ น ชุดการท านายลาดับ ที่ 1 ในการ
ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม พบตัวทานายสาคัญคือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์ก ร (ค่าเบต้า = .40) และในกลุ่มย่อย ท านายเพิ่ มขึน้ สูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย มีตัว
ท านายสาคัญ คื อบรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร (ค่าเบต้า = .35) หลังจากนั้น น าชุด
ทานายลาดับที่ 2 เข้าเพิ่มและควบคุมอิทธิพลของตัวแปรชุดที่ 1 ปรากฏว่า สามารถทานายความ
ซื่ อตรงเชิ งพฤติ ก รรมโดยรวมเพิ่ มขึน้ มี ตัวท านายสาคัญ คื อ บุค ลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือ มี
จิตสานึก (ค่าเบต้า = .25) และในกลุม่ ย่อยสามารถทานายเพิ่มขึน้ ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมี
ตัวทานายสาคัญคือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก (ค่าเบต้า .29) และ ชุดทานายลาดับ
ที่ 3 สามารถร่วมกันทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยมีตวั
ท านายที่ สาคัญ คื อ เจตคติ ต่อความซื่ อตรงเชิ งพฤติ ก รรม (ค่าเบต้า = .21) และในกลุ่มย่ อ ย
สามารถทานายได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยมีตวั ทานายที่สาคัญคือ บุคลิกภาพ
ด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า = .22)
2.2 เมื่ อใช้ชุด ปั จ จัย สถานการณ์ 2 ตัวแปรเป็ น ชุดการท านายลาดั บ ที่ 1 ในการ
ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระท าของบุคคล
พบตัวทานายสาคัญคือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .38) และในกลุม่ ย่อย
ทานายเพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย มีตวั ทานายสาคัญคือบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กร (ค่าเบต้า = .33) หลังจากนั้นนาชุดทานายลาดับที่ 2 เข้าเพิ่มและควบคุมอิทธิพลของตัว
แปรชุดที่ 1 ปรากฏว่า สามารถทานายความซื่อตรงเชิ งพฤติก รรมด้านความสอดคล้องระหว่าง
คาพูดและการกระทาของบุคคล เพิ่มขึน้ มีตวั ทานายสาคัญคือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมี
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จิตสานึก (ค่าเบต้า = .25) และในกลุม่ ย่อยสามารถทานายเพิ่มขึน้ ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมี
ตัวทานายสาคัญคื อ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก (ค่าเบต้า = .32) และ ชุดทานาย
ลาดับที่ 3 สามารถร่วมกันทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูด
และการกระทาของบุคคล ได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยมีตวั ทานายที่สาคัญคือ บุคลิกภาพด้าน
มโนธรรมหรือมีจิตสานึก (ค่าเบต้า = .21) และในกลุม่ ย่อยสามารถทานายได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุ่ม
เจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ โดยมีต ัวท านายที่ สาคัญ คือ บุคลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิ ตสานึก (ค่า
เบต้า = .25)
2.3 เมื่ อใช้ชุด ปั จ จัย สถานการณ์ 2 ตัวแปรเป็ น ชุดการท านายลาดับ ที่ 1 ในการ
ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษา
สัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนัน้ พบตัวทานายสาคัญคือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
(ค่าเบต้า = .37) และในกลุม่ ย่อย ทานายเพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย มีตวั ทานายสาคัญ
คือบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .32) หลังจากนั้นนาชุดทานายลาดับที่ 2
เข้าเพิ่ ม และควบคุม อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรชุด ที่ 1 ปรากฏว่า สามารถท านายความซื่ อ ตรงเชิ ง
พฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตาม
หลักการนัน้ เพิ่มขึน้ มีตวั ทานายสาคัญคือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า = .22) และในกลุ่ม
ย่อยสามารถทานายเพิ่มขึน้ ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมีตวั ทานายสาคัญ คือ บรรยากาศเชิง
จริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .28) และ ชุดทานายลาดับที่ 3 สามารถร่วมกันทานายความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะ
ปฏิบัติตามหลักการนั้น ได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีตวั ทานายที่สาคัญคือ บุคลิกภาพด้าน
สติปัญญา (ค่าเบต้า = .21) และในกลุ่มย่อยสามารถทานายได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ เจนเนอเรชั่น
วาย โดยมีตวั ทานายที่สาคัญคือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า = .26)
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการพิจารณาแนวทางสาหรับการส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงาน
ฝ่ ายขายภายในองค์กร พิจารณาตามลักษณะของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
สามารถสรุปผลการศึกษาวิจยั ได้ดงั นี ้
1. การสร้างความรูค้ วามเข้าใจต่อ “ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม” การจัดประสบการณ์
ให้บคุ คลได้รบั เหตุผลใหม่และเหนือกว่าที่เคยเป็ น จากการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในการวิเคราะห์
เนื ้อหา พบว่า พนักงานภายในองค์กรทั้งกลุ่มพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็ก ซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
จะต้องติดต่อประสานงานกับทั้งลูกค้า และเป็ นพนักงานส่วนอื่น ๆ ภายในองค์กร ดังนั้นสิ่งสาคัญ
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คือพนักงานฝ่ ายขายทุกคนจะต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณใน
การทางาน เนื่ องจากพนัก งานฝายขายจะต้องไปพบลูก ค้าในพื ้น ที่รับผิดชอบ มีการซือ้ ขายอยู่
ตลอด เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร การเบิกจ่าย งบประมาณ ยอดขาย ส่วนอีกด้านการทางานร่วมกับ
พนัก งานภายในองค์ก รในระบบเอกสาร และประพฤติ ปฏิ บัติตามระเบี ย บแนวทาง ทั้งระดับ
หัวหน้างาน ระดับ พนักงานด้วยกัน และ ระดับ ลูกน้อง ดังนั้นพนักงานฝ่ ายขายทุกคนจึงต้องมี
ความรูแ้ ละความเข้าใจต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมและสามารถนาไปปฏิบัติในการทางานให้มี
ทิศทางและแนวทางในการปฏิบตั ิเดียวกัน โดยพบข้อแตกต่างระหว่างพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และเจอเนอเรชั่นวายคือ
- พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ การจัดทาคูม่ ือในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายขาย การ
ทบทวนแนวทางในการปฏิบตั ิติงานร่วมกัน การกาหนดจรรยาบรรณในการทางาน
- พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย การจัดทาเป็ นกรณีศกึ ษา (Case Study) ให้เห็นเป็ น
ตัวอย่างเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ การยกตัวอย่างจากประสบการณ์ในการ
ทางานจริงของแต่ละบุคคลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริง
จากสิ่งที่เกิดขึน้
2. การจัด ประสบการณ์ก ารเรีย นรู ร้ ่ว มกัน ภายในองค์ก รของพนัก งานทุก ระดับ
(ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน พนักงาน) เป็ นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลมีโ อกาสปฎิสมั พันธ์กับผูอ้ ื่น
และสภาพแวดล้อม จากการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในการวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า การสร้างให้เกิด
การมีป ฏิสัมพัน ธ์กับบุค คลต่าง และ การจัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมสาหรับ การแลกเปลี่ย น
เรียนรู ้ เป็ นการส่งเสริมให้เกิด บรรยากาศในการทางานเชิงจริยธรรมที่ ส่ง ผลต่อความซื่อตรงเชิ ง
พฤติกรรม
- พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ การกาหนดบทบาทและรูป แบบของการทางานที่
ชัดเจน สามารถนาข้อมูลหรือประสบการณ์ในการทางาน การตัดสินใจในกรณีตา่ งๆ ที่เกิดขึน้ มาส่ง
ต่อผ่านรูปแบบของการประชุมในแต่ละครัง้ การฝึ กเผชิญและการแก้ไขปัญหา จะเป็ นการช่ วยฝึ ก
ให้บุคคลได้คิดวิเคราะห์อภิปราย โต้แย้งกัน และตัดสินใจโดยการพิจารณากฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
ขององค์กร จรรยาบรรณาวิชาชีพ ในหลายองค์ประกอบร่วมกัน
- พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ควรดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดยการแสดงความ
คิด เห็ น แลกเปลี่ ย นกับ หัวหน้างาน ผู้เ กี่ ย วข้อ งกับ ในการท างาน หรือ ผู้ที่ สามารถให้ข ้อมูล
บางอย่างที่พนักงานเจนเนอเรชั่นวายให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจ ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้า
งานและพนักงาน
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3. การแสดงให้เห็นถึงต้นแบบของการปฏิบัติตวั เพื่อแสดงให้เห็นถึงความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม จากการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า เป็ นการจัดให้บุคคลได้
เห็น เกี่ ย วกับ บทบาทอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้องในหลายภาคส่วน ภายใต้บ ทบาทในการท างานและการ
ตัดสินใจเชิ งจริย ธรรม เพื่ อให้เห็น ความคิดและความรูส้ ึก ก่อให้เกิดความรูแ้ ละ ความเข้าใจที่
แตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สาหรับองค์กรซึ่งเป็ นพนักงานฝ่ ายขาย
ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างพนักงานดังนี ้
- พนัก งานเจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ การแสดงต้น แบบของบุคคลที่ ป ฏิบัติงานหรือมี
ภาพลักษณ์ทางด้านจริยธรรมหรือความซื่อตรงเพื่อให้เป็ นแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิตนที่ถกู ต้อง
และเหมาะสม
- พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างานจะเป็ น Role Model ให้กับ
พนักงานในกลุม่ นี ้
4. การจัด สถานที่ ห รือบรรยากาศในการท างานที่ เอือ้ ต่อการแสดงความคิดเห็น ที่
เชื่อมโยงสูก่ ารปรับเปลี่ยนความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม จากการศึกษาวิจยั พบว่า การจัดบรรยากาศ
ในการทางานเชิงจริยธรรมขององค์กรโดยเฉพาะในส่วนของฝ่ ายขาย ควรมีการเน้นในเรื่องของการ
แสดงความคิดเห็น องค์กรจะต้องดาเนินการจัดบรรยากาศโดยการบริหารจัดการด้านจริยธรรม
ร่วมกับ บุค คลอื่น เป็ น แสดงความคิดเห็น ได้อย่ างเปิ ดเผย ซึ่งจะกระตุน้ ให้เกิดความซื่อตรงเชิ ง
พฤติ ก รรมภายในองค์ก รได้ สาหรับ พนัก งานเจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์และเจนเนอเรชั่น วายมี ความ
แตกต่างกันดังนี ้
- พนัก งานเจนเนอเรชั่นเอ็ก ซ์ เน้น การจัดรูป แบบหรือบรรยากาศที่ เอือ้ ต่อการ
แสดงความคิ ดเห็น ที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ การส่งเสริมบรรยากาศที่เน้นการทางาน
ร่วมกันในวัยที่ใกล้เคียงกัน
- พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย รูปแบบการทางานและการปฏิบัติงานเน้นการสร้าง
ความท้าทายความสามารถของพนักงานในกลุม่ นี ้ ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของ
การท างาน เพื่ อ ความสะดวก ความรวดเร็ว โดยระบบเทคโนโลยี จ ะช่ ว ยลดพฤติ ก รรมที่ ไม่
เหมาะสมในเชิงจริยธรรมให้ลดลง ที่สาคัญคือการเน้นบรรยากาศในการทางานที่ไม่กดดัน เช่น
การจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ บรรยากาศไม่เป็ นทางการนัก เพื่อกระตุน้ ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ปัญหาในการทางาน การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
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5. การส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม การพัฒนาจริยธรรมในด้านการเรีย นรูท้ าง
จิตใจ (Affective Domain) ครอบคลุมในด้านความสนใจ เจตคติ ค่านิยม และ ลักษณะนิสยั ของ
บุคคล จากการศึกษาวิจยั พบว่า พนักงานภายในองค์กรซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี ้
- พนัก งานเจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ การแสดงให้พ นักงานเห็น ความสาคัญ ของการ
ท างานภายใต้ค วามซื่ อตรงเชิ งพฤติ ก รรม เช่น การมอบรางวัลให้กับ คนที่ มี ความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรมที่ชดั เจน
- พนัก งานเจนเนอเรชั่น วาย การชื่ น ชมในการท างาน และให้ความสาคัญ กับ
คุณค่าในการทางานของพนักงานในกลุม่ นี ้
แนวทางของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมที่มีความแตกต่างระหว่างพนักงานต่างเจน
เนอเรชั่น กล่าวคือ การพัฒนาบุคคลและกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมนั้นจะต้อง
สอดคล้องเหมาะสมกับ การบริห ารและการปฏิบัติห น้าที่ ตามปกติของพนัก งานฝ่ ายขาย ซึ่งมี
กระบวนการที่สาคัญที่สามารถดาเนินการในภาพรวม คือ การใช้กิจกรรมหรือโปรแกรมที่มีความ
หลากหลาย เช่น การอภิปรายให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่พบในระหว่างการ
ทางาน การสื่อสารข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กรฝายขาย โดย
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมการแสดงให้
เห็นถึงความสาคัญ ของการให้ความสาคัญในการบริหารและการขับเคลื่อนองค์กร โดยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงต้องเป็ นต้นแบบที่ ดีด า้ นการแสดงออกหรือการปฏิบัติตนตามแบบแผนจริย ธรรม การ
ป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามกฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับ หรือมาตรการในการทางานของ
หน่วยงาน โดยการจัด ท าคาแนะน า คู่มือต่าง ๆ สาหรับ กิ จ กรรมภายในองค์ก ร และคู่มือการ
ปฏิบัติงานขาย การให้รางวัลและยกย่ องการแสดงออกของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม เป็ นการ
น าเสนอแบบอย่ างที่ ดี จ ากหัวหน้าและจากลูก น้อง และเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์ก ารในสร้าง
พฤติกรรมความซื่อตรงที่เหมาะสม
จากผลการศึก ษาวิจัย ทั้ง 2 ระยะ ทั้งการศึก ษาวิจัย เชิ งปริม าณและเชิ งคุณ ภาพ
สามารถสรุ ป ความสาคัญ ของ ภาวะผูน้ าเชิ งจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริย ธรรมภายในองค์ก ร
ลักษณะของบุคลิกภาพ เจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ระหว่างพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ดังนี ้
- พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ นิยมผูน้ าที่มีภาวะผูน้ า สามารถชีแ้ จงข้อมูลและ
พร้อมให้คาปรึกษา กาหนดทิศทางของการแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานที่
ต้องสมดุล เปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ แชร์ประสบการณ์ สาหรับ
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ลักษณะบุคลิกภาพที่สาคัญคือ บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ นัน้ คือ มีความสม่าเสมอ
ทางด้านอารมณ์ มีความมั่นคง หนักแน่น และไม่หวั่นไหวง่าย มีลกั ษณะของความสุขมุ เยือกเย็น
และ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก คือลักษณะของบุคลิกภาพที่ มีความรับผิดชอบ มี
ความยุติธรรม มีลกั ษณะที่น่าเชื่อถือได้ ไว้วางใจได้ และสามารถเป็ นที่พึ่งพาได้
- พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย นิยมผูน้ าที่มีบทบาทในด้านของการให้คาปรึกษา
ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้างานและพนัก งานระดับ ปฏิบัติก าร การสร้างเสริมการท างานด้วย
เทคโนโลยี มีระบบชัดเจน มีความสนุกสนาน สามารถทางานได้หลายอย่างพร้อมกัน เน้นการทา
ให้ดเู ป็ น ตัวอย่างเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามและสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการทางาน โดย
ลักษณะบุคลิกภาพที่สาคัญคือ บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว ที่มีลกั ษณะของ
การชอบเข้าสังคม เปิ ดเผยตัวตน มีความกระตือรือร้น ตรงไปตรงมา มีลกั ษณะนิสยั ชอบการผจญ
ภัย และ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา โดยมีลกั ษณะของพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาด
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการทางาน ยอมรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่น และ มองการณ์ไกล
จากผลการศึกษาวิจยั สามารถนาไปสูแ่ นวทางการส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมประกอบด้วย
1. การใช้กิ จกรรมหรือโปรแกรมการพัฒ นาความรู ้ เช่น การอภิป รายให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่พบในระหว่างการทางาน เป็ นฝึ กให้บุคคลได้คิดวิเคราะห์
อภิป ราย โต้แย้งกัน และตัดสิน ใจโดยการพิจ ารณากฎเกณฑ์ และการจัดกิจกรรมการฝึ ก อบรม
แบ่งการฝึ กอบรมเป็ น 2 ระดับ
- พนั ก งานเจนเนอเรชั่น เอ็ ก ซ์ ส่ว นใหญ่ อยู่ ร ะดับ หั ว หน้า งาน เน้น
กระบวนการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กร และ
การเป็ นต้นแบบของความซื่อตรง วิธีการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
- พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย อยู่ในระดับปฏิบตั ิการและเป็ นพนักงานส่วน
ใหญ่ขององค์กร เสริมสร้างการฝึ กปฏิบัติ การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ เน้นกิจกรรม Workshop
เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้
2. การสื่อสารข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมภายในองค์กร
ฝายขาย โดยการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
เมื่อหัวหน้างานคือผูส้ ร้างบรรยากาศที่ดีและต้นแบบที่ดีในหน่วยงาน
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- พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เน้นในด้านข้อมูล รูปแบบการสื่อสาร การ
อภิป รายประเด็น การท างานที่ ก่ อให้เกิ ดความซื่อตรงเชิ งพฤติก รรมและร่วมกัน พัฒ นามองหา
แนวทางในการแก้ไขที่สอดคล้องเหมาะสม
- พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย รูปแบบของกิจกรรมไม่เป็ นทางการนัก เช่น
การพบปะกั น ทุ ก เช้า ก่ อ นเข้า ท างาน หรื อ ในช่ ว งพั ก กลางวัน หรื อ ในช่ ว งการจั ด ประชุ ม
ประจาเดือนของฝ่ ายขาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานต่อกันแก้ปัญหาในงาน
3. การแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการให้ความสาคัญในการบริหารและการ
ขับเคลื่อนองค์กร โดยผูบ้ ริหารระดับสูงต้องเป็ นต้นแบบที่ดีดา้ นการแสดงออกหรือการปฏิบัติตน
ตามแบบแผนจริยธรรม กลุม่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลอื่น นั่นคือ หัวหน้า
งาน ผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริหาร
- พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ กาหนดรูปแบบของการปฏิบตั ิ รูปแบบของ
การบริหารงานด้วยความซื่อตรงและการบริหารอย่างมีแบบแผนคุณธรรม จริยธรรม
- พนักงานเจนเนอเรชั่น วาย กาหนดรูป แบบของการปฏิบัติตนโดยให้ดู
ต้นแบบที่ดีและปฏิบตั ิตามตนแบบ
4. การป้ องกัน การปฏิบัติงานเพื่ อ ให้ตรงตามกฎ ระเบี ย บ และข้อบังคับ หรือ
มาตรการในการทางานของหน่วยงาน
- พนัก งานเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ การจัดท าคาแนะนา คู่มือต่างๆ สาหรับ
กิจกรรมภายในองค์กร และคูม่ ือการปฏิบัติงานขาย เช่น การบริการ ข้อร้องเรียน การจัดซือ้ จัดจ้าง
การจัดทาเอกสารใบเสร็จ เพื่อเป็ นการช่วยในการทางาน และควบคุมการทางานของพนักงานใน
แต่ละระดับเพื่อลดช่องว่างของการทางานที่ผิดพลาด และ เป็ นแนวทางในการทางานที่ช่วยในการ
กาจัดอุปสรรค ช่วยการตัดสินใจให้ถกู ต้องและเหมาะสม
- พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย จะต้องดาเนินการจัดทาเป็ นคลิปวิดีโอสัน้ ๆ
ในการแนะนาวิธีการปฏิบตั ิติตวั การจัดทาเอกสาร ที่เข้าใจง่าย
5. การให้รางวัลและยกย่ องการแสดงออกของความซื่ อตรงเชิงพฤติกรรม เป็ น
การนาเสนอแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้าและจากลูกน้อง และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในสร้าง
พฤติกรรมความซื่อตรงที่เหมาะสม
- พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ จัดทาเป็ น “โล่ห”์ หรือ “ใบประกาศเกียรติ
คุณ” หรือการประเมินผลเพื่อการให้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ โดยรูปแบบดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็น
ชัดเจนและประกาศให้พนักงานได้รบั ทราบ
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- พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย เน้นการเห็น “คุณค่า” ในการทางาน พร้อม
กับการคายกย่องชมชื่นในทันทีพร้อมกับการให้กาลังใจเมื่อปฏิบตั ิดีและถูกต้องเหมาะสม
การอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ
การศึก ษาปฎิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรในด้านสถานการณ์ ด้านจิตลักษณะ กับ จิ ต
ลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการอภิรายผลดังต่อไปนี ้
สมมุ ติฐานข้อ 1 ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิ งจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริย ธรรมภายใน
องค์ก ร บุค ลิ ก ภาพห้า องค์ป ระกอบ และเจตคติ ต่อความซื่ อตรงเชิ ง พฤติ ก รรม มี ผ ลต่อ กับ
พฤติกรรมความซื่อตรงของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร ในการ
นาเสนอผลพิจารณาพนักงานเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และพนักงานกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวาย สามารถแสดงข้อมูลได้ดงั นี ้
1.1 ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ าย
ขายที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว และมีเจตคติ
ต่อความซื่อตรงเชิ งพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม (กลุม่ เจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม และความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตาม
หลัก การนั้น แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิ งจริย ธรรม บุคลิก ภาพด้านการ
แสดงออกหรือการแสดงตัว และเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติก รรม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในด้านของพฤติกรรมนัน้ คือ พนักงานเจนเนอเรชั่นวายที่รบั รู ้
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก และมีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัวมาก พร้อมกับมี
เจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมมาก สามารถ
วิเคราะห์ได้วา่ พนักงานขององค์กรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นพนักงานกลุม่ เจอเนอเรชั่นวาย อยู่ในระดับของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน และหัวหน้างานระดับต้น ให้ความสาคัญกับผูน้ าภายในองค์กร สอดคล้องกับ
ที่ ศิวารัตน์ ณ ปทุม (2552) ได้ให้แนวคิดไว้เกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นตามมุมมองในเชิงของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า พนักงานกลุม่ เจนเนอเรชั่นวายชอบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีความภักดีต่าต่อ
องค์กร แต่ภกั ดีกับหัวหน้างานโดยตรง นอกจากนีพ้ นักงานเจนเนอเรชั่นวายที่มีบุคลิกภาพด้าน
การแสดงออกหรือการแสดงตัวสูง ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมากนั้น เป็ นไปในทิศทาง
เดี ย วกัน กับ การศึก ษาวิจัย ของ ศึก ษาวิ จัย ของ Hurtz & Donovan, (2000: 869-879) ศึก ษา
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งานวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับผลการปฏิบัติงานที่มีผศู้ กึ ษา
ไว้ (Meta-Analysis) เกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบแสดงตัวสามารถทานายผลการปฏิบัติงานด้านการ
ขายและการจัดการได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ บดินทร์ หาญบุญ ทรง (2555) ทาการศึกษา
เรื่องปัจจัยบุคคล บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การทางพฤติกรรมการ
เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารของข้าราชการในสานัก งานปลัดกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ซึ่ งพบว่า
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกแบบเปิ ดรับประสบการณ์ สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีต่อองค์กร ได้รอ้ ยละ 50.9 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ สาหรับ บุคคลที่บุคลิกภาพด้าน
การแสดงออกหรือแสดงตัวนั้น มีลักษณะของบุคลิกภาพที่สาคัญ คือ มีลักษณะของบุคลิกภาพ
ชอบการผจญภัย ชอบการเข้าสังคม เปิ ดเผย ช่างพูด ตรงไปตรงมา ชอบเด่น ออกหน้าออกตา โดย
บุคลิกภาพดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของกลุม่ คนเจนเนอเรชั่นวาย ที่สาคัญในเรื่องของเจตคติ
ที่มีผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมในระดับมากนั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ประเชิญ พันธุ์
อร่าม (2561) พบว่า เจตคติเป็ นสาเหตุสาคัญที่สดุ ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการทางานตามหลักธรร
มาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้
1.2 ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ าย
ขายที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบคุ ลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก บุคลิกภาพด้านความ
สุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านสติปัญญา และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่าง
กัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม (กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย) พบว่า
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ าเชิ ง จริย ธรรม บุค ลิ ก ภาพด้านมโนธรรมหรือมี จิ ต สานึ ก และเจตคติ ต่อ ความซื่ อ ตรงเชิ ง
พฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 ด้าน
1.3 ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ าย
ขายที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และมีเจตคติความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุ่มย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์แ ละ
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม และความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนั้น
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงจริย ธรรม บุคลิกภาพด้านความมั่น คงทาง
อารมณ์ และเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพนักงาน
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ที่รบั รูภ้ าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาก มีบคุ ลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์มาก
และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม และใน
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ด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตามหลักการนั้น
มากกว่าพนักงานที่มีลกั ษณะอื่นๆ หากพิจารณาบุคลิกภาพของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ตามการศึกษา
ของ ศิ วารัต น์ ณ ปทุม (2552) ได้ให้แนวคิดไว้เกี่ ยวกับ เจนเนอเรชั่น ตามมุมมองในเชิ งของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีความต้องการการทางานที่มีความหลากหลาย
และโปร่งใส มีความภักดีในงานต่อระดับบริหาร และเซ็มเก้และคณะ ( Zemke et al,2000 อ้างใน
ทัศนี ศรีกิตติศกั ดิ์ : 2554) กล่าวถึงพนักงานในกลุม่ นีจ้ ะเลือกทาในสิ่งที่ตวั เองคิดว่าใช่หรือถูกต้อง
โดยใช้เหตุผลหรือยึดประโยชน์ของผูอ้ ื่นเป็ นที่ตงั้ นัน้ จึงแสดงให้เห็นว่า พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
ให้ความสาคัญ กับ การบริห ารงานของผูน้ าภายในองค์ก ร ที่ สาคัญ คือ เจตคติความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรม ในการศึกษาพบว่า เจตคติมีความสัมพันธ์ในการทางาน จัดสัด (Judson,อ้างถึงใน สุวจี
ศิริปัญโญ , 2536) แสดงข้อมูลพฤติกรรมกรรมการแสดงออก ซึ่งเจตคติของบุคคลที่มีต่องานและ
การบริหารงานขององค์กรมีหลายลักษณะ ในการทางานนัน้ แสดงให้เห็นว่าเจตคติมีผลต่องานและ
ผลการปฏิบัติ งาน ซึ่ง คี ธ (Keith,1974) กล่าวถึ ง เจตคติว่า เป็ น ปั จจัยที่ ช่วยให้การปฏิบัติงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ าย
ขายที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบคุ ลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว
และมีเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุ่ม (กลุ่ม
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้าน
ความสอดคล้องระหว่างหลัก การที่ ได้กาหนดไว้กับ การรักษาสัญ ญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุค ลิกภาพด้านการ
แสดงออกหรือการแสดงตัว และเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทั้งในกลุ่มรวมและกลุม่ เจนเนอ
เรชั่น วาย ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของVictor and Cullen (1988) ในการรับ รู บ้ รรยากาศ
จริย ธรรมในการท างานองค์ป ระกอบของบรรยากาศจริย ธรรมในการท างาน สามารถร่วมกัน
ทานายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานได้รอ้ ยละ 41 ( R2 =41) อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ .01 และเป็ น ไปในทิ ศทางเดียวกับ การศึก ษาของ จริย า สายวารี ภมร แช่มรัก ษา
ประสบสุข อินทรักษา และ นิตยา ไกรวงศ์ (2560) พบว่า บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทางาน
ตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ด้านที่มีค่าคะแนน
สูงสุด คือ ด้านความซื่อสัตย์
1.5 ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ าย
ขายที่ รบั รูบ้ รรยากาศเชิ งจริยธรรมภายในองค์กร มีบุคลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิ ตสานึก มี
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บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และมีเจตคติความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุ่มย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมทัง้ โดยรวมและรายด้าน ไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริย ธรรมภายในองค์กร บุคลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมี
จิตสานึก และเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 2 กลุม่
1.6 ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ของพนักงานฝ่ าย
