ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

Journal of

ntelligence

บทความวิจัย

ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การและความยึดมั่นผูกพัน
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจต�ำแหน่งสารวัตรในสังกัด
กองบัญชาการแห่งหนึ่งในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กันต์กวี อดุลยาศักดิ์1
นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ : 6 มกราคม 2563
วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ : 10 กันยายน 2563
วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ : 25 กันยายน 2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น�ำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และ 3) อิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่แท้จริง จิตวิญญาณ
ในสถานที่ท�ำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจต�ำแหน่งสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึง่ ในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวน 207 คน ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับของภาวะผู้น�ำที่แท้จริงและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนระดับจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การอยู่ในระดับปานกลาง
2) ภาวะผู้น�ำที่แท้จริงและจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 3) ภาวะผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงและจิตวิญญาณในสถานทีท่ ำ� งาน สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานได้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 15.1
ค�ำส�ำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน, ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง, จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน, การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) the level of authentic leadership, workplace spirituality,
perceived organizational support and employee engagement, 2) the relationship between authentic leadership,
workplace spirituality, perceived organizational support and employee engagement and 3) to study influence
of authentic leadership, workplace spirituality, perceived organizational support on employee engagement. The
samples of this research had been taken from 207 police inspectors in a police bureau in The Royal Thai Police.
The data was collected through questionnaires. The results showed that 1) The level of authentic leadership
and employee engagement were rather high. The level of workplace spirituality and perceived organizational
support were medium. 2) Authentic leadership and workplace spirituality had positive relationship with employee
engagement at 0.01 level of significance. Perceived organizational support had positive relationship with employee
engagement at 0.05 level of significance. 3) Authentic leadership and workplace spirituality could predict 15.1%
of employee engagement at 0.001 level of significant.
Keywords : employee engagement, authentic leadership, workplace spirituality, perceived organizational
support
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บทน�ำ
ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ
ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�ำความผิดทางอาญา และมีบทบาท
ส�ำคัญต่อสังคมไทย โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้มีชาวต่างชาติเดินทาง
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยมากขึ้น หากไม่มีมาตรการการ
จัดการและการเตรียมความพร้อมที่ดี อาจเกิดปัญหาสังคม
ที่มีความรุนแรง นอกจากนั้นการลงทุนท�ำธุรกรรมระหว่าง
ประเทศที่เป็นไปอย่างเสรี อาจเป็นช่องว่างที่ท�ำให้มีผู้กระท�ำ
ความผิดแสวงหาผลประโยชน์ได้ (EconNews, 2015) โดย
ในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ต�ำแหน่งหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
คือ สารวัตร เนื่องจากเป็นต�ำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ซึ่งมี
บทบาทเป็นหัวหน้างานในการก�ำกับดูแลเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านวัยวุฒิ
คุณวุฒิ และประสบการณ์ในการท�ำงาน ให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ต�ำแหน่งสารวัตร ปฏิบัตหิ น้าที่ภายใต้
การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือ ผู้ก�ำกับการ ที่
เป็นผู้ให้นโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตร จึงเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์
ถ่ายทอด น�ำนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชามาสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมถึง
ก�ำกับให้การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่ก�ำหนด
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่ได้รับการยอมรับว่า
มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จและการพัฒนาองค์การให้มี
ความก้าวหน้า (Buachai, 2015) น�ำองค์การไปสูค่ วามเป็นเลิศ
(Saenthong, 2005) ประกอบกับแนวคิดเรื่องความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานเป็นแนวคิดทีจ่ ะท�ำให้บคุ ลากรในองค์การ
เกิ ด ความรู ้ สึ ก ว่ า ตนเองเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก ารและ
อยากทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการท�ำงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย (Rassmeethamchote, 2013) ซึ่งมีผลการศึกษา
วิ จั ย ยื น ยั น ว่ า การสร้ า งความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งาน
ให้เกิดขึ้น น�ำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น บรรลุเป้าหมาย
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ขององค์การ (Suwanwet, 2006) มีความใส่ใจในการท�ำงาน
อย่างเต็มที่ เต็มใจ เอาใจใส่ประชาชน รวมถึงมีความสุข
ในการท�ำงาน (Vinitchainan, 2015) อีกทั้งท�ำให้ได้ผลผลิต
และผลตอบแทนมากขึ้น ลดอัตราการขาดงานและลาออกได้
(Rassmeethamchote, 2013) นอกจากนี้ การให้ผู้ที่มีความ
ยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีบทบาทเป็นผู้สอนงาน หรือ
พี่เลี้ยง จะมีโอกาสท�ำให้ผู้ถูกสอนงานหรือผู้ที่ได้รับการดูแล
จากพี่เลี้ยงนั้น มีความยึดมั่นผูกพันของพนักงานด้วย (HOP
International Limited Liability Companies, 2013) ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตรซึ่งเป็นหัวหน้างาน
ย่อมมีบทบาทส�ำคัญในการสอนงาน หรือเป็นพี่เลี้ยงของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา หากองค์การส่งเสริมให้
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งสารวัตรมีความยึดมัน่ ผูกพัน
ของพนักงานย่อมมีโอกาสท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติมีความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และจะน�ำมาซึ่ง
ผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุเป้าหมาย ท�ำให้องค์การประสบ
ความส�ำเร็จได้
ภาวะผู ้ น� ำ เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผล
ต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Chongvisal, 2012a;
Banchong et al,. 2015; Sundaray, 2011) โดยภาวะผู้น�ำ
ทีแ่ ท้จริงเป็นรูปแบบหนึง่ ของภาวะผูน้ ำ� ทีค่ าดว่าน่าจะเหมาะสม
กับต�ำรวจมืออาชีพ เนื่องจากเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่มีการ
ตระหนักรู้ในตนเองว่า มีความเชื่อ ค่านิยมในเรื่องใด และ
แสดงออกถึงค่านิยมหลักอย่างตรงไปตรงมา มีจริยธรรม
อีกทัง้ มีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาตนเอง (Chongvisal, 2013)
รวมถึงมีแนวคิดมาจากจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเน้นให้ผู้น�ำรู้จัก
ตนเอง มีศีลธรรม บริหารงานอย่างโปร่งใส ท�ำให้ผู้อื่น
เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาในตั ว ผู ้ น� ำ (Saengmukda &
Sumettikun, 2013) ซึ่งมีความสอดคล้องกับความหมายของ
ต�ำรวจมืออาชีพ
นอกจากนี้องค์การก็ควรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
หล่อเลี้ยงพนักงานด้วยงานที่มีคุณค่าและความหมาย ซึ่ง
จะท�ำให้พนักงานมีการแสวงหาความหมายและจุดมุ่งหมาย

