โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและ
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารทีม่ ผี ลต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
การทางานของพนักงานในองค์การเอกชน

บทคัดย่อ
ของ
ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
พฤษภาคม 2558

ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์. (2558). โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บ ริห ารทีม่ ีผ ลต่ อ จิต ลักษณะและพฤติก รรมทีเ่ กีย่ วกับ การ
ทางานของพนักงานในองค์การเอกชน. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ท่ปี รึกษา
ปริญ ญานิ พ นธ์: อาจารย์ ดร.นาชัย ศุ ภ ฤกษ์ ช ัยสกุ ล , ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ยุท ธนา
ไชยจูกุล, Dr.Kanu Priya Mohan.
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดพหุระดับภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหาร บรรยากาศเชิงจริยธรรมของกลุ่ม และความเหนียวแน่ นของกลุ่มให้ม ี
คุณภาพเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้ และ 2) เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของ
ตัวแปรเชิงเหตุและภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารทีม่ ผี ลต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
การทางานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานจานวน 446 คนและผู้บริหารที่เป็ นหัวหน้ากลุ่ม
งานของพนั ก งานจ านวน 111 คน เครื่อ งมือ วัด ในการวิจ ัย คือ แบบสอบถาม 2 ฉบับ ได้ แ ก่
แบบสอบถามส าหรับ พนัก งานและแบบสอบถามส าหรับ ผู้บ ริห าร ซึ่งค่ าความเชื่อ มันในการวั
่
ด
ตัว แปรแฝงในการวิจ ัย ของแบบสอบถามส าหรับ พนั ก งานมีค่ า อยู่ ร ะห ว่ า ง .62 ถึ ง .87 และ
แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารมีค่าอยู่ระหว่าง .71 ถึง .88 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการทดสอบระดับ
การวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มใช้การตรวจสอบจากค่าสถิตทิ ่เี กี่ยวข้องกับเทคนิคการวิเคราะห์
พหุ ระดับ ได้แ ก่ ค่ า rwgj Index และค่ าสหสัมพัน ธ์ภ ายในชัน้ ของตั ว แปร (Intraclass correlation;
ICC) ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียวและ
พหุ ระดับ และทดสอบแบบจาลองพหุ ระดับโดยใช้ก ารวิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์โครงสร้างเชิงเส้น
พหุระดับ (Multilevel structural equation modeling) ด้วยวิธกี ารประมาณค่าแบบ MLR (Maximum
likelihood with robust statistics)
ผลการวิจยั พบว่าคะแนนของตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร บรรยากาศเชิง
จริยธรรมของกลุ่ม และความเหนียวแน่นของกลุ่มทีพ่ นักงานเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีความสอดคล้องกันและ
มีคุ ณ ภาพการวัด เหมาะสมที่จ ะน ามาสร้า งเป็ น ตัว แปรระดับ กลุ่ ม ได้ ส าหรับ ผลการวิเ คราะห์
แบบจาลองพหุระดับพบว่าสาหรับอิทธิพลของตัวแปรระดับบุคคล พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อ
องค์การของพนักงานได้รบั อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญจากความพึงพอใจภายในลักษณะงานและความ
พึงพอใจภายนอกลักษณะงาน ส่วนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานได้รบั อิทธิพล
อย่ างมีนั ย ส าคัญ จากความพึงพอใจภายในลัก ษณะงาน แต่ ไม่ ได้รบั อิท ธิพ ลจากสมรรถนะเชิง
จริยธรรมของพนักงาน เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรระดับกลุ่ม พบว่าตัวแปรเอกลักษณ์แห่งตน
ด้านจริย ธรรมและความซื่อ สัต ย์ในหลักการของผู้บ ริห ารสามารถเป็ นตัว แปรสังเกตของตัว แปร
คุณลักษณะเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารได้อย่างเหมาะสม และความเหนียวแน่นของกลุ่มได้รบั อิทธิพล
ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญจากภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหาร นอกจากนี้ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของผูบ้ ริหารได้รบั อิทธิพลทางบวกจากคุณลักษณะเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารแต่ไม่ได้รบั อิทธิพลจาก