ขายที่รบั รูบ้ รรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบุคลิก ภาพด้านสติปัญญา และมีเจตคติความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุ่มย่อย 2 กลุม่ (กลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย) พบว่า ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูดและ
การกระทาของบุคคลและด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญา
จะปฏิบัติตามหลักการนั้น แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กร บุคลิกภาพด้านสติปัญญา และเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
สาหรับบุคลิกภาพด้านสติปัญญานัน้ มีลกั ษณะบุคลิกภาพ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ฉลาดมอง
การณ์ไกล มีเหตุมีผล ซึ่งเป็ นลักษณะของบุคลิกภาพที่มีความสอดคล้องกับบุคลิกภาพของกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวาย กล่าวคือ เซ็มเก้และคณะ (Zemke et al,2000 อ้างในทัศนี ศรีกิตติศกั ดิ์ : 2554)
ให้ความสาคัญกับความซื่อสัตย์และความซื่อตรงเป็ นอย่างมาก มีความสามารถในการปรับตัวหรือ
มีความยืดหยุ่นเป็ นจุดแข็งที่สดุ มีทศั นคติในการทางานดี เพื่อให้มองเห็นภาพและเข้าใจ เกี่ยวกับ
ทัศนคติ รู ป แบบการท างาน ความสัมพัน ธ์กับ บุคคลรอบข้าง ที่ สาคัญ คือ Adeline Jol (2015)
พบว่าปั จ จัย ความซื่อตรงและพฤติกรรมเชิงจริย ธรรมมีความสาคัญ ต่ อพนักงานภายในองค์ก ร
สภาพแวดล้อม และ ภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลคือ การโต้กลับปัญหา
ทางด้านความซื่อตรงและจริยธรรม เพื่อให้การดาเนินการเกิดประสิทธิภาพภายในองค์กร เป็ นการ
ขยายความเสริมในผลการวิจัยสาหรับ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่าง
คาพูดและการกระทาของบุคคลและด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการ
รักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนัน้ แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์กับบรรยากาศเชิงจริยธรรม
ภายในองค์กร มีบุคลิกภาพด้านสติปัญญา และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม เช่นเดียวกับ
Ponnu and Tennakoon (2009) ได้กล่าวถึง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ที่มีความสอดคล้องกันระหว่างการพูดและการปฏิบตั ิของผูน้ า ซึ่งสอดล้องกับผลการศึกษาในครัง้ นี ้
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สมมุ ติฐานข้อ 2 ตัวแปรภาวะผูน้ าเชิ งจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริย ธรรมภายใน
องค์กร บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และ เจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม สามารถร่วมกันทานาย
การเกิดความซื่อตรงเชิงพฤติก รรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายใน
องค์กร
2.1 ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม เมื่อใช้ชุดปั จจัยสถานการณ์ 2 ตัวแปร
เป็ นชุดการทานายลาดับที่ 1 พบตัวทานายสาคัญคือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่า
เบต้า = .40) และในกลุม่ ย่อย ทานายเพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย มีตวั ทานายสาคัญคือ
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .35) หลังจากนั้นนาชุดทานายลาดับที่ 2 เข้า
เพิ่มและควบคุมอิทธิพลของตัวแปรชุดที่ 1 ปรากฏว่า สามารถทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
โดยรวมเพิ่มขึน้ มีตวั ทานายสาคัญคือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก (ค่าเบต้า = .25)
และในกลุ่มย่ อยสามารถท านายเพิ่ มขึน้ ในกลุ่มเจนเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ โดยมีตัวท านายสาคัญ คื อ
บุคลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิ ตสานึก (ค่าเบต้า = .29) และ ชุดท านายลาดับ ที่ 3 สามารถ
ร่วมกัน ทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมได้เพิ่ มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีตวั ทานายที่
สาคัญคือ เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค่าเบต้า = .21) และในกลุม่ ย่อยสามารถทานาย
ได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยมีตวั ทานายที่สาคัญคือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
(ค่าเบต้า = .22) สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ สมิธ และ คี ออน (Smith & Keon.1997) พบว่า
บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาบุคลากรในการหมุนเวียนงานของ
องค์กร (r=.26) บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร
(r=.58) อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ บุคลิก ภาพด้านสติปัญ ญา ซึ่งลักษณะของ
พฤติกรรมของบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการทางาน ยอมรับฟั ง
เหตุผลของบุคคลอื่น และ มองการณ์ไกล ซึ่งคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การพัฒ นาความรู ้ ทัก ษะ และความสามารถของตนเองอยู่เสมอ เพื่ อให้ทัน ยุคทัน สมัย และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางาน
ได้อย่างดี (Glass, 2007) เช่นเดียวกับที่ เซ็มเก้และคณะ ( Zemke et al, 2000 อ้างถึงในทัศนี ศรี
กิตติศกั ดิ,์ 2554) ให้ความสาคัญกับความซื่อสัตย์และความซื่อตรงเป็ นอย่างมาก มีความสามารถ
ในการปรับตัวหรือมีความยืดหยุ่นเป็ นจุดแข็งที่สดุ มีทัศนคติในการทางานดี เพื่อให้มองเห็นภาพ
และเข้าใจ
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2.2 การทานายความซื่อตรงเชิงพฤติ กรรมด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูด
และการกระทาของบุคคล เมื่อใช้ชดุ ปัจจัยสถานการณ์ 2 ตัวแปรเป็ นชุดการทานายลาดับที่ 1 พบ
ตัวทานายสาคัญ คือ บรรยากาศเชิ งจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .38) และในกลุ่มย่อย
ทานายเพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย มีตวั ทานายสาคัญคือบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กร (ค่าเบต้า = .33) หลังจากนั้นนาชุดทานายลาดับที่ 2 เข้าเพิ่มและควบคุมอิทธิพลของตัว
แปรชุดที่ 1 ปรากฏว่า สามารถทานายความซื่อตรงเชิ งพฤติก รรมด้านความสอดคล้องระหว่าง
คาพูดและการกระทาของบุคคล เพิ่มขึน้ มีตวั ทานายสาคัญคือ บุคลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมี
จิตสานึก (ค่าเบต้า = .25) และในกลุม่ ย่อยสามารถทานายเพิ่มขึน้ ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดย
มีตวั ทานายสาคัญคือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก (ค่าเบต้า = .32) และ ชุดทานาย
ลาดับที่ 3 สามารถร่วมกันทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างคาพูด
และการกระทาของบุคคล ได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยมีตวั ทานายที่สาคัญคือ บุคลิกภาพด้าน
มโนธรรมหรือมีจิ ตสานึก (ค่าเบต้า = .21) และในกลุ่มย่อยสามารถทานายได้เพิ่มขึน้ สูงสุดใน
กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมีตวั ทานายที่สาคัญคือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก (ค่า
เบต้า = .25) เนื่ อ งจากเจตคติ ที่ เกิ ด ขึ ้น เป็ นการเกิ ด ขึน้ จากการเรี ย นรู แ้ ละประสบการณ์
(Shrigley,1983) เจตคติบางอย่างมีขนึ ้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยากให้ตนเองเป็ นที่ยกย่อง
ของสังคม เจตคติเป็ นผลรวมของความคิด อารมณ์และพฤติกรรมที่มีตอ่ สิ่ งต่างๆ และประเด็นที่
น่าสนใจที่มีความแตกต่างชัดเจนคือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก ตามการศึกษาวิจัย
ของ Hurtz & Donovan, (2000: 869-879) ศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า ง
บุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ป ระกอบกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ผู้ศึ ก ษาไว้ ( Meta-Analysis) พบว่ า
องค์ประกอบด้านการมีจิตสานึก เป็ นตัวทานายผลการปฏิบตั ิงานในทุกอาชีพ
2.3 การทานายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการ
ที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น เมื่อใช้ชุดปั จจัยสถานการณ์ 2 ตัว
แปรเป็ นชุดการทานายลาดับที่ 1 พบตัวทานายสาคัญคือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
(ค่าเบต้า = .37) และในกลุ่มย่ อย ท านายเพิ่ มขึน้ สูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย มีตวั ท านาย
สาคัญ คื อบรรยากาศเชิ งจริย ธรรมภายในองค์ก ร (ค่าเบต้า = .32) หลังจากนั้น นาชุดท านาย
ลาดับที่ 2 เข้าเพิ่มและควบคุมอิทธิพลของตัวแปรชุดที่ 1 ปรากฏว่า สามารถทานายความซื่อตรง
เชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติ
ตามหลักการนัน้ เพิ่มขึน้ มีตวั ทานายสาคัญคือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า = .22) และใน
กลุ่มย่อยสามารถทานายเพิ่มขึน้ ในกลุม่ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมีตวั ทานายสาคัญคือ บรรยากาศ
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เชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .28) และ ชุดทานายลาดับที่ 3 สามารถร่วมกันทานาย
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญา
จะปฏิบตั ิตามหลักการนั้น ได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีตวั ทานายที่สาคัญคือ บุคลิกภาพด้าน
สติปัญญา (ค่าเบต้า = .21) และในกลุม่ ย่อยสามารถทานายได้เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุม่ เจนเนอเรชั่น
วาย โดยมีต ัวทานายที่สาคัญ คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า = .26) เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับการศึกษาของ Victor and Cullen (1988) ซึ่งทาการศึกษาการรับรูบ้ รรยากาศจริยธรรมใน
การทางานกลุ่มตัวอย่าง เป็ นพนักงานจานวน 872 คน พิจารณาคัดเลือกจากองค์กรต่างๆ จานวน
4 องค์กร ผลการศึกษาวิจยั ในด้านองค์ประกอบของบรรยากาศจริยธรรมในการทางาน สามารถ
ร่วมกันทานายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานได้รอ้ ยละ 41 ( R2 =41) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
การอภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวทางการพัฒ นาองค์ก รเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่งเสริมความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรมของ
พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยที่พัฒนาไปสู่
แนวทางของการพัฒนาความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจต่อ “ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม” พนักงานฝ่ ายขายทุก
คนจะต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณในการทางานและสามารถ
นาไปปฏิบัติในการทางานให้มีทิศทางและแนวทางในการปฏิบตั ิเดียวกัน เน้นการเสริมสร้างความ
สานึกตระหนัก (awareness) ในประเด็นปั ญ หาทางจริยธรรมที่สาคัญ โดยใช้การสื่อสารอย่างมี
เหตุผล เน้นการพัฒนาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ เช่น การจัดทาคาแนะนา คูม่ ือต่างๆ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ สาหรับ กิจกรรมภายในองค์กร เช่น การบริการ ข้อร้องเรียน การจัดซือ้ จัดจ้าง การใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ นการช่วยในการทางาน และควบคุมการทางาน เป็ นต้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน
พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ส่วนใหญ่อยู่ระดับหัวหน้างาน เน้นกระบวนการเสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ ยวกับ ความซื่อตรงเชิ งพฤติกรรมภายในองค์ก ร และ การเป็ นต้นแบบของความซื่อตรง
วิธีก ารปฏิบัติ ต นที่ เหมาะสม และ พนัก งานเจนเนอเรชั่น วาย อยู่ในระดับ ปฏิบัติก ารและเป็ น
พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร เสริมสร้างการฝึ กปฏิบตั ิ การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ เน้นกิจกรรม
Workshop เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้
การจัดประสบการณ์การเรียนรูร้ ว่ มกันภายในองค์กรของพนักงานทุกระดับ (ผูบ้ ริหาร
หัวหน้างาน พนัก งาน) การสร้างให้เกิดการมีปฏิสมั พันธ์กับบุคคลต่าง ๆ เช่น การพูดอภิป ราย
หรือ การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับ หัวหน้างาน ผูเ้ กี่ยวข้องกับการทางาน หรือ ผูท้ ี่สามารถ
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ให้ขอ้ มูล รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร ซึ่ง
Northouse (2003) ได้ศึก ษา คุณ ลักษณะของภาวะผูน้ าที่ จาเป็ น พบว่าผูน้ าโดยทั่วไปจะต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็ นการสร้างความศรัทธา เชื่อมั่น เป็ นพลังในการผลักดันให้บุคลากรทางาน
บรรลุเป้าหมายอย่างเป็ นเลิศและเป็ นแบบอย่างที่ดี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Trevino et
al., (2000) พบว่า ผูบ้ ริหารตระหนักถึงความสาคัญที่จะสื่อสารเกี่ยวกับจริยธรรมและค่านิยมให้กบั
บุคลากรในองค์กร โดยผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่าง การกาหนดกฎระเบียบทางวินัย
และจัดการกับผูท้ ี่ละเมิดกฎทุกระดับ ตลอดจนการสื่อสารต่อเนื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและค่านิยม
กับบุคลากร ที่สาคัญคือ “ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม” เป็ นการแสดงออกแห่งความประพฤติปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมทางการปฏิบัติของบุคคลและระหว่างบุคคลที่ มี
ปฏิสมั พันธ์กัน หมายรวมถึงการส่งเสริมความประพฤติปฏิบัติดงั กล่าวไปสู่ผตู้ ามผ่านการสื่อสาร
สองทาง การเสริมสร้างอุปนิสยั จริยธรรมให้แข็งแกร่ง และการตัดสินใจ การแสดงออกอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามธรรมนองครองธรรมประเพณี หรือแบบแผน หรือมาตรฐานของสังคม Brown,
Treviño, & Harrison, อ้างถึงใน สุรตั น์ ไชยชมพู (2557)
แนวทางในฝึ กเผชิญและแก้ไขกับความขัดแย้งเชิงจริยธรรม เป็ นการช่วยฝึ กให้บคุ คล
ได้คิดวิเคราะห์อภิปราย โต้แย้งกัน และตัดสินใจโดยการพิจารณากฎเกณฑ์ ในหลายองค์ประกอบ
ร่วมกัน ทาให้เกิดความเข้าใจและนาไปสู่การแก้ปัญหา โดยกระบวนการของการแก้ไขปั ญหาเกิด
จากสติปัญญา สอดคล้องกับ ทฤษฎีทางสติปัญญา (Cognitive Theory) จากการศึกษาของเพีย
เจต์ (Piaget) เชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทกุ คนมีความพร้อมที่จะมีปฏิสมั พันธ์และปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบสาคัญหนึ่งจาก 4 องค์ประกอบหลักของทฤษฎีคือ คือการเสริม
พัฒนาการทางสติปัญ ญา ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์เป็ นปั จจัยที่สาคัญ ต่อการ
พัฒ นาด้านสติ ปั ญ ญา เพราะเป็ น สิ่งที่ เกิ ดขึน้ ทุก ครัง้ ที่ บุคคลมี ป ฏิสัมพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อม ทั้ง
ประสบการณ์ที่เกิดจากการมี ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและประสบการณ์เกี่ยวกั บ
การคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถนามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
การแสดงให้เห็นถึ งต้น แบบของการปฏิบัติตัวเพื่อแสดงให้เห็น ถึงความซื่อตรงเชิ ง
พฤติกรรม เป็ นการจัดให้บุคคลได้เห็นเกี่ยวกับบทบาทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน ภายใต้
บทบาทในการทางานและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม เพื่อให้เห็นความคิดและความรูส้ กึ ก่อให้เกิด
ความรูแ้ ละความเข้าใจที่แตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยที่ผบู้ ริหาร
หรือหัวหน้างานเป็ นต้นแบบที่ดีของการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ซึ่ง Ponnu and
Tennakoon (2009) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิ งจริย ธรรมจะต้อ งมี พ ฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ที่ มี ความ
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สอดคล้องกันระหว่างการพูดและการปฏิบตั ิของผูน้ า ดังนัน้ เขาจึงจะเป็ นผูไ้ ด้รบั ความไว้วางใจ โดย
เพื่อนร่วมงาน พฤติกรรมของผูม้ ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม จะมีผลดีตอ่ ความรับผิดชอบของพนักงาน
ที่ มี ต่อ องค์ก ร และความเชื่ อ ถื อ ในตัวผู้น า และ สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Dawn (2007)
กล่าวถึง การมีความซื่อตรง ก่อให้เกิดความเชื่อและศรัทธา คือ ผูน้ าต้องเชื่อในตัวผูน้ า และคนที่อยู่
ด้วย เพราะว่า ความซื่ อตรงของผูน้ าเป็ น จริย ธรรมที่สาคัญ ท าให้เกิ ดความไว้วางใจ เกิ ดความ
เคารพและจะปฏิบัติต าม ซึ่งจะเห็น ภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กับ ความซื่ อตรงในเชิ งพฤติกรรม
ความฉลาดทางจริยธรรมมีความสาคัญต่อภาคธุรกิจ สอดคล้องกับที่ Lennick และ Kiel (2005)
ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริหารที่มีความฉลาดทางจริยธรรมที่เข้มแข็งจะทาให้ธุรกิจ ได้รบั ความเชื่อถือ และ
ประสบผลสาเร็จได้นนั้ ควรมีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญ คือ ด้านความซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรม (Integrity)
การจัด สถานที่ ห รือ บรรยากาศในการท างานที่ เอื ้อ ต่อการแสดงความคิ ด เห็ น ที่
เชื่ อมโยงสู่ก ารปรับ เปลี่ย นความซื่ อตรงเชิ งพฤติก รรม เนื่ องจากบรรยากาศมีส่วนช่วยในการ
พัฒ นาจริยธรรม บรรยากาศทางจริย ธรรมภายในองค์ก ร (ethical climate in organization) ว่า
เป็ นสิ่ ง ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ก ารด าเนิ น งานขององค์ก ร เจริ ญ ก้า วหน้า บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และทาให้บคุ ลากรทางานร่วมกันด้วยความสุข ความสบายใจ ร่วมมือร่วม
ใจกัน ทางาน แก้ปั ญ หา และฝ่ าฟั น อุปสรรคไปด้วยกัน บรรยากาศทางจริยธรรมในองค์ก รเป็ น
เสมือน “จิตวิญญาณ” สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบของทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism
Model) ในสาเหตุด า้ นสถานการณ์ (Situational factors) ซึ่งเป็ น สิ่งที่ อยู่รอบตัวบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็ นสิ่งมีชีวิต เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อน หัวหน้า เป็ นต้น หรือ เป็ นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น อากาศ อุณ หภูมิ
เป็ นต้น ต่างมีอิท ธิพลต่อการกระทาของบุคคล ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ สถานการณ์ที่เอือ้ อานวยให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เป็ นสิ่งรอบตัวที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ
เช่น สถานการณ์ที่ ไ ด้รับ การเลีย้ งดูแบบรัก สนับ สนุน และใช้เหตุผลมาก การเห็น แบบอย่ างที่
เหมาะสมมาก เป็ นต้น และสถานการณ์ที่ขดั ขวางไม่ให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เป็ น
อุป สรรคมิให้บุค คลแสดงพฤติก รรมหนึ่งๆได้ เช่น ภาระงานหนัก เกิน ไป การถูกลงโทษ เป็ น ต้น
ดังนั้นแนวทางสาคัญ ของการพัฒ นาพนัก งานภายในองค์ก ร จึงมีความจาเป็ นสาคัญ ในการจัด
บรรยากาศที่เอือ้ ต่อการแสดงความคิดเห็นทางด้านความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
การส่งเสริมความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม โดยเน้นทางด้านเจตคติต่อความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรม เป็ นการพัฒนาจริยธรรมในด้านการเรียนรูท้ างจิตใจ (Affective Domain) ครอบคลุมใน
ด้านความสนใจ เจตคติ ค่านิยม และ ลักษณะนิสยั ของบุคคล จากการศึกษาวิจยั พบว่า พนักงาน
ภายในองค์กร ซึ่งเป็ น พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) เป็ นพนักงานที่ให้ความสาคัญในด้าน
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ของการให้คณ
ุ ค่าในการทางาน และ พนักงานเจอเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Gen X) นิยมในเรื่องการแสดง
ให้พนักงานภายในรูปแบบของมอบรางวัล และการชื่นชมในการทางาน จากคุณลักษณะสาคัญ
ของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย (Haserot, 2004) โดยคุณลักษณะสาคัญของเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์คือ ต้องการได้รบั การยกย่อง (Crave Respect) และสาหรับเจนเนอเรชั่นวายมีคาดหวัง
ว่าจะได้รบั ปฏิบตั ิดี (Expect to be Treated Well)
การเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรเพื่อส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม คือ ภาวะผูน้ าที่
จะเป็ นแบบอย่างในการประพฤติ การแสดงออกของพฤติกรรม ให้เป็ นแบบอย่างและการพัฒนา
ความรู ้ ร่วมทัง้ การส่งเสริมบรรยากาศภายในองค์กร การเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
การให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ และ การสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เช่น คู่มือการ
ท างานของฝ่ ายขาย การจัด ท าเอกสารเพื่ อการจัดท าเอกสารที่ ถูก ต้อง แนวค าถาม – ค าตอบ
ประกอบการตัดสินใจในการท างาน กับพนักงานเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย ที่เป็ น
บุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละเจนเนอเรชั่น รวมทั้งการเสริมสร้างเจตคติเกี่ยวกับความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรมในด้านความรู ้ การอบรม ที่สง่ ผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผูว้ ิจัยขอนาเสนอข้อเสนอแนะจากงานวิจัยออกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ และ ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป มีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. พนักงานเจนเนอเรชั่นวายนัน้ พบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ประกอบด้ว ย บุค ลิ ก ภาพด้านการแสดงออกหรือ การแสดงตัว บุค ลิ ก ภาพด้า นสติ ปั ญ ญา
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร และ เจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม เพราะฉะนัน้ จึง
จาเป็ นต้องนาผลการวิจัยไปใช้เพื่ อพัฒนาพนัก งานฝ่ ายขายในระดับ ปฏิบัติการ โดยฝ่ ายพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร การจัดฝึ กอบรมในด้านการให้ความรูท้ ี่เน้นกระบวนการฝึ กปฏิบัติ
มากกว่าเน้นทางด้านทฤษฎี เพื่ อให้พนัก งานมีความรูแ้ ละความเข้าใจในกฎระเบี ย บข้อบังคับ
จรรยาบรรณในการทางานและสามารถนาไปปฏิบตั ิในการทางานให้มีทิศทางและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิเดียวกัน
ในส่วนของการเสริมสร้างบุคลิกภาพด้านสติปัญญาเน้นความสาคัญในนาไปใช้เพื่อ
การพัฒนาพนักงานฝ่ ายขาย โดยฝ่ ายงานต่าง ๆ ที่ดแู ลกลุม่ ย่อยของพนักงานขายในแต่ละภูมิภาค
ควรมีการจัดฝึ กอบรมด้วยการให้พนักงานได้เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรม ซึ่งเป็ นการ
ช่วยฝึ กให้บุคคลได้คิดวิเคราะห์อภิปราย โต้แย้งกัน และตัดสินใจโดยการพิจารณากฎเกณฑ์ ใน
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หลายองค์ประกอบร่วมกัน ทาให้เกิดความเข้าใจและนาไปสู่การแก้ปัญหา โดยกระบวนการของ
การแก้ไขปั ญ หาเกิ ด จากสติ ปั ญ ญา ประสบการณ์ ซึ่งเป็ น ปั จ จัย ที่ สาคัญ ต่อการพัฒ นาด้า น
สติปัญ ญา เพราะเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ ทุกครัง้ ที่บุคคลมีปฏิสมั พันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งประสบการณ์ที่
เกิดจากการมี ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผล
เนื่องจากเจตคติที่เกิดขึน้ เป็ นการเกิดขึน้ จากการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ เจตคติเป็ น
ผลรวมของความคิ ด อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมที่ มี ต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ ดัง นั้ น ฝ่ ายพั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพบุคลากร ควรนาผลการวิจยั ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาพนักงานฝ่ ายขายในกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ด้ว ยการเปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานได้มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์กั บ ผู้อื่ น และปฏิ สั ม พั น ธ์กั บ
สภาพแวดล้อม เช่นในการจัดประชุม ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานขายได้พดู อภิปราย หรือ ให้มีการ
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับหัวหน้างาน ผูเ้ กี่ยวข้องกับการทางาน รวมทัง้ การที่ผบู้ ริหารต้อง
ตระหนัก ถึงความสาคัญ ที่จะสื่อสารเกี่ยวกับจริยธรรมและค่านิยมให้กับบุคลากรในองค์กร โดย
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบัติตนเป็ น แบบอย่างที่ดี และ กาหนดกฎระเบี ยบทางวินัย และจัดการกับผูท้ ี่
ละเมิดกฎทุกระดับ ตลอดจนการสื่อสารต่อเนื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและค่านิยมกับบุคลากร ซึ่งจะ
ทาให้พนักงานได้รบั ประสบการณ์ที่ดี ที่เกิดจากการเรียนรูใ้ นตัวตนแบบ
2. พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
คือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก และ บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม และ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร ดังนัน้ สาหรับพนักงานเจนเนอเรชั่น
วาย จึงเป็ นเน้นการเสริมสร้างความสานึกตระหนัก ในประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่สาคัญ โดยใช้
การสื่อสารอย่างมีเหตุผล เน้นการพัฒนาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ เช่น การจัดทาคาแนะนา คูม่ ือ
ต่างๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็ นต้น ที่สาคัญในประเด็นเรื่องของบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กรจะเน้นในด้านข้อมูล รูปแบบการสื่อสาร การอภิปรายประเด็นการทางานที่ก่อให้เกิดความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรมและร่วมกันพัฒนามองหาแนวทางในการแก้ไขที่ สอดคล้องเหมาะสม สาหรับ
ตัวแปร ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสาคัญและเน้นหลักสูตรเพื่อ
การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ด้วยการดึงประสบการณ์ ทักษะการตัดสินใจ และ รูปแบบของ
การบริหารงานมาใช้เป็ นกรณีศกึ ษา
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผลการวิจัย ในส่ว นของแนวคิ ด ความซื่ อ ตรงเชิ งพฤติ ก รรม ที่ มี ก ารศึก ษาใน
หน่วยงานภาคเอกชน ยังไม่มีการศึกษาแพร่หลายมากนัก ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ว ความซื่อตรงใน
การทางานเป็ นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพื่อให้การ
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เป็ นองค์กรที่มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ลดปั ญญาในด้านการทุจริต มีความโปร่งใสในการทางาน
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ดังนั้น การศึก ษาวิจัยในหัวข้อดังกล่าว ควรมีการดาเนินการศึกษา
อย่ างต่อเนื่ อง โดยการขยายผลไปยังประชากรในกลุ่มงานฝ่ ายอื่น ขององค์ก ร หรือ หน่วยงาน
เครือข่าย ซึ่งมีกระจายอยู่ท่วั ประเทศ ทุกภูมิภาค รวมทัง้ การขยายผลไปยังกลุม่ อาชีพอื่น
2. จากผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรด้านภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรม
ภายในองค์กรมีผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ดังนั้นในงานวิจัยต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปร
สาเหตุอื่นๆ เพิ่มเติม น่าจะมีตวั แปรอื่นที่ยงั สามารถอธิบายความแปรปรวนที่สง่ ผลต่อความซื่อตรง
เชิงพฤติกรรม อาทิเช่น วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร ประสิทธิภาพการทางาน เป็ นต้น
ข้อจากัดการวิจัย
จานวนกลุ่มตัวอย่างพนักงานฝ่ ายขายภายในองค์กรเป็ นพนักงานในกลุ่มเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์มีสดั ส่วนจานวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบเชิงสัดส่วนกับกลุม่ เจนเนอเรชั่นวาย
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั
เรื่อง
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานฝ่ ายขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องดื่ม
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 6 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
2. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อตามความเห็นที่เป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
ผูศ้ กึ ษาวิจยั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามให้กบั บุคคลภายนอก
คาตอบทีไ่ ด้รับจากทุกท่านมีคุณค่าต่อผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วจิ ัยหวังเป็ น
อย่างยิง่ จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดี ผู้ศึกษาวิจยั ขอขอบพระคุณอย่างยิง่
ทีท่ ุกท่านให้ความกรุณาสาหรับการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นายวชิรวิทย ไม้คู่
นิสิตปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูว้ ิจยั
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านพิจ ารณาข้อความต่อไปนีว้ ่าตรงกับความคิดเห็น ของท่านมากน้อยเพี ยงใด
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
 ฝ่ ายขาย 1
ฝ่ ายขาย 2
 ฝ่ ายขาย 3
 ฝ่ ายขาย 4
เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุปัจจุบันของคุณ ................... ปี
ระดับการทางาน
 ระดับปฏิบตั ิการ
 ผูบ้ ริหารระดับต้น
 ผูบ้ ริหารระดับกลาง
 ผูบ้ ริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
รายได้ต่อเดือน
 ไม่เกิน 25,000 บาท
 25,000 - 40,000 บาท
 40,001 – 55,000 บาท
 55,001 – 70,000 บาท
 70,001 – 85,000 บาท
 85,001 - 100,000 บาท
 มากกว่า 100,000 บาท
อายุการทางานเฉพาะทีห่ น่วยงานแห่งนี้
จานวน .....................ปี ……….เดือน
หน่วยงานทีส่ ังกัด
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านพิจ ารณาข้อความต่อไปนีว้ ่าตรงกับความคิดเห็น ของท่านมากน้อยเพี ยงใด
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ข้อคาถาม
1.ข้าพเจ้าพูดและกระทาสอดคล้อง
กัน
2.หากข้าพเจ้าให้คาสัญญากับใคร
ข้าพเจ้าจะทาตามสัญญา
3.ข้าพเจ้าปฏิบตั ิในสิ่งที่ขา้ พเจ้า
สอนหรือบอกให้คาอื่นทา
4.ข้าพเจ้าทาตามคาพูดของ
ข้าพเจ้า
5. ข้าพเจ้าปฏิบต้ ิตนตามค่านิยมที่
ข้าพเจ้ามักกล่าวถึง
6. ข้าพเจ้าให้ความสาคัญอย่าง
มากกับสิ่งที่ขา้ พเจ้าพูดไว้วา่ จะ
ทา
7. หากข้าพเจ้าสัญญาว่าจะทาสิ่ง
ใด ข้าพเจ้าต้องทาสิ่งนัน้ ให้เป็น
จริง
8. ข้าพเจ้าให้ขอ้ มูลอย่างละเอียด
และตรงไปตรงมาแก่ลกู ค้าเสมอ