ในการท�ำงาน ต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นรวมถึง
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือองค์การ หรือเรียกได้ว่า
มีจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน (Chongvisal, 2012b) โดย
องค์การที่มีจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานจะท�ำให้พนักงาน
เชื่อว่าการพยายามท�ำงานของตนเองส่งผลต่อเป้าหมาย
องค์การ พนักงานมีความผูกพันและความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
มีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์การ มีการสนับสนุนองค์การ
ด้านต่างๆ มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงาน รวมถึงมีขวัญก�ำลังใจ
และความจงรักภักดีต่อองค์การ (Jurkiewicz & Giacalone,
2004; Subramaniam & Panchanatham, 2013)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ เป็นอีกประเด็นหนึง่
ที่มีความน่าสนใจ เพราะท�ำให้พนักงานเชื่อว่าองค์การให้
คุณค่าเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของตัวพนักงาน ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อพนักงานประสบกับปัญหาและอุปสรรค มี
ความห่วงใย ให้ความผูกพันกับพนักงาน โดยการสนับสนุน
การท�ำงานในด้านต่างๆ (Eisenberger et al,. 1986;
Wayne, Shore, & Liden, 1997) ซึ่งการที่พนักงานรับรู้ถึง
การสนับสนุนจากองค์การจะท�ำให้พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์การ มีความพึงพอใจในการท�ำงาน มีส่วนร่วมในงาน
มากขึน้ มีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี นึ้ มีความปรารถนาทีต่ อ้ งการ
อยู่กับองค์การต่อไป และมีความเครียดลดลง (Rhoades &
Eisenberger, 2002; Krishman & Mary, 2012)
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความยึดมั่นผูกพันของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจต�ำแหน่งสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการ
แห่งหนึ่งในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อน�ำผลการศึกษา
มาเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
ในการบริ ห ารหรื อ พั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งเหมาะสม และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�ำที่แท้จริง จิตวิญญาณ
ในสถานที่ท�ำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ ที่
แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของภาวะผู ้ น� ำ ที่ แ ท้ จ ริ ง
จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น เป็ น พลั ง ความเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธา
โดยปราศจากความสงสัย ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน
อย่างลึกซึ้งฝังใจและเปลี่ยนแปลงได้ยาก และเป็นความรู้สึก
ที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับทัศนคติเชิงบวกจนก่อให้เกิดแรง
จูงใจภายใน ความยึดมั่นผูกพันจะท�ำให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้น ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ท�ำงานให้กับองค์การ
อย่างมีความสุข (Rassmeethamchote, 2013) Aon Hewitt
(2015) ให้ความหมายของความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ไว้ว่า เป็นสภาวะทางจิตวิทยาของบุคคล ซึ่งแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่น�ำมาซึ่งประสิทธิภาพการท�ำงานที่สูงขึ้น
ประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบ คื อ 1) การพูด (Say)
คือ การกล่าวถึงองค์การในทางบวก ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้า (Aon Hewitt, 2015) ผู้มีส่วน
ได้เสีย รวมถึงบุคคลภายนอกทีต่ อ้ งการจะเข้าร่วมกับองค์การ
(Vinitchainan, 2015) 2) การคงอยู่ (Stay) คือ มีความรูส้ กึ ถึง
ความเป็นเจ้าของและปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ
(Aon Hewitt, 2015) ตั้งใจที่จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและเติบโต
ไปกับองค์การ (Vinitchainan, 2015) แม้จะมีโอกาสที่จะ
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ไปท�ำงานที่อื่นก็ตาม (Baumruk, Gorman, & Gorman,
2006) และ 3) ความอุตสาหะ (Strive) คือ มีแรงจูงใจและ
ใช้ความพยายามท�ำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จ
ทั้งในงานของตนเองและต่อองค์การ (Aon Hewitt, 2015)
หรือเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพดีขึ้น หรือเพิ่มผลผลิตให้
มากขึ้น (Vinitchainan, 2015) แม้นอกเหนือเวลาท�ำงาน
ก็จะมุ่งมั่นใช้ความพยายามเพื่อน�ำองค์การไปสู่ความส�ำเร็จ
(Baumruk, Gorman, & Gorman, 2006)
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะผู ้ น� ำ ที่ แ ท้ จ ริ ง ภาวะ
ผู้น�ำที่แท้จริงเป็นแนวทางภาวะผู้น�ำแนวใหม่ (The new
leadership) ซึ่งขยายทฤษฎีของภาวะผู้น�ำและปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ และมีการศึกษาที่เน้นเรื่องโครงสร้าง
ของกรอบแนวคิดที่มีการผสมผสานและเชื่อมโยงแนวคิดที่
แตกต่างเข้าไว้ดว้ ยกัน (Chongvisal, 2013) โดย Walumbwa
et al. (2008) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น�ำที่แท้จริง
ว่า เป็นรูปแบบพฤติกรรมของผู้น�ำที่กระตุ้นหรือสนับสนุน
ความสามารถทางด้ า นจิ ต ใจในเชิ ง บวกและบรรยากาศ
เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการตระหนักในตนเอง การ
จัดการภายในตนเองด้านจริยธรรม มีความสมดุลระหว่าง
กระบวนการและข้อมูล และมีความสัมพันธ์ที่โปร่งใสใน
ฐานะของผู้น�ำที่ท�ำงานร่วมกับผู้ตาม ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การพัฒนาตนเอง และได้ศึกษาวิจัยโดยแบ่งองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น�ำที่แท้จริงเป็น 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1) ความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) คือ ความ
เข้าใจในตนเองและความหมายในชีวิตของตนเอง รวมถึง
เข้าใจวิธีการที่ท�ำให้ตนเองมีความหมาย 2) ความสัมพันธ์
ที่โปร่งใส (Relational transparency) คือ การแสดงออก
กับผู้อื่นด้วยตัวตนที่แท้จริง 3) ด�ำเนินการได้อย่างสมดุล
กับข้อมูล (Balanced processing of information) คือ
ผู้น�ำที่แสดงให้เห็นว่ามีการด�ำเนินการวิเคราะห์พิจารณา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนที่จะตัดสินใจ และ 4) การ
จัดการภายในตนเองด้านจริยธรรม (Internalized moral
perspective) คือ การก�ำกับควบคุมตนเองโดยใช้ค่านิยม
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และมาตรฐานทางจริยธรรมภายในตนเองมาใช้เป็นแนวทาง
ของการแสดงออกของพฤติ ก รรม มากกว่ า แรงบี บ คั้ น
จากภายนอก (Northhouse, 2010) ทั้งนี้ ในการวัดภาวะ
ผู้น�ำที่แท้จริงนั้น ไม่ควรแยกองค์ประกอบทั้ง 4 ออกจากกัน
เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน และมี
ความเชื่อมโยงกัน (Walumbwa et al,. 2008)
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน
การศึกษาเรื่องจิตวิญญาณในอดีตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของศาสนา ต่อมานักวิชาการน�ำเรื่องของจิตวิญญาณ
มาอธิบายการท�ำงานของมนุษย์ โดยระบุว่าจิตวิญญาณ
ในสถานที่ท�ำงานไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง และไม่เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าหรือเทววิทยา
(Chongvisal, 2018) โดย Chongvisal (2012b) ได้ให้
ความหมายจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานว่า คือ การที่
องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีการตระหนักถึงชีวิตภายใน
ของตัวพนักงานผ่านการหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย
ส่งผลให้พนักงานมีการแสวงหาความหมาย และจุดมุง่ หมาย
ในงาน มีความปรารถนาที่จะสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ และ
ต้องการความเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ หรือองค์การ และ Robbin
& Judge (2007 as cited in Chongvisal, 2012b) ได้
น�ำเสนอคุณลักษณะของจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานเป็น
5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) จิตส�ำนึกของเป้าหมายที่
เข้มแข็ง (Strong Sense of Purpose) คือ การทีอ่ งค์การท�ำให้
พนักงานมีความรู้สึกว่าเป้าหมายขององค์การเป็นเป้าหมาย
เดียวกันกับของพนักงาน มีการช่วยเหลือส่งเสริมให้พนักงาน
เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงานโดยมิได้แสวงหาผลก�ำไรเป็น
เป้าหมายหลักแต่เพียงอย่างเดียว มีการสื่อสารให้พนักงาน
ทราบพันธกิจขององค์การและท�ำให้พนักงานทราบว่าอะไร
เป็นค่านิยมขององค์การและสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านได้ องค์การให้ความส�ำคัญกับการผลิตสินค้า
หรือบริการที่ดีที่สุดและต้องการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์
ที่ดีในการใช้สินค้าหรือบริการ 2) การให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาบุคคล (Focus on Individual Development)