6
จริง
ที่สุด

5
จริง

4
3
2
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

1
ไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านพิจ ารณาข้อความต่อไปนีว้ ่าตรงกับความคิดเห็น ของท่านมากน้อยเพี ยงใด
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ข้อคาถาม
1.หัวหน้างานของข้าพเจ้า
ดาเนินงานและรายงานผลการ
ดาเนินงานอย่างตรงไปตรงมา
2.หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดงให้
ทุกคนเห็นว่าดาเนินงานอย่าง
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.หัวหน้างานของข้าพเจ้าปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
จรรยาบรรณขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด
4.หัวหน้างานของข้าพเจ้าได้แจ้ง
มาตรการในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานให้พนักงานทราบ
อย่างชัดเจน
5.หัวหน้างานของข้าพเจ้าเปิ ด
โอกาสให้พนักงานพบปะกับ
หัวหน้าได้โดยตรงเพื่อให้
พนักงานแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่าง ๆ
6.หัวหน้างานของข้าพเจ้ามีความ
เต็มใจในการปกป้องพนักงาน
ภายในหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงาน
อย่างถูกต้อง

6
จริง
ที่สุด

5
จริง

4
3
2
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

1
ไม่จริง
เลย
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ข้อคาถาม
7. หัวหน้างานมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ กับ
พนักงานภายในหน่วยงาน
8.หัวหน้างานของข้าพเจ้าสนับสนุน
ให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
หรือนาเสนอผลงานของตนเองใน
การประชุม
9.หัวหน้างานของข้าพเจ้าปฏิบตั ิตอ่
พนักงานทุกคนอย่างยุติธรรม
10.หัวหน้างานของข้าพเจ้า
แสดงออกถึงการไม่เห็นผิดเป็ น
ชอบ
11.การประเมินผลการทางานหรือ
การปฏิบตั ิงานของพนักงานนัน้
หัวหน้างานจะนามาตรฐานทาง
จริยธรรมขององค์กรเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการพิจารณาด้วย
เสมอ
12.หัวหน้างานของข้าพเจ้ายึด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจโดยอาศัยหลักของความ
ถูกต้องเป็ นเรื่องสาคัญ
13.หัวหน้างานของข้าพเจ้าให้
ความสาคัญกับการทาสิ่งที่
ถูกต้องเสมอในการตัดสินใจ

6
จริง
ที่สุด

5
จริง

4
3
2
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

1
ไม่จริง
เลย

215

ข้อคาถาม
14.หัวหน้างานชีแ้ จงเหตุผลในการ
มอบหมายงานให้พนักงานแต่ละ
คนอย่างชัดเจนเมื่องานที่ได้รบั
มอบให้มีปริมาณไม่เท่ากัน
15.หัวหน้างานของข้าพเจ้ามีการ
สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทุกคน
ได้รบั รูเ้ กี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อ
ปฏิบตั ิในการทางานอย่างทั่วถึง
16.หัวหน้างานให้สิทธิในการวาง
แผนการพัฒนาตนเองตามความ
สนใจของพนักงานแต่ละคน
17.หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดงให้
พนักงานทุกคนเห็นว่าพนักงาน
ทุกคนมีความเท่าเทียมในการ
ทางาน ไม่เข้าข้างบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง
18.หัวหน้างานของข้าพเจ้าวาง
แผนการทางาน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างของพนักงานแต่ละ
คน
19.หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดง
ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจต่อ
คนที่อยู่รอบข้างนอกเหนือจาก
พนักงานภายในองค์กร เช่น
แม่บา้ น พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เป็ นต้น