คือ องค์การให้ความส�ำคัญกับค่านิยมของพนักงานแต่ละคน
ช่วยพัฒนาพนักงานให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
รู้สึกว่างานมีความท้าทายและองค์การตระหนักถึงคุณค่า
ของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ทักษะของตนเอง
ในการท�ำงาน สนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างเพือ่ นร่วมงานและส่งเสริมให้มคี วามสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ครอบครัว องค์การเชื่อว่าความส�ำเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับ
การให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
3) ความไว้วางใจและความเคารพนับถือ (Trust and Respect)
คือ การที่องค์การมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างเปิดเผย
ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและเกิด
ความซือ่ สัตย์ในการท�ำงานร่วมกัน รวมถึงซือ่ สัตย์ในคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ พนักงานในองค์การมีความไว้วางใจ
ให้เกียรติและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท�ำงาน
ภายในองค์ ก ารมี บ รรยากาศการท� ำ งานที่ เ ป็ น อิ ส ระและ
ผู้บริหารขององค์การมีความกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น 4) การด�ำเนินการอย่างมีมนุษยธรรม (Humanistic
Work Practice) คือ การที่องค์การมีบรรยากาศของความ
ไว้วางใจสูง มีการด�ำเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม มีตาราง
เวลาท�ำงานที่ยืดหยุ่น มีการให้รางวัลหรือผลตอบแทนกับ
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือทีม หัวหน้างานให้ความ
ไว้วางใจในการท�ำงานแก่พนักงานและมีการมอบหมายอ�ำนาจ
ในการท�ำงานและการตัดสินใจให้กับพนักงาน มีการดูแล
ให้ความส�ำคัญกับสิทธิและส่งเสริมแรงจูงใจในการท�ำงาน
ให้กับพนักงาน 5) การอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน
(Toleration of Employee Expression) คือ การที่องค์การ
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้ ให้
อิสระพนักงานเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มทีแ่ ละให้พนักงาน
แสดงอารมณ์ได้อย่างตรงไปตรงมา องค์การช่วยให้พนักงาน
ท�ำงานอย่างสนุกสนาน มีการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ
และมีอารมณ์ขันในการท�ำงาน
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ
แนวคิดเรื่องการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีพื้นฐาน

มาจากแนวคิ ด เรื่ อ งการแลกเปลี่ ย นทางสั ง คม ที่ อ ้ า งถึ ง
ความเชื่อของพนักงานถึงความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ของตัวพนักงานต่อองค์การ และพนักงานจะได้รับการดูแล
จากองค์การเป็นการตอบแทน (Eisenberger et al,. 2001)
ซึง่ Eisenberger et al. (1986) ได้ให้ความหมายของการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การไว้ว่า เป็นความเชื่อของบุคลากร
ว่าองค์การให้คุณค่าต่อบุคลากรและให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความผาสุก และสวัสดิภาพของพนักงาน โดยบุคลากรจะรับรู้
ได้จากการที่องค์การให้ความจริงใจที่จะยอมรับและชื่นชม
พนักงานหรืออาจได้รับรางวัลในรูปแบบอื่น เช่น ค่าจ้างหรือ
สวัสดิการที่เพิ่มขึ้น และยังให้แนวคิดในเรื่องการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การไว้วา่ พนักงานจะมองว่าการกระท�ำใดๆ
ของตัวแทนองค์การที่กระท�ำต่อพนักงาน ถือเป็นการกระท�ำ
จากองค์การ (Levinson, 1965 as cited in Eisenberger
et al. 1986) และพบว่า พนักงานนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับ
การที่ อ งค์ ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ในการมี ส ่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน
ให้ความใส่ใจกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งนี้ การวัด
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การนั้น Eisenberger et al.
(1986) ได้มีการสร้างแบบส�ำรวจการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ (Survey of Perceived Organizational Support
(SPOS)) เป็นแบบสอบถามซึ่งมีมิติเดียวและมีความเชื่อมั่น
ภายในที่สูง และสามารถน�ำบางส่วนของแบบส�ำรวจไปใช้
ในการวัดได้ แต่ก็ควรที่จะมีข้อค�ำถามที่มีการน�ำเสนอให้
ครอบคลุมความหมายของการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การ
คือ ทั้งการช่วยเหลือสนับสนุนพนักงาน และการห่วงใยดูแล
ในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน (Rhoades & Eisenberger,
2002)
โดยจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าภาวะ
ผู ้ น� ำ ที่ แ ท้ จ ริ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของ
พนักงาน (Wang & Hsieh, 2013) และสามารถท�ำนาย
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานได้ (Suan, Mat, &
Kandayah, 2011; Wang & Hsieh, 2013; Men, 2015)
พบว่ า จิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ ท� ำ งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
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ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานและสามารถท�ำนายความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานได้ (Chongvisal, 2012a) และพบว่าการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Saks, 2006; Ram & Prabhakar, 2011; Biswas &
Bhatnagar, 2013; Hassan, Hassan, & Shoaib, 2014) และสามารถท�ำนายความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานได้ (Saks, 2006; Ram
& Prabhakar, 2011; Biswas & Bhatnagar, 2013; Rubel & Kee, 2013; Ahmadi, Tavakoli, & Heidary, 2014; Hassan, Hassan, &
Shoaib, 2014)
ตัวแปรอิสระ

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง (Authentic Leadership)
- ด้านความตระหนักรู้ในตนเอง
- ด้านความสัมพันธ์ที่โปร่งใส
- ด้านด�ำเนินการได้อย่างสมดุลกับข้อมูล
- ด้านการจัดการภายในตนเองด้านจริยธรรม
(Walumbwa et al,. 2008)
จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน (Workplace Spirituality)
- ด้านจิตส�ำนึกของเป้าหมายที่เข้มแข็ง
- ด้านการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคคล
- ด้านความไว้วางใจและความเคารพนับถือ
- ด้านการด�ำเนินการอย่างมีมนุษยธรรม
- ด้านการอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน
(Robbins & Judge, 2007 as cited in Chongvisal, 2012b)

ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement)
- ด้านการพูด
- ด้านการคงอยู่
- ด้านความอุตสาหะ
(Aon Hewitt, 2015)

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
(Perceived Organizational Support)
(Eisenberger et al,. 1986)
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้น�ำที่แท้จริงมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
3. จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
3.1 จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานด้านจิตส�ำนึกของเป้าหมายที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน
3.2 จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานด้านการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคคล มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน
3.3 จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานด้านความไว้วางใจและความเคารพนับถือ มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน
3.4 จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานด้านการด�ำเนินการอย่างมีมนุษยธรรม มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน
3.5 จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานด้านการอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่น
ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน
ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน
ผูกพันของพนักงาน
ภาวะผู
้ นาที
่แท้ จริ ง จิกตารวิญสามารถ
ญาณในสถานที่ทางาน และกา
4. ภาวะผู้นาที่แท้ จริ ง จิตวิญญาณในสถานที่ทางาน และการรับ4.รู้ การสนั
บสนุ
นจากองค์
4. ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน และการรั
บ
รู
้
ก
ารสนั
บ
สนุ
น
จากองค์
ก
าร
สามารถร่
วมกันท�ำนาย
ร่ วมกันทานายความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน
ร่ วมกันทานายความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
วิธีดาเนินการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่าง
1.1.ประชากรและตั
วอย่าง
่ใช้ ในการวิงจหนึ
ยั เป็ง่ นในส
เจ้ าานั
หน้ าที่ตารวจตาแหน่งสารวัตร สังกัดก
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นเจ้ าหน้ าที่ตารวจตาแหน่งสารวัตร สังประชากรที
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจต�ำแหน่งสารวักัดตกองบั
ร สังญกัดชาการแห่
กองบัญชาการแห่
งหนึกงาน
่งในส�ำนักงานต�ำรวจ
ตารวจแห่
งชาติ
ที่ดาหนดกลุ
ารงตาแหน่
วันที่ 1 เมษายน 2559 จานวน 4
ตารวจแห่งชาติ ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 จานวน
447 คน
และก
ม่ ตังวอยู
อย่่ ณางโดยใช้
แห่งชาติ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 จ�ำนวน 447 คน และก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่และ
สูตรของเครซี่และมอร์ แกน (Krejcie& Morgan, 1970 as cited inสูตAekakul,
รของเครซี2000)
่และมอร์
ดังนีแกน
้ (Krejcie& Morgan, 1970 as cited in Aek
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 as cited in Aekakul, 2000) ดังนี้
		𝑛𝑛 =

𝜒𝜒 2 𝑁𝑁𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)
𝑒𝑒 2 𝑁𝑁−1 +𝜒𝜒 2 𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)

𝑛𝑛 =

𝜒𝜒 2 𝑁𝑁𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)

𝑒𝑒 2 𝑁𝑁−1 +𝜒𝜒 2 𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)

n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร (ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ 447)
N == ขนาดของประชากร (ในงานวิจัยครั้ง้ นี้ ้คืคืออ 447)
447)
e = จระดั
บ้งความคลาดเคลื
่อ.05)
นของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับไ
ระดับบความคลาดเคลื
ความคลาดเคลื่อ่อนของการสุ
นของการสุ่มม่ ตัตัววอย่
อย่าางที
งที่ย่ยอมรั
อมรับบได้ได้ (ในงานวิ
(ในงานวิ
จัยยั ครั
ครั
ง้ นีนี้ก้ก�ำาหนดเป็
e == ระดั
หนดเป็นน0.05)
ไคสแควร์ทที่ ี่ df
dfเท่เท่าากักับบ11และระดั
3.841)
ค่าไคสแควร์ ที่ dfเท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมัน่ 95%
		𝜒𝜒2 == ค่ค่าาไคสแควร์
และระดับบความเชื
ความเชื่อ่อมัมัน่ ่น95%
95% (𝜒𝜒
( 𝜒𝜒22==3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (กาหนดให้ p
นของลักกษณะที
ษณะที่ส่สนใจในประชากร
นใจในประชากร(ก�(กำาหนดให้
0.5)
p ==สัสัดดส่ส่ววนของลั
หนดให้ pp==0.5)
โดยเมื่อแทนค่าสูตรดังกล่าวได้ ดงั นี ้
n = 3.841 x 447 x 0.5 x (1-0.5) .
0.052(447-1)+3.841 x 0.5 x (1-0.5)

โดยเมื่อแทนค่าสูตรดังกล่าวได้ ดงั นี ้
n = 3.841 x 447 x 0.5 x (1-0.5) .
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0.052(447-1)+3.841 x 0.5 x (1-0.5)

e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้ (ในงานวิจยั ครัง้ นี ้กาหนดเป็ น .05)
𝜒𝜒 2 = ค่าไคสแควร์ ที่ dfเท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมัน่ 95% (𝜒𝜒 2 = 3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (กาหนดให้ p = 0.5)