6
จริง
ที่สุด

5
จริง

4
3
2
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

1
ไม่จริง
เลย
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ข้อคาถาม
20.หัวหน้างานพยายามมองหาสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อ
การทางานให้กบั พนักงาน
21.หัวหน้างานพยายามขจัดสิ่งที่
เป็ นอุปสรรคในการทางานให้กบั
พนักงาน
22.หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดง
พฤติกรรมให้เห็นถึงความเป็ นคน
ดีในสังคม
23.หัวน้างานของข้าพเจ้าถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ดีมีประโยชน์
ให้กบั พนักงานได้รบั ทราบ
24.หัวหน้างานของข้าพเจ้ามีการ
จัดกิจกรรมกับพนักงานที่สร้าง
ประโยชน์ให้กบั สาธารณะ หรือ
สังคม
25.หัวหน้างานของข้าพเจ้าเผยแพร่
ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ให้กบั พนักงานได้รบั
ทราบอยู่เสมอ
26.หัวหน้างานสนับสนุนให้
พนักงานภายในองค์กรเข้าร่วม
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น
กิจกรรมจิตอาสา เป็ นต้น
27.หัวหน้างานของข้าพเจ้า
พยายามเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อ
สังคมกับการทางานขององค์กร

6
จริง
ที่สุด

5
จริง

4
3
2
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

1
ไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านพิจ ารณาข้อความต่อไปนีว้ ่าตรงกับความคิดเห็น ของท่านมากน้อยเพี ยงใด
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ข้อคาถาม
1.บุคลากรภายในหน่วยงานของ
ข้าพเจ้ามีพฤติกรรมการดูแลซึ่งกัน
และกัน
2.ข้อคานึงของหน่วยงานของ
ข้าพเจ้าที่สาคัญที่สดุ ของการ
ทางานคือทุกคนจะได้รบั สิ่งที่ดี
3.เกณฑ์การพิจารณาหลักสาหรับ
การตัดสินใจภายในหน่วยงาน คือ
การเลือกสิ่งที่ดีที่สดุ สาหรับทุกคน
4.การตัดสินใจที่สามารถทาให้ทกุ
ฝ่ ายได้รบั สิ่งที่สิ่งที่ดีที่สดุ ภายใน
หน่วยงานนัน้ เป็ นเรื่องที่ทาได้ยาก
5.สิ่งที่สาคัญเป็นอันดับแรกใน
หน่วยงานของข้าพเจ้าคือ การ
พิจารณาก่อนว่าการตัดสินใจนัน้
เป็ นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือไม่
6.หน่วยงานของข้าพเจ้ามีความ
คาดหวังให้บคุ ลากรปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างมี
จริยธรรม

6
จริง
ที่สุด

5
จริง

4
3
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

2
ไม่จริง

1
ไม่จริง
เลย
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ข้อคาถาม
7.กฎหมายหรือจริยธรรมทางธุรกิจ
เป็ นข้อพิจารณาหลักที่สาคัญใน
การทางานภายในหน่วยงานของ
ข้าพเจ้า
8.หน่วยงานของข้าพเจ้าให้
ความสาคัญกับผลประกอบการ
มากกว่าการปฏิบตั ิงานอย่างมี
จริยธรรม
9.การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานเป็ นเรื่อง
เคร่งครัดและสาคัญอย่างมากใน
การทางาน
10.หน่วยงานของข้าพเจ้าคาดหวัง
ให้บคุ ลากรยึดถือกฎระเบียบ
ข้อบังคับและระเบียบการปฏิบตั ิ
ของหน่วยงานอย่างเข้มงวด
11.ในสถานการณ์ที่เป็ นประเด็น
หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
“จริยธรรม” หน่วยงานของข้าพเจ้า
จะพิจารณาตัดสินโดยนาปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
ร่วมกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงาน
12.ในบางครัง้ หน่วยงานของ
ข้าพเจ้ายินยอมให้บคุ ลากรปฏิบตั ิ
นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่กาหนดไว้

6
จริง
ที่สุด

5
จริง

4
3
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

2
ไม่จริง

1
ไม่จริง
เลย
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ข้อคาถาม
13.หน่วยงานมีความคาดหวังให้
บุคลากรทาสิ่งต่าง ๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็น
เรื่องสาคัญที่สดุ
14. หากผลการทางานใดที่ทาให้
หน่วยงานสูญเสียผลประโยชน์
หน่วยงานจะพิจารณาว่าเป็น
ผลงานที่ต่ากว่ามาตรฐานที่
หน่วยงานกาหนด
15.หน่วยงานของข้าพเจ้าจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของ
หน่วยงานโดยไม่คานึงถึงว่า
บุคลากรในหน่วยงานได้รบั
ผลกระทบอย่างไร
16.บุคลากรภายในหน่วยงานของ
ข้าพเจ้าปกป้องผลประโยชน์
ของตนเองเหนือสิ่งใด
17. หน่วยงานของข้าพเจ้ามีความ
คาดหวังให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตาม
ความเชื่อและหลักคุณธรรม
จริยธรรมที่องค์กรกาหนดหรือ
ยึดถือ
18. สิ่งสาคัญที่สดุ ที่ใช้ในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงาน คือ การรับรูผ้ ิดชอบ
ชั่วดีของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน
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ข้อคาถาม
19.ข้าพเจ้าให้สาคัญกับหลักการ
ทางานภายใต้หลักจริยธรรมทัง้ ต่อ
ลูกค้า ต่อองค์กร และต่อสังคม
20.หน่วยงานของข้าพเจ้ามีความ
คาดหวังให้คณ
ุ ทาสิ่งที่ถกู ต้องทัง้
ต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อสังคม
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านพิจ ารณาข้อความต่อไปนีว้ ่าตรงกับความคิดเห็น ของท่านมากน้อยเพี ยงใด
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ข้อคาถาม
1.ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ
2.ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมั พันธ์ดี
3.ข้าพเจ้าให้ความสนใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึน้
4.ข้าพเจ้าชอบทางานร่วมกับบุคคล
อื่น
5.ข้าพเจ้าแสดงพฤติกรรมอย่าง
ตรงไปตรงมา
6.ข้าพเจ้าไม่กระทาสิ่งที่ให้ตวั เอง
เสื่อมเสีย
7.ข้าพเจ้ากระทาหน้าที่ดว้ ยความ
รอบคอบและระมัดระวัง
8.ข้าพเจ้ากระทาตามหลักการ และ
กฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างมีระเบียบ
แบบแผน
9.ข้าพเจ้ากระทาหรือปฏิบตั ิตาม
คาพูดเสมอ
10.ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นจาก
บุคคลอื่น
11.ข้าพเจ้าชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น
12.ข้าพเจ้าพร้อมจะรับฟังความ
ทุกข์ของผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ
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ข้อคาถาม
13.ข้าพเจ้ามักกล่าวคาขอบคุณ
เมื่อมีใครทาสิ่งใดให้
14.ข้าพเจ้าไม่พดู จาและแสดง
พฤติกรรมหยาบคาย
15.ข้าพเจ้ายินดีกบั ความสาเร็จกับ
บุคคลอื่นด้วยความเต็มใจ
16.เมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจสิ่งใดแล้ว
จะไม่เปลีย่ นแปลง
17.ข้าพเจ้าเป็ นตนเก็บความรูส้ กึ
ของตนเองได้ดี
18.ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่ง
ต่าง ๆ โดยไม่หวาดกลัว
19.ข้าพเจ้ามีสมาธิในการทางาน
20.ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างดี
21.ข้าพเจ้าชอบคิดและวาง
แผนการทางานอย่างมีขนั้ ตอน
เป็ นระบบ
22.ข้าพเจ้าชอบแสวงหาความรู ้
ใหม่ๆ อยู่เสมอ
23.ข้าพเจ้าชอบดัดแปลงแก้ไข
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้เป็ นประโยชน์
ในการทางาน
24.ข้าพเจ้ามีแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ทางานที่แตกต่างเพื่อให้งานสาเร็จ
25.ข้าพเจ้าพร้อมรับฟังข้อมูลจาก
เพื่อนร่วมงานในทีม
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดเจตคติตอ่ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านพิจ ารณาข้อความต่อไปนีว้ ่าตรงกับความคิดเห็น ของท่านมากน้อยเพี ยงใด
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ข้อคาถาม
1.ข้าพเจ้าคิดว่าการปฏิบตั ิงานด้วย
ความซื่อตรงย่อมส่งผลดีตอ่ ทัง้ ชีวิต
ส่วนตัวและการทางาน
2.ข้าพเจ้าคิดว่า ความซื่อตรง เป็ น
คุณสมบัตทิ ี่สาคัญและควรมีในการ
ทางาน
3.ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพนักงานฝ่ ายขายที่ดี
จะต้องทางานด้วยความซื่อตรง ต่อ
ลูกค้า และ ต่อองค์กร
4.ข้าพเจ้าคิดว่า ความซื่อตรง เป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดหี ากสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้อย่างประจาสม่าเสมอ
5.ข้าพเจ้ารูส้ กึ หดหู่ที่เห็นเพื่อนร่วมงาน
ปฏิบตั ิงานด้วยความไม่ซื่อตรง
6.ข้าพเจ้าพึงพอใจที่ได้ใช้ความซื่อตรง
มาเป็ นแนวทางในการทางาน
7.ข้าพเจ้าชอบแนวคิดในการทางานที่
นาความซื่อตรงมาแนวทางของการ
ปฏิบตั ิงาน
8.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดีที่ความซื่อตรงจะเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรให้
เป็ นองค์กรจริยธรรมอย่างแท้จริง
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ข้อคาถาม
9.ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งหาก
ความซื่อตรงได้รบั การส่งเสริมให้เกิด
เป็ นนโยบายในการทางานร่วมกันของ
พนักงานฝ่ ายขาย
10.ข้าพเจ้าไม่ชอบใจนักหากจะข้าพเจ้า
ต้องยึดมั่นในความซื่อตรงในการทางาน
ทุกเรื่อง
11.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ชื่นชมหากเพื่อน
ร่วมงานปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อตรง
12.ข้าพเจ้าตัง้ ใจปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ด้วยการยึดหลักความซื่อตรง
13.ข้าพเจ้าพร้อมปฏิบตั ิ หากมีการนา
แนวการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับความซื่อตรง
ในการทางานมาพัฒนาและส่งเสริมกับ
พนักงานฝ่ ายขาย
14.ข้าพเจ้าพร้อมสนับสนุนนโยบายการ
พัฒนาพนักงานฝ่ ายขายให้มีความ
พฤติกรรมความซื่อตรงในการทางาน
15.ข้าพเจ้ามีความพร้อมหากมีการนา
พฤติกรรมความซื่อตรงมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างจรรยาบรรณการทางาน
ของพนักงานฝ่ ายขาย
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิ ตี่ รวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิ ตี่ รวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1 อ.ดร.นิยะดา จิตต์จรัส
2
3
4
5
6

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ภาควิชามนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว
สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.ชัญญา ลีศ้ ตั รูพ่าย
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค
คุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
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ตาราง 37 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามรายข้อ และ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับของแบบสอบถามวัดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม

Corrected ItemTotal Correlation

1. ข้าพเจ้าพูดและกระทาสอดคล้องกัน

.706

2. ข้าพเจ้ารักษาคาสัญญา

.787

3. ข้าพเจ้าปฏิบตั ิในสิ่งที่ขา้ พเจ้าสอนหรือบอกให้คนอื่นทา

.674

4. ข้าพเจ้าทาตามคาพูดของข้าพเจ้า

.716

ความสอดคล้องระหว่างคาพูดและการกระทาของบุคคล

785.

5. ข้าพเจ้าปฏิบตั ติ นตามค่านิยมที่ขา้ พเจ้ามักกล่าวถึง

.401

6. ข้าพเจ้าให้ความสาคัญอย่างมากกับสิ่งที่ขา้ พเจ้าพูดไว้วา่ จะทา

.767

7. เมื่อข้าพเจ้าให้คาสัญญา ผูอ้ ื่นสามารถมั่นใจได้วา่ เรื่องนัน้ จะเกิดขึน้ จริง

.731

8. เมื่อข้าพเจ้าบอกว่า จะทาอะไร ข้าพเจ้าก็จะทาตามนัน้
ความสอดคล้องระหว่างหลักการทีไ่ ด้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญา
จะปฏิบัตติ ามหลักการนั้น
ค่าความเชือ่ มั่นความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม

.754
785.
894.
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ตาราง 38 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามรายข้อ และ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับของแบบสอบถามวัดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
1. หัวหน้างานของข้าพเจ้าดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานอย่าง
ตรงไปตรงมา
2. หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดงให้ทกุ คนเห็นว่าดาเนินงานอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
3. หัวหน้างานของข้าพเจ้าปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ
ขององค์กรอย่างเคร่งครัด
4. หัวหน้างานของข้าพเจ้าได้แจ้งมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน
ความซือ่ สัตย์ (Honesty)
5. หัวหน้างานของข้าพเจ้าเปิ ดโอกาสให้พนักงานพบปะกับหัวหน้าได้
โดยตรงเพื่อให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
6. หัวหน้างานของข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะปกป้องพนักงานภายใน
หน่วยงาน
7. หัวหน้างานของข้าพเจ้ามีความผูกพันกับพนักงานภายในหน่วยงานของ
ตนเอง
8. หัวหน้างานของข้าพเจ้าสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็นหรือ
นาเสนอผลงานของตนเองในการประชุม
ความไว้วางใจ (Trust)
9. หัวหน้างานของข้าพเจ้าปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนอย่างยุติธรรม
10. หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดงออกถึงการไม่เห็นผิดเป็นชอบ
11. การประเมินผลการทางานหรือการปฏิบตั ิงานของพนักงานนัน้ หัวหน้า
งานจะนามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาด้วยเสมอ

Corrected ItemTotal Correlation
750.0
833.0
763.0
771.0
.839
727.0
805.0
777.0
838.0
872.
896.0
768.0
849.0
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ตาราง 38 (ต่อ)
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
12. หัวหน้างานของข้าพเจ้ายึดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
โดยอาศัยหลักของความถูกต้องเป็ นเรื่องสาคัญ
13. หัวหน้างานของข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการทาสิ่งที่ถกู ต้องเสมอใน
การตัดสินใจ
ความยุติธรรม (Fairness)
14. หัวหน้างานชีแ้ จงเหตุผลในการมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคน
อย่างชัดเจนเมื่องานที่ได้รบั มอบให้มีปริมาณไม่เท่ากัน
15. หัวหน้างานของข้าพเจ้ามีการสื่อสารข้อมูลให้พนักงานทุกคนได้รบั รู ้
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อปฏิบตั ใิ นการทางานอย่างทั่วถึง
16. หัวหน้างานให้สทิ ธิในการวางแผนการพัฒนาตนเองตามความสนใจ
ของพนักงานแต่ละคน
17. หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดงให้พนักงานทุกคนเห็นว่าพนักงานทุกคน
มีความเท่าเทียมในการทางาน ไม่เข้าข้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ความเสมอภาค (Equal)
18. หัวหน้างานของข้าพเจ้าวางแผนการทางาน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างของพนักงานแต่ละคน
19. หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดงความเอาใจใส่ตอ่ คนที่อยู่รอบข้าง
นอกเหนือจาก พนักงานภายในองค์กร เช่น แม่บา้ น พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เป็ นต้น
20. หัวหน้างานพยายามมองหาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อการ
ทางานให้กบั พนักงาน
21. หัวหน้างานพยายามกาจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทางานให้กบั
พนักงาน

Corrected ItemTotal Correlation
87.00
868.0
897.
74.00
894.0
86.00
873.0
928.
847.0
785.0
834.0
881.0
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ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
การใส่ใจต่อผู้อนื่ (Caring)
22. หัวหน้างานของข้าพเจ้าแสดงพฤติกรรมให้เห็นถึงความเป็ นคนดีใน
สังคม
23. หัวน้างานของข้าพเจ้าถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีมีประโยชน์ให้กบั
พนักงานได้รบั ทราบ
24. หัวหน้างานของข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมกับพนักงานที่สร้างประโยชน์
ให้กบั สาธารณะ หรือ สังคม
25. หัวหน้างานของข้าพเจ้าเผยแพร่ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ให้กบั พนักงานได้รบั ทราบอยูเ่ สมอ
26. หัวหน้างานสนับสนุนให้พนักงานภายในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น
27. หัวหน้างานของข้าพเจ้าพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อสังคมกับการ
ทางานขององค์กร
ความเป็ นพลเมืองดี(Citizenship)
ค่าความเชือ่ มั่นภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม

Corrected ItemTotal Correlation
894.
872.0
868.0
735.0
82.00
69.00
686.0
818.
981.
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ตาราง 39 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามรายข้อ และ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับของแบบสอบถามวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
1. บุคลากรภายในหน่วยงานของข้าพเจ้ามีพฤติกรรมการดูแลซึ่งกันและกัน
2. ข้อคานึงของหน่วยงานของข้าพเจ้าที่สาคัญที่สดุ ของการทางานคือทุกคนจะ
ได้รบั สิ่งที่ดี
3. เกณฑ์การพิจารณาหลักสาหรับการตัดสินใจภายในหน่วยงาน คือ การ
เลือกสิ่งที่ดที ี่สดุ สาหรับทุกคน
4. การตัดสินใจที่สามารถทาให้ทกุ ฝ่ ายได้รบั สิ่งที่สิ่งที่ดที ี่สดุ ภายใน
หน่วยงานนัน้ เป็ นเรื่องที่ทาได้ยาก
ด้านความเอือ้ อาทรต่อบุคคล
5. สิ่งที่สาคัญเป็นอันดับแรกในหน่วยงานของข้าพเจ้าคือ การพิจารณา
ก่อนว่าการตัดสินใจนัน้ เป็ นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือไม่
6. หน่วยงานของข้าพเจ้ามีความคาดหวังให้บคุ ลากรปฏิบตั ิงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
7. กฎหมายหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็ นข้อพิจารณาหลักที่สาคัญใน
การทางานภายในหน่วยงานของข้าพเจ้า
8. หน่วยงานของข้าพเจ้าเห็นว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพไม่ใช่สิ่งที่
จาเป็ นนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบตั ิงานที่สร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่
หน่วยงาน
ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานเป็นเรื่องเคร่งครัด
และสาคัญอย่างมากในการทางาน
10. หน่วยงานของข้าพเจ้าคาดหวังให้บคุ ลากรยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับ
และระเบียบการปฏิบตั ิของหน่วยงานอย่างเข้มงวด

Corrected ItemTotal Correlation
729.0
688.0
66.00
447.0
.502
561.0
667.0
707.0
464.0
648.
736.0
717.0
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บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร
11. ในสถานการณ์ที่เป็นประเด็นหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ “จริยธรรม”
หน่วยงานของข้าพเจ้าจะพิจารณาตัดสินโดยนาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาพิจารณาร่วมกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน
12. ในบางครัง้ หน่วยงานของข้าพเจ้ายินยอมให้บคุ ลากรภายในหน่วยงาน
ปฏิบตั ินอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดไว้ของหน่วยงานได้
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
13. หน่วยงานมีความคาดหวังให้บคุ ลากรทาสิ่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
ของหน่วยงานเป็ นเรื่องสาคัญที่สดุ
14. หากผลงานใดหรือผลการทางานใดที่ทาให้หน่วยงานสูญเสีย
ผลประโยชน์ หน่วยงานของข้าพเจ้าจะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึน้ เป็นผลงานที่
ต่ากว่ามาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด
15. หน่วยงานของข้าพเจ้าจะคานึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานโดยไม่
คานึงถึงว่าบุคลากรในหน่วยงานได้รบั ผลกระทบอย่างไร
16. บุคลากรภายในหน่วยงานของข้าพเจ้าปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
เหนือสิ่งใด
ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กร
17. หน่วยงานของข้าพเจ้ามีความคาดหวังให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตามความ
เชื่อและหลักคุณธรรมจริยธรรมที่องค์กรกาหนดหรือยึดถือ
18. สิ่งสาคัญที่สดุ ที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน คือ
การรับรูผ้ ิดชอบชั่วดีของบุคลากรภายในหน่วยงาน
19. ข้าพเจ้าให้สาคัญกับหลักการทางานภายใต้หลักจริยธรรมทัง้ ต่อลูกค้า
ต่อองค์กร และต่อสังคม
20. หน่วยงานของข้าพเจ้ามีความคาดหวังให้คณ
ุ ทาสิ่งที่ถกู ต้องทัง้ ต่อ
ลูกค้า ต่อองค์กร และต่อสังคม
ด้านจริยธรรมของบุคคล
ค่าความเชือ่ มั่นบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร

Corrected ItemTotal Correlation
733.0
523.0
756.
578.0
574.0
294.0
521.0
387.
730.0
784.0
675.0
615.0
726.
.806
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ตาราง 40 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามรายข้อ และ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับของแบบสอบถามวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
1. ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ
2. ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมั พันธ์ดี
3. ข้าพเจ้าให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึน้
4. ข้าพเจ้าชอบทางานร่วมกับบุคคลอื่น
5. ข้าพเจ้าแสดงพฤติกรรมอย่างตรงไปตรงมา
การแสดงออกหรือการแสดงตัว (Extraversion)
6. ข้าพเจ้าไม่กระทาสิ่งที่ให้ตวั เองเสื่อมเสีย
7. ข้าพเจ้ากระทาหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวัง
8. ข้าพเจ้ากระทาตามหลักการ และกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างมีระเบียบ
แบบแผน
9. ข้าพเจ้ากระทาหรือปฏิบตั ติ ามคาพูดเสมอ
มโนธรรมหรือมีจติ สานึก (Conscientiousness)
10. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น
11. ข้าพเจ้าชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น
12. ข้าพเจ้าพร้อมจะรับฟังความทุกข์ของผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ
13. ข้าพเจ้ามักกล่าวคาขอบคุณ เมื่อมีใครทาสิ่งใดให้
14. ข้าพเจ้าไม่พดู จาและแสดงพฤติกรรมหยาบคาย
15. ข้าพเจ้ายินดีกบั ความสาเร็จกับบุคคลอื่นด้วยความเต็มใจ
สุภาพอ่อนโยน (Agreeableness)
16. เมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจสิ่งใดแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง
17. ข้าพเจ้าเป็ นตนเก็บความรูส้ กึ ของตนเองได้ดี
18. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ โดยไม่หวาดกลัว
19. ข้าพเจ้ามีสมาธิในการทางาน

Corrected ItemTotal Correlation
803.0
713.0
735.0
626.0
644.0
.842
658.0
647.0
765.0
792.0
807.
796.0
825.0
748.0
638.0
558.0
671.0
865.
717.0
673.0
675.0
773.0
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บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
มั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability)
20. ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
21. ข้าพเจ้าชอบคิดและวางแผนการทางานอย่างมีขนั้ ตอน เป็ นระบบ
22. ข้าพเจ้าชอบแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ อยู่เสมอ
23. ข้าพเจ้าชอบดัดแปลงแก้ไขสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้เป็ นประโยชน์ในการ
ทางาน
24. ข้าพเจ้ามีแนวคิดใหม่ๆ ในการทางานที่แตกต่างเพื่อให้งานสาเร็จ
25. ข้าพเจ้าพร้อมรับฟังข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานในทีม
สติปัญญา (Intellect)
ค่าความเชือ่ มั่นบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ

Corrected ItemTotal Correlation
799.
718.0
733.0
749.0
813.0
772.0
713.0
861.
965.
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ตาราง 41 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามรายข้อ และ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับของแบบสอบถามวัดเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
เจตคติความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
1. ข้าพเจ้าคิดว่าการปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อตรงย่อมส่งผลดีตอ่ ทัง้ ชีวิตส่วนตัว
และการทางาน
2. ข้าพเจ้าคิดว่า ความซื่อตรง เป็ นคุณสมบัตทิ ี่สาคัญและควรมีในการ
ทางาน
3. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพนักงานฝ่ ายขายที่ดี จะต้องทางานด้วยความซื่อตรง ต่อลูกค้า
และ ต่อองค์กร
4. ข้าพเจ้าคิดว่า ความซื่อตรง เป็ นภาพลักษณ์ที่ดหี ากสามารถนาไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างประจาสม่าเสมอ
ระดับความรู้ความเข้าใจ
5. ข้าพเจ้ารูส้ กึ หดหู่ที่เห็นเพื่อนร่วมงานปฏิบตั ิงานด้วยความไม่ซื่อตรง
6. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่า พฤติกรรมความซื่อตรง ไม่เหมาะสมสาหรับการนามาใช้
เป็ นแนวทางในการทางานของพนักงานฝ่ ายขายได้
7. ข้าพเจ้าชอบแนวคิดในการทางานที่นาความซื่อตรงมาแนวทางของการ
ปฏิบตั ิงาน
8. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดีที่ความซื่อตรงจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรให้
เป็ นองค์กรจริยธรรมอย่างแท้จริง
9. ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งหากความซื่อตรงได้รบั การส่งเสริมให้เกิด
เป็ นนโยบายในการทางานร่วมกันของพนักงานฝ่ ายขาย
10. ข้าพเจ้าไม่ชอบใจนักหากจะข้าพเจ้าต้องยึดมั่นในความซื่อตรงในการ
ทางาน เพราะจะทาให้การปฏิบตั งิ านดังกล่าวมีความยุ่งยาก
11. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ชื่นชมหากเพื่อนร่วมงานปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อตรง