โดยเมื่อแทนค่าสูตรดังกล่าวได้ดังนี้

เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และอายุงานที่ด�ำรง

โดยเมื่อแทนค่าสูตรดังกล่าวได้ ดงั นี ้
3.841 x 447 x 0.5 x (1-0.5)
ต�ำแหน่งสารวัตร (รวมสารวัตรทุกต�ำแหน่ง)
n = = 3.841
x
447
x
0.5
x
(1-0.5)
.
		 2 0.052(447-1) + 3.841 x 0.5 x (1-0.5)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความรูส้ กึ ความคิดเห็น
0.05 (447-1)+3.841 x 0.5 x (1-0.5)
429.231
หรือพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งได้เป็น 3 ตอน
n = = 429.231 .== 206.858≈
206.858 207
207
1.115 + 0.960
ได้แก่
1.115+0.960
ดั ง นั้ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมกั บ งานวิ จั ย นี้ คื อ
ตอนที่ 1 แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ดังนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างที่เหมาะสมกับงานวิจยั นี ้คือ 207 คน
207 คน
ของพนักงาน โดยได้พัฒนาจากแบบสอบถามเรื่องการรับรู้
จากนันใช้
้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
โดยขันแรกใช้
้
วิธีการสุม่ แบบชันภู
้ มิตามกองบังคับการ
จากนั้ น ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอน การสนับสนุนจากองค์การที่ Khuankaew (2011) ที่แปล
เพื่อให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชากรในแต่ละกองบังคับการ จากนันใช้
้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย
โดยขั้ น แรกใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบชั้ น ภู มิ ต ามกองบั ง คั บ การ มาจากข้อค�ำถามของ Rhoades, Eisenberger, & Armeli
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สมุ่ ตามรายชื่อของบุคคลจนได้ ครบตามจานวนที่คานวณไว้
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรในแต่ละ (2001 as cited in Khuankaew, 2011) ซึ่งพัฒนาข้อค�ำถาม
อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี ้เป็ นการเก็บข้ อมูลงานวิจยั ในช่วงกลางปี 2559 ซึง่ เป็ นข้ อจากัดของงานวิจยั นี ้
กองบังคับการ จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
มาจากแนวคิดของ Eisenberger et al. (1986) มีข้อค�ำถาม
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มตามรายชื่อของบุคคล ทั้งหมด 7 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ จาแนกเป็ น
จนได้ครบตามจ�ำนวนที่ค�ำนวณไว้
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลงานวิจัย
ในช่วงกลางปี 2559 ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของงานวิจัยนี้
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ�ำแนกเป็น
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ได้แก่
		 1.1) ภาวะผู ้ น� ำ ที่ แ ท้ จ ริ ง (Authentic
Leadership)
		 1.2) จิ ต วิ ญ ญ า ณ ใ น ส ถ า น ที่ ท� ำ ง า น
(Workplace Spirituality)
		 1.3) การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร
(Perceived Organizational Support)
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถาม
3 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นข้อค�ำถามแบบตรวจค�ำตอบ และเติม
ข้อความที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง ประกอบด้วยค�ำถาม
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความยึ ด มั่ น ผู ก9พั น ของ
พนักงาน เป็นแบบสอบถามที่สร้างข้อค�ำถามขึ้นตามแนวคิด
ของ Aon Hewitt (2015) มีข้อค�ำถามทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่ง
ได้แบ่งองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันของพนักงานเป็น
3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพูด (Say) การคงอยู่ (Stay)
และความอุตสาหะ (Strive) ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ จริงที่สุด
จริงมาก จริงปานกลาง จริงน้อย และไม่จริง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำที่แท้จริง
ได้แปลแบบสอบถามภาวะผู้น�ำที่แท้จริงของ Walumbwa et
al. (2008) โดยท�ำการติดต่อกับกลุ่มธุรกิจ Mind Garden
ผู้ถือลิขสิทธิ์แบบสอบถามภาวะผู้น�ำที่แท้จริง (Authentic
Leadership Questionnaire หรือ ALQ) เพื่อขออนุญาตแปล
และใช้เครื่องมือ มีข้อค�ำถามทั้งหมด 16 ข้อ ประกอบด้วย
องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำที่แท้จริงไว้ 4 องค์ประกอบ คือ
ด้านการตระหนักในตนเอง ด้านความสัมพันธ์ที่โปร่งใส
ด้ า นการจั ด การภายในตนเองด้ า นจริ ย ธรรม และด้ า น
การด�ำเนินการได้อย่างสมดุลกับข้อมูล ใช้มาตรวัดแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่
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ระดับ 0.01 (rxy = 0.364) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต�่ำ
จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานโดยรวม มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตรฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต�ำ่ มาก (rxy = 0.224)
และมี ร ายละเอี ย ดแต่ ล ะองค์ ป ระกอบดั ง นี้ จิ ต วิ ญ ญาณ
ในสถานที่ ท� ำ งานด้ า นจิ ต ส� ำ นึ ก ของเป้ า หมายที่ เ ข้ ม แข็ ง
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวก กั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของ
พนักงานของเจ้ าหน้า ที่ต�ำรวจที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวั ต รฯ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับต�่ำ (rxy = 0.400) จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน
ด้านการให้ความส�ำคัญของการพัฒนาบุคคล และด้าน
ความไว้วางใจและความเคารพนับถือ มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตรฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต�ำ่ มาก (rxy = 0.224
และ 0.227 ตามล�ำดับ) จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานด้าน
การด�ำเนินงานอย่างมีมนุษยธรรมมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่
ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตรฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต�่ำมาก (rxy = 0.148) ส่วน
จิตวิญญาณในสถานทีท่ ำ� งานด้านการอดทนต่อการแสดงออก
ของพนักงาน พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความยึดมัน่
ผูกพันของพนักงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
สารวัตรฯ อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (rxy = 0.030) และ
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มีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป) เนื่องจาก
11
หากมี
ความสัมพันธ์กันเข้าใกล้ 1.0 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าว
เกือบจะเป็นตัวแปรเดียวกัน ซึ่งไม่เ11
หมาะสมในการน�ำมาใช้
ในการพยากรณ์ร่วมกัน (Prasith-rathsin, 1997) โดยจาก
การค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
พบว่า ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน
และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระไม่ เ กิ น 0.80 จึ ง น� ำ มา
วิเคราะห์การถดถอยพหุได้ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริง จิตวิญญาณในสถานทีท่ ำ� งาน และการรับรูก้ ารสนับสนุน
จากองค์การของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึง่ ในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (n = 207)
ตัวแปร
ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง
			
ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง
1
จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน
.173*
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
.039
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05		
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จิตวิญญาณ
ในสถานที่ท�ำงาน

การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ

1
.711**

1

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุพบว่า ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง และจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึ่งในส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 15.1 (R 2adj = 0.151)
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) เท่ากับ 0.399 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึ่งในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (n = 207)
ตัวแปร
ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง
จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน
ค่าคงที่		
R= .399 R2 = .159 R2adj = .151 Foverall = 19.289

b
.352
.127
2.089
Sig F = .000

SEb
Beta
.069
.335
.050
.165
.284		

t
5.144
2.537
7.366

P
.000
.012
.000

สามารถเขียนเป็นสมการการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึ่งในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ = 2.089 + .352 (ภาวะผู้น�ำที่แท้จริง)
+ 0.127 (จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน) และสามารถเขียนเป็นสมการการถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ ความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึ่งในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
= 0.355 (ภาวะผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริง) + 0.165 (จิตวิญญาณในสถานทีท่ ำ� งาน) โดยสามารถอธิบายได้วา่ หากเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
สารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึ่งในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีภาวะผู้น�ำที่แท้จริง และจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน
มากขึ้น จะท�ำให้ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมากขึ้นด้วย ในทางกลับกันหากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ด�ำรงต�ำแหน่งสารวัตร
ในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึ่งในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีภาวะผู้น�ำที่แท้จริง และจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานน้อยลง
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ก็จะท�ำให้ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานน้อยลงด้วย โดย
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานมากทีส่ ดุ คือ
ภาวะผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริง รองลงมาคือ จิตวิญญาณในสถานทีท่ ำ� งาน
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำที่แท้จริงมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งาน อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 (rxy = 0.364) อาจเนือ่ งมาจาก
การมีภาวะผู้น�ำที่แท้จริง ส่งผลให้บุคคลมีคุณลักษณะที่
สมบูรณ์แบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญในบริบทขององค์การ จากการ
ท�ำความเข้าใจองค์การ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ขององค์การ
และวัฒนธรรมขององค์การ (Eastman, 2014) อาจน�ำมา
ซึ่งการจัดการองค์การภายใต้สภาวะแวดล้อมซึ่งมีอยู่จริง
อย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากบริบท
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีต่ อ้ งมีการรวบรวมข้อมูล
ก่อนทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ และข้อมูลในสภาวะทีเ่ ผชิญอยูม่ า
คิดวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านก่อนตัดสินใจ เพื่อให้งานประสบ
ความส�ำเร็จ ไม่เกิดความสูญเสีย โดยบริบทดังกล่าวย่อมต้อง
เกิดจากความพยายามอุตสาหะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของความยึดมั่นผูกพันของพนักงานด้วย โดยผลการทดสอบ
สมมติฐานดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang &
Hsieh (2013) ที่พบว่าภาวะผู้น�ำที่แท้จริงมีความสัมพันธ์
กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
พบว่าการรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งาน อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (rxy = 0.157) อาจเนือ่ งมาจาก
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้มีการก�ำหนดเส้นทางความ
ก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ โดยมี ว าระและหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
คัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต�ำรวจไว้อย่างชัดเจน รวมถึง
เปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานมีการยื่นของบประมาณส�ำหรับ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นทั้งการ
เพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร เพิม่ ทักษะ ความรู้ ก่อให้เกิด
ความเข้าใจในหน้าที่ งานในความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ
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อีกทัง้ ท�ำให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงานทัง้ ในแง่ของชีวติ
ร่างกาย รวมถึงระเบียบวินัยและข้อกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ได้รับการ
อบรมดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน และ
มีส่วนร่วมในงานอย่างเต็มที่ รวมถึงมีการพูดถึงองค์การ
ในทางที่ดี นอกจากนั้นส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ยังมี
หน่วยงานระดับกองบังคับการที่รับผิดชอบงานสวัสดิการ
ของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในภาพรวม คือ กองสวัสดิการส�ำนักงาน
ก�ำลังพล ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ เช่น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร อาคาร
บ้านพักของทางราชการ เป็นต้น และยังมีหน้าที่ท�ำให้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีความรู้ด้านสวัสดิการของตนเองเพิ่มขึ้น
ด้วย โดยเมือ่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ
ที่มีการจัดไว้ให้ตนเองแล้ว อาจท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจอยู่ใน
องค์การต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saks (2006),
Ram & Prabhakar (2011) และ Hassan, Hassan, &
Shoaib (2014) ที่พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และพบว่ า จิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ ท� ำ งานมี ค วาม
สัมพันธ์ในทางบวกกับความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (rxy = 0.224) เนื่องมาจาก
จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานเป็นการที่องค์การสนับสนุน
พนักงานผ่านการหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย ประกอบ
กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นองค์การที่ไม่แสวงหาซึ่ง
ผลประโยชน์หรือผลก�ำไร แต่เป็นองค์การที่มีเป้าหมายเพื่อ
บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้กับประชาชนโดยยึดตามหลักของ
กฎหมาย งานที่เกิดขึ้นจึงล้วนมีคุณค่าและความหมายทั้ง
ต่อตัวเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเอง รวมถึงต่อสังคมและประเทศชาติ
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chongvisal (2012a)
ที่ พ บว่ า จิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ท� ำ งานมี ค วามสั มพั น ธ์กับ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และแนวคิดของ Saks
(2011) ที่กล่าวว่าองค์การที่มีจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน

ท�ำให้พนักงานเติมเต็มความยึดมั่นผูกพันในบทบาทการ
ท�ำงานได้ โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่า ด้าน
จิตส�ำนึกของเป้าหมายที่เข้มแข็ง ด้านการให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาบุคคล ด้านความไว้วางใจและความเคารพ
นับถือ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.01 (rxy = 0.400,
0.224 และ 0.227) ด้านการด�ำเนินการอย่างมีมนุษยธรรม มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (rxy = 0.148)
มีเพียงด้านการอดทนต่อการแสดงออกของพนักงานเท่านั้น
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
จิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ ท� ำ งานด้ า นจิ ต ส� ำ นึ ก ของ
เป้าหมายที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานอาจเนื่องมาจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็น
องค์การทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ป้องกันปราบปรามโจรผูร้ า้ ย อ�ำนวยความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่
ประชาชนในประเทศ (Police Museum Parutsakawan
Palace, n.d.) มาตั้งแต่ในอดีต มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์
และนโยบายทีช่ ดั เจน มีการสือ่ สารนโยบายเพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ ภาพลักษณ์ในการปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่ปรากฏทั้งต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและ
ต่อประชาชนมีความชัดเจน และเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรง
จูงใจในการท�ำงาน เสริมความคิดในทางบวก สอดคล้อง
กับแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ในเรื่ อ งของภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ารตามแนวคิ ด ของ
Banchong et al. (2015)
จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานด้านการให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาบุคคลมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานอาจเนือ่ งมาจากการท�ำงานของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและวัฒนธรรม ท�ำให้งาน
มีความท้าทาย และต้องพัฒนาความรู้และศักยภาพเพื่อให้
ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและเทคโนโลยี ซึ่ ง

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนา
ขีดความสามารถ และเทคนิคต่างๆ ของบุคลากรไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (Royal Thai
Police, 2018) ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเห็นว่าส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคคล ย่อม
มีส่วนท�ำให้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ มีการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี และเกิดความ
อุตสาหะพยายามที่จะน�ำเอาความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ที่ได้จากการพัฒนานั้นๆ พัฒนาไปสู่การปฏิบัติและท�ำให้
องค์การประสบความส�ำเร็จ
ส่วนจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานด้านความไว้วางใจ
และความเคารพนับถือมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานอาจเนื่องมาจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมีอยู่ทั่วประเทศ ท�ำให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจต้องประสานการปฏิบตั เิ พือ่ ให้งานประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งการมอบหมายหน้าที่และให้อิสระในการตัดสินใจเพื่อให้
งานประสบความส�ำเร็จนั้น อาจท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเกิด
ความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานตามแนวคิดของ
Banchong et al. (2015) ส่งผลให้ต้องใช้ความอุตสาหะ
ในการน�ำความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความไว้วางใจ
ในเพื่ อ นร่ ว มงาน มาใช้ เ พื่ อ ให้ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบ
ประสบความส�ำเร็จ
ส� ำ หรั บ จิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ ท� ำ งานด้ า นการ
ด�ำเนินการอย่างมีมนุษยธรรมมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กั บความยึ ด มั่ นผู ก พั นของพนั ก งานอาจเนื่ องมาจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจค่อนข้างให้อิสระในการคิด
และตัดสินใจภายใต้กรอบของกฎหมาย อีกทั้งงานที่มีความ
หลากหลายทั้งในเรื่องของรูปแบบการกระท�ำความผิดของ
ผู้ต้องหา วิธีการต่างๆ ที่น�ำมาใช้ในการสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องใช้การตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน
หรือที่อยู่ ณ จุดซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
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เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ
ต่อชีวิตของเพื่อนร่วมงาน และทรัพย์สินของทั้งทางราชการ
และของประชาชน โดยความรับผิดชอบนี้เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานตามแนวคิดของ
Banchong et al. (2015) ซึ่งส่งผลให้พนักงานพยายาม
ทุ่มเทท�ำงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
องค์ประกอบด้านความอุตสาหะของความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน
จิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ ท� ำ งานด้ า นการอดทนต่ อ
การแสดงออกของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ความยึ ด มั่ นผู ก พั นของพนักงานอย่า งไม่มีนัย ส�ำคัญ ทาง
สถิติอาจเนื่องมาจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมีวัฒนธรรม
องค์การที่ยึดมั่นในระเบียบวินัย (Royal Thai Police, n.d.)
บุ ค ลากรมี ก ารฝึ ก ฝนระเบี ย บวิ นั ย ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม บรรจุ เ ข้ า รั บ
ราชการ และมีการฝึกอย่างต่อเนื่องในระหว่างรับราชการ
จึงอาจท�ำให้เกิดการยอมรับที่จะต้องอยู่ในกฎและระเบียบ
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติแห่งชาติ อีกทัง้ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่ มีก�ำลังของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจเป็นจ�ำนวนมากกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
และเป็นอาชีพที่มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของประชาชน ประกอบกับส่วนหนึ่ง
ได้รับอิทธิพลในการจัดตั้งองค์การต�ำรวจแบบต�ำรวจฝรั่งเศส
ซึ่งมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายของรัฐและมีรูปแบบการ
จัดกองก�ำลังแบบทหาร (Uthayo, 2018) ท�ำให้การควบคุม
ระเบียบวินัยและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีความ
เคร่งครัด เนื่องจากหากละเลยไม่ควบคุมการปฏิบัติ หรือ
ให้อิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วอาจส่งผลเสีย
ทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน และประชาชน ดังนั้น การบังคับใช้
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตระหนัก
ถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องการท� ำ ผิ ด ระเบี ย บ และไม่ แ สดงออกถึ ง
ความคิดและการกระท�ำที่ส่งผลเสียต่อองค์การดังกล่าว
และจากการวิจัยยังพบอีกว่าภาวะผู้นำ� ที่แท้จริง และ
จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์
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ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ได้ร้อยละ 15.1 (R2adj =
0.151) โดยภาวะผู้น�ำที่แท้จริงสามารถพยากรณ์ความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานได้ อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เป็นงานที่ท�ำเพื่อสังคม ประโยชน์ส่วนรวม
และต้องตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญ ทั้งที่
อยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากสิ่งแวดล้อม สภาวะเวลาหรือ
ทรัพยากรทีม่ อี ย่างจ�ำกัดในขณะนัน้ เพือ่ ให้งานเกิดผลส�ำเร็จ
และไม่เกิดความสูญเสีย หล่อหลอมท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ตระหนักรู้ความต้องการ ความถนัด เป้าหมายในชีวิตของ
ตนเอง ผลกระทบของการกระท�ำของตนเองที่มีต่อผู้อื่น
รวมถึงสัง่ สมประสบการณ์ในการจัดการตนเองกับบุคคลต่างๆ
และการพิจารณาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องก่อนการตัดสินใจ ส่งผลให้
เกิดคุณลักษณะของบุคคลทีส่ มบูรณ์แบบ การเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในสภาวะแวดล้อมที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจรายนั้นๆ ต้องเป็นผู้น�ำ
และน�ำมาซึ่งสมรรถนะที่เหนือกว่า (Eastman, 2014) จึง
ท�ำให้ใช้ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะผู้น�ำที่เหนือกว่านั้น
มาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ตนเองและองค์การประสบ
ความส�ำเร็จ โดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Wang & Hsieh (2013) ซึ่งพบว่าภาวะผู้น�ำที่แท้จริงสามารถ
ร่วมกันกับ อายุ สถานภาพ และต�ำแหน่ง ท�ำนายความ
ยึดมั่นผูกพันของพนักงานได้ และงานวิจัยของ Men (2015)
ซึ่งพบว่า ภาวะผู้น�ำที่แท้จริงส่งผลในทางอ้อมต่อความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงาน
ส่วนจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงานสามารถพยากรณ์
ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานได้ อาจเนือ่ งมาจากส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติเป็นองค์การที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำ
ความผิดมาโดยตลอด จึงมีภาพลักษณ์ขององค์การที่มีความ
เข้มแข็ง ชัดเจน มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีอยู่เสมอ ให้อิสระในการคิดและตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเห็นถึงเป้าหมาย
ขององค์การและของตนเอง ช่วยให้มีการพัฒนาตนเอง