Corrected ItemTotal Correlation
652.0
646.0
576.0
77.00
759.
675.0
22.00
731.0
73.00
660.0
17.00
781.0
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ตาราง 41 (ต่อ)
เจตคติความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม
ระดับความรู้สกึ
12. ข้าพเจ้าตัง้ ใจปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยการยึดหลักความซื่อตรง
13. ข้าพเจ้าพร้อมปฏิบตั ิ หากมีการนาแนวการปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับความ
ซื่อตรงในการทางานมาพัฒนาและส่งเสริมกับพนักงานฝ่ ายขาย
14. ข้าพเจ้าสนับสนุนนโยบายการพัฒนาพนักงานนฝ่ ายขายให้มีความ
พฤติกรรมความซื่อตรงในการทางาน
15. ข้าพเจ้ามีความพร้อมหากมีการนาพฤติกรรมความซื่อตรงมาเป็ นส่วน
หนึ่งของการสร้างจรรยาบรรณการทางานของพนักงานฝ่ ายขาย
ระดับความพร้อมในการกระทา
ค่าความเชือ่ มั่นเจตคติความซือ่ ตรงเชิงพฤติกรรม

Corrected ItemTotal Correlation
601.
739.0
761.0
759.0
607.0
737.
851.
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ภาคผนวก ง
ใบรับรองการทาวิจยั ในมนุษย์
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ภาคผนวก จ
ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น (Assumptions) ของการใช้สถิตติ ่าง ๆ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1. ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้ น (Assumption) ของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA)
การใช้สถิติ ANOVA ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อ
ตัวแปรตาม และเปรีย บเที ย บค่าเฉลี่ย ของตัวแปรตามจ าแนกตามตัวแปรอิ สระ จ าเป็ น ต้อ ง
ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ กาหนดให้ตวั แปรตาม คือ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
แบ่ งได้เป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างค าพูดกับ การกระท าของบุคคล และความ
สอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนัน้ และตัว
แปรอิสระ คือ กลุ่มตัวแปรลัก ษณะสถานการณ์ท างสังคม ได้แก่ ภาวะผูน้ าเชิ งจริยธรรม และ
บรรยากาศเชิงจริย ธรรมภายในองค์ก ร กลุ่มตัวแปรจิตลั ก ษณะเดิม ได้แก่ บุคลิกภาพด้านการ
แสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก บุคลิกภาพด้านความสุภาพ
อ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพด้านสติปัญญา และกลุม่ ตัวแปร
จิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ซึ่ งมีรายละเอียดของผล
การตรวจสอบดังนี ้
ตาราง 42 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (n= 400)

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ความซื่อตรง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
เชิงพฤติกรรม
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กร
บุคลิกภาพด้านการแสดงออก
หรือแสดงตัว
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือ
มีจิตสานึก
บุคลิกภาพด้านความสุภาพ
อ่อนโยน
บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทาง
อารมณ์

n
-น้อย
- มาก
-น้อย
- มาก
-น้อย
- มาก
-น้อย
- มาก
-น้อย
- มาก
-น้อย
- มาก

182
218
192
208
185
215
181
219
177
223
169
231

Homogeneity
Normality
of Variance
(Kolmogorov(Levene’s
Smirnov)
test, p)
.099*
.537
.134*
.091*
.142*
.111*
.137*
.106*
.130*
.100*
.128*
.082*
.134*
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ตาราง 42 (ต่อ)

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา

-น้อย
- มาก
เจตคติต่อความซื่อตรงเชิง
-น้อย
พฤติกรรม
- มาก
ความ
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
-น้อย
สอดคล้อง
- มาก
ระหว่างคาพูด บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน -น้อย
กับการกระทา องค์กร
- มาก
ของบุคคล
บุคลิกภาพด้านการแสดงออก
-น้อย
หรือแสดงตัว
- มาก
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมี -น้อย
จิตสานึก
- มาก
บุคลิกภาพด้านความสุภาพ
-น้อย
อ่อนโยน
- มาก
บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทาง -น้อย
อารมณ์
- มาก
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
-น้อย
- มาก
เจตคติต่อความซื่อตรงเชิง
-น้อย
พฤติกรรม
- มาก
ความ
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
-น้อย
สอดคล้อง
- มาก
ระหว่าง
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน -น้อย
หลักการที่ได้ องค์กร
- มาก
กาหนดไว้กบั
บุคลิกภาพด้านการแสดงออก
-น้อย
หรือแสดงตัว
การรักษา
- มาก

n

Normality
(KolmogorovSmirnov)

212
188
165
235
182
218
192
208
185
215
181
219
177
223
169
231
212
188
165
235
182
218
192
208
185
215

.099*
.141*
.118*
.130*
.179*
.204*
.170*
.209*
.164*
.214*
.183*
.243*
.168*
.222*
.139*
.186*
.159*
.239*
.183*
.215*
.144*
.151*
.134*
.145*
.146*
.155*

Homogeneity
of Variance
(Levene’s
test, p)

.966

.096
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ตาราง 42 (ต่อ)

ตัวแปรตาม
สัญญาจะ
ปฏิบตั ิตาม
หลักการนัน้

ตัวแปรอิสระ
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมี -น้อย
จิตสานึก
- มาก
บุคลิกภาพด้านความสุภาพ
-น้อย
อ่อนโยน
- มาก
บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทาง -น้อย
อารมณ์
- มาก
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
-น้อย
- มาก
เจตคติต่อความซื่อตรงเชิง
-น้อย
พฤติกรรม
- มาก

n

Normality
(KolmogorovSmirnov)

181
219
177
223
169
231
212
188
165
235

.135*
.155*
.146*
.146*
.144*
.147*
.140*
.162*
.163*
.135*

Homogeneity
of Variance
(Levene’s
test, p)

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
จากตาราง 42 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น ปรากฏผลดังนี ้
1.1 ผลการตรวจสอบการแจกแจงปกติ (Normality) พบว่า ตัวแปรตามมีค่า p น้อย
กว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ แสดงว่า ตัวแปรตามมีการ
แจกแจงไม่เป็ นแบบปกติ อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนีใ้ ช้จานวนตัวอย่างมากพอ (n = 400) จึงมี
แนวโน้มที่จะลู่เข้าสูก่ ารแจกแจงแบบปกติตามทฤษฎีขีดจากัดกลาง (The central limit theorem)
ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นดังกล่าว
1.2 ผลการตรวจสอบความเท่ าเที ย มกัน ของความแปรปรวน (Homogeneity of
variance) พบว่า ค่า Levene’s test มีค่า p เท่ากับ .537, .966 และ .096 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานที่ ว่าทุกกลุ่มมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ซี่งเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น
ดังกล่าว
1.3 ผลการตรวจสอบความเป็ นอิ ส ระของความแปรปรวน (Independent of
variance) จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ได้มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อสุม่ คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการวิจยั โดยไม่ลาเอียง ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นดังกล่าว
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2. ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ของการวิเคราะห์การถดถอย (Regression
analysis)
การใช้สถิติ Regression analysis ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อทานายตัวแปรตามด้วยตัว
แปรอิสระ จาเป็ นต้องตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น )Assumption (ในงานวิจัยครัง้ นี ้ กาหนดให้ตวั
แปรตาม คือ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม แบ่งได้เป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างคาพูด
กับการกระทาของบุคคล และความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การรักษาสัญญา
จะปฏิบตั ิตามหลักการนั้น และตัวแปรอิสระ คือ กลุม่ ตัวแปรลักษณะสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์ก ร กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม
ได้แก่ บุคลิก ภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิก ภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตสานึก
บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ และบุคลิ กภาพด้าน
สติ ปั ญ ญา และกลุ่ม ตัวแปรจิ ต ลัก ษณะตามสถานการณ์ ได้แ ก่ เจตคติ ต่อ ความซื่ อตรงเชิ ง
พฤติกรรม ซึ่งมีรายละเอียดของผลการตรวจสอบดังนี ้
ตาราง 43 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของ Regression analysis (n = 400)

ตัวแปร
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
ความสอดคล้องระหว่างคาพูด
กับการกระทาของบุคคล
ความสอดคล้องระหว่าง
หลักการที่ได้กาหนดไว้กบั การ
รักษาสัญญาจะปฏิบตั ิตาม
หลักการนัน้
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กร
บุคลิกภาพด้านการแสดงออก
หรือแสดงตัว

No
Normality
Independence
Homoscedasticity
Multicoliinearity
(Kolmogorov(Durbin(Scatterplot)
Smirnov)
Watson)
Tolerance VIF
.096*
ไม่มีรูปแบบ
1.958
แน่นอน
.148*
ไม่มีรูปแบบ
1.883
แน่นอน
.116*
ไม่มีรูปแบบ
1.987
แน่นอน

.584
.476

1.712
2.100

.360

2.780
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ตาราง 43 (ต่อ)
No
Normality
Independence
Homoscedasticity
Multicoliinearity
ตัวแปร
(Kolmogorov(Durbin(Scatterplot)
Smirnov)
Watson)
Tolerance VIF
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมี
.347
2.880
จิตสานึก
บุคลิกภาพด้านความสุภาพ
.296
3.375
อ่อนโยน
บุคลิกภาพด้านความมั่นคง
.434
2.304
ทางอารมณ์
บุคลิกภาพด้านสติปัญญา
.326
3.068
เจตคติต่อความซื่อตรง
.452
2.212
เชิงพฤติกรรม

จากตาราง 43 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น ปรากฏผลดังนี ้
2.1 ผลการตรวจสอบการแจกแจงปกติ (Normality) พบว่า ตัวแปรตามมีค่า p น้อย
กว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ แสดงว่า ตัวแปรตามมีการ
แจกแจงไม่เป็ นแบบปกติ อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนีใ้ ช้จานวนตัวอย่างมากพอ (n = 400) จึงมี
แนวโน้มที่จะลู่เข้าสูก่ ารแจกแจงแบบปกติตามทฤษฎีขีดจากัดกลาง (The central limit theorem)
ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นดังกล่าว
2.2 ผลการตรวจสอบ Homoscedasticity พบว่า ข้อมูลมีการกระจายที่ไม่มีรูปแบบ
แน่น อน ดังนั้น สรุ ป ได้ว่า ความแปรปรวนของตัวแปรตามสาหรับ แต่ละค่าของตัวแปรอิสระไม่
แตกต่างกัน ซี่งเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นดังกล่าว
2.3 ผลการตรวจสอบความเป็ น อิสระ (Independent) พบว่า ค่า Durbin-Watson
ของความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมในด้านรวมและรายด้าน มีคา่ ระหว่าง 1.883-1.987 นั่นคือ มีค่าอยู่
ระหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่า ความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน ซึ่งเป็ น ไปตามข้อตกลงเบื ้องต้น
ดังกล่าว
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2.4 ผลการตรวจสอบปั ญหาภาวะความสัมพันธ์ร่วมพหุเชิ งเส้น (No multicollinearity)
พบว่า ตัวแปรอิสระทุก ตัวแปร มีค่า Tolerance อยู่ระหว่าง .296-.584 และมีค่า VIF อยู่ระหว่าง
1.712-3.375 เมื่อพิ จารณาตามเกณฑ์แล้ว ตัวแปรอิสระดังกล่าว มีค่า Tolerance มากกว่า 0.1
และมีคา่ VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีปัญหาภาวะความสัมพันธ์รว่ มพหุเชิงเส้น ซึ่ง
เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น

| (".")|

ประวัติ ผู้ เขี ยน

ประวัตผิ ู้เขียน
ชือ่ -สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

วชิรวิทย ไม้คู่
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
วิทยาลัยครูจนั ทรเกษม
พ.ศ. 2546 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2549 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
212/153 ตลาดสดพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
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