รวมถึงศักยภาพในการท�ำงานให้สงู ขึน้ และใช้ความอุตสาหะ
พยายามในการท�ำงาน รวมถึงพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ จ ะท� ำ ให้ สั ง คมเป็ น ไปในทางที่ ดียิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ Chongvisal (2012a) ซึ่งพบว่าจิตวิญญาณ
ในสถานที่ท�ำงานมีอิทธิพลในทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Saks (2011) ซึ่ง
พบว่ าองค์ ก ารที่ มีจิต วิญญาณในสถานที่ท�ำงานสามารถ
ทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกให้กบั พนักงานได้ และท�ำให้พนักงาน
เติมเต็มความยึดมั่นผูกพันในบทบาทการท�ำงานได้
สรุปผล / ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจัย ภาวะผู้น�ำที่แท้จริงมีความสัมพันธ์
กั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานในทางบวก รวมถึ ง
สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ได้ ดังนั้น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติควรประเมินภาวะผู้น�ำ
ที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจโดยใช้แบบสอบถามภาวะผู้น�ำ
ที่แท้จริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ได้รับการประเมินทราบว่า
ตนเองมีภาวะผู้น�ำที่แท้จริงอยู่ในระดับใด จากนั้นควรจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลายวิธีประกอบกัน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีความรู้ ตระหนักในความส�ำคัญ และ
ประโยชน์ของภาวะผู้น�ำที่แท้จริงทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน
และควรมีนโยบายให้ทกุ หน่วยงานในสังกัด มีแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริง เช่น จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ผู้ที่เป็นโมเดลหรือตัวอย่างผู้ที่มีภาวะผู้น�ำที่แท้จริง และ
ได้รับการยอมรับว่ามีภาวะผู้น�ำที่ดี ประสบความส�ำเร็จใน
ด้านการใช้ชีวิต ด้านการบริหารงาน หรือประสบความส�ำเร็จ
ในสายอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์ เรื่องราวใน
ชีวิต และการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ของวิทยากร ซึ่ง
จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเกิดการพิจารณาไตร่ตรองถึงภาวะ
ผู้น�ำที่แท้จริง จัดระบบการมอบหมายงานโดยให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ที่มีระดับภาวะผู้น�ำที่แท้จริงสูง จะท�ำให้ได้เรียนรู้วิธีการ

ท�ำงานจริง และทราบมุมมองของผูท้ มี่ ภี าวะผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริง และ
จัดกิจกรรมกลุม่ อย่างไม่เป็นทางการ เพือ่ ให้ได้มปี ฏิสมั พันธ์กนั
ซึ่งก่อให้เกิดความผ่อนคลายสามารถแสดงออกได้อย่างเป็น
ตัวเอง เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและกล้าที่จะแสดงออกกัน
อย่างตรงไปตรงมา
2. จากผลการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์กบั ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานในทางบวก
ดังนั้น ควรจัดฝึกอบรมความรู้ ความส�ำคัญ ประโยชน์ของ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และแนวทางการปฏิบัติ
ที่จะท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การให้กับเจ้าหน้าต�ำรวจซึ่งท�ำหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญ และประโยชน์ที่
จะเกิ ด ขึ้ น ในการท� ำ งานและต่ อ องค์ ก าร และให้ แ ต่ ล ะ
หน่วยงานในสังกัดสือ่ สารและให้ความรูเ้ กีย่ วกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติหรือทาง
ราชการได้จัดไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เช่น การมีรางวัล
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจดีเด่น สวัสดิการกรณีได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ สวัสดิการด้านที่พัก และสวัสดิการที่จัดขึ้น
เพื่ อ ดู แ ลครอบครั ว ของเจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจและควรสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่จัดท�ำอย่างกระชับและเข้าใจ
ได้โดยง่าย สามารถเข้าถึงและค้นหาได้ง่าย ซึ่งเป็นส่วนช่วย
ให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจรับรูไ้ ด้ถงึ การสนับสนุนจากองค์การ รวมถึง
ควรส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจระดั บ ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามรู ้
ในเรื่องสวัสดิการ เพื่อให้ค�ำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นควรมีช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ที่สามารถทราบถึงความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ เช่น ออกแบบระบบรับฟัง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อน�ำข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ แก้ ไ ข สนั บ สนุ น และท�ำ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ซึ่ง
จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเกิดการรับรู้ถึงการสนับสนุนจาก
องค์การ
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3. จากผลการวิ จั ย จิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ ท� ำ งาน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานใน
ทางบวก และสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานได้ ดังนัน้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติควรส่งเสริม
และพัฒนาจิตวิญญาณในสถานทีท่ ำ� งานอย่างเป็นระบบ เช่น
ก�ำหนดเป้าหมายและค่านิยมขององค์การซึง่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมาย
ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
รับรู้ เข้าใจ และน�ำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมถึงมีระบบการให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างทีด่ ตี ามค่านิยมขององค์การ อีกทัง้ ควรจัดบรรยาย
พิเศษให้กับผู้บริหารระดับสูงในองค์การ และบรรยายโดย
วิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณในสถานที่
ท�ำงาน เพื่อให้ผู้น�ำขององค์การตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส�ำคัญของจิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน ช่วยส่งเสริม
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สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามค่ า นิ ย มหรื อ ก� ำ หนดเป็ น
วัฒนธรรมองค์การ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศขององค์การ
ให้มีความไว้วางใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นควร
มีระบบซึ่งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดท�ำสื่อการสอนในเรื่อง
ของความรูเ้ ฉพาะทางในแต่ละด้านของงานต�ำรวจ โดยจัดท�ำ
ลงในสื่อออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่อยู่ในสายงานนั้นๆ
สามารถเข้ า ถึ ง เพื่ อ ศึ ก ษาหาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ รวมถึ ง
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจแสดงความรู้สึกหรือข้อคิดเห็น
ได้ โดยที่สามารถให้ข้อคิดเห็นกับองค์การโดยที่ไม่ระบุตัว
ตนได้ และควรจัดเจ้าหน้าที่ส�ำหรับรวบรวม วิเคราะห์ และ
สื่อสารความคิดเห็นต่างๆ กลับไปยังผู้แสดงความคิดเห็นที่
สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
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