บรรยากาศเชิงจริยธรรมของกลุ่ม สาหรับอิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ พบว่ามีเพียงภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมที่มอี ิทธิพ ลทางบวกข้ามระดับต่อสมรรถนะเชิงจริยธรรมของพนักงาน แต่ภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมไม่มอี ิทธิพลข้ามระดับต่อความพึงพอใจภายในลักษณะงานและความพึงพอใจภายนอก
ลักษณะงาน ในทานองเดียวกัน ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมไม่มอี ิทธิพลข้ามระดับต่อพฤติกรรมการ
ท างานอย่างมีจริยธรรมของกลุ่ ม งานและพฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร และความ
เหนียวแน่ นของกลุ่มไม่มอี ทิ ธิพลข้ามระดับต่อพฤติกรรมการทางานอย่ างมีจริยธรรมของกลุ่มงาน
และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การเช่นกัน นอกจากนี้ยงั ได้ขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจเมื่อพบ
ความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นเหมือนกันทัง้ ในการวิเคราะห์ระดับบุค คลและระดับกลุ่ ม โดยพบว่าความ
พึง พอใจภายในลัก ษณะงานมีอิท ธิพ ลทางบวกต่ อ พฤติก รรมการท างานอย่า งมีจ ริย ธรรมของ
พนักงานอย่างมีนัยสาคัญทัง้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เช่นเดียวกับที่
ความพึงพอใจภายนอกลักษณะงานมีอทิ ธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ในทางตรงข้า ม พบความสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึ้นเฉพาะในการวิเคราะห์ระดับบุค คลแต่ ไม่พบในระดับ กลุ่ ม คือ อิทธิพ ลทางบวกของความ
พึงพอใจภายในลักษณะงานที่มตี ่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของพนักงานโดยพบ
อิท ธิพ ลอย่างมีนัยส าคัญ เฉพาะในระดับ บุค คลเท่านัน้ แต่ ไม่พ บในการวิเคราะห์ ระดับกลุ่ ม ทัง้ นี้
จากผลการวิเคราะห์แ บบจาลองพหุ ระดับ ดังกล่ าวพบว่าตัว แปรคุ ณ ลัก ษณะทางจริย ธรรมของ
ผูบ้ ริหารมีอทิ ธิพลทางอ้อมทีข่ า้ มระดับอย่างมีนัยสาคัญต่อสมรรถนะเชิงจริยธรรมของพนักงานโดย
ผ่านทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ส่วนตัวแปรเชิงเหตุอ่นื ๆ ไม่พบว่ ามีอทิ ธิพลโดยรวม
หรืออิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรเชิงผลในแบบจาลองที่ศกึ ษา แต่มเี พียงอิทธิพลทางตรงเท่านัน้ ที่ม ี
นัยสาคัญ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้อภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั และข้อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิ
สาหรับองค์การและผูเ้ กีย่ วข้องต่อไป
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The objectives of this research were to 1) construct and develop the multilevel
scale of ethical leadership, ethical climate and group cohesion; and 2) examine the
multilevel structural equation modeling of the causal variables, ethical leadership of leaders,
and their influence on psychological antecedents and work behavior outcomes of private
organization employees. After using multi-stage sampling, the sample of the research
consisted of 446 employees and 111 leaders from private organizations in Bangkok. Data
was collected using two questionnaires: one for the employees and the other for their
leaders. All scales were considered for their content validity by the academic experts. The
construct reliability of the employee questionnaire was between .62 and .87; while the range
from the leader questionnaire was between .71 and .88. The rwgj Index and intraclass
correlation (ICC) were used to test the levels of analysis of the multilevel research
variables, while multilevel confirmatory factor analysis (MCFA) was used for testing the
construct validity of multilevel variables. Multilevel structural equation modeling (MSEM) with
Maximum likelihood with robust statistics (MLR) estimation was used to test the structural
multilevel model.
The research found that ethical leadership, ethical climate, and group cohesion
had enough agreement of the scores within group for being aggregated to group-level
variables, and for further use in the multilevel structural model. Furthermore, the results of
testing multilevel structural model indicated that at the individual–level direct effects, both
internal and external job satisfaction had direct effects on organizational citizenship
behavior. Moreover, internal job satisfaction had a direct effect on ethical work behavior, but
ethical competence did not have a direct effect on ethical work behavior. When the grouplevel direct effects were considered, moral characteristics had a direct effect on ethical
leadership. But ethical climate did not have a direct effect on ethical leadership. Besides,
ethical leadership had a direct effect on group cohesion. For the cross-level direct effects,
the results indicated that leader’s ethical leadership had a cross-level direct effect on
employee’s ethical competence. However, the leader’s ethical leadership did not have

cross-level direct effects on employee’s internal job satisfaction and external job
satisfaction. Similarly, leader’s ethical leadership and group cohesion did not have crosslevel direct effects on employee’s ethical work behavior and organizational citizenship
behavior. Moreover, the findings indicated that there were two similar direct effects in both
individual-level and group-level of analysis. The first one was a direct effect of internal job
satisfaction on ethical work behavior, and the second one was a direct effect of external job
satisfaction on organizational citizenship behavior. On the contrary, the positive direct effect
of internal job satisfaction on organizational citizenship behavior was different between
individual-level and group-level of analysis. At the individual-level, internal job satisfaction
had a positive direct effect on organizational citizenship behavior whereas there was not a
direct effect between them in group-level. Finally, the findings showed that the leader’s
moral characteristics had a cross-level indirect effect on employee’s ethical competence
through leader’s ethical leadership. However, there were not any total effects or other
indirect effects in the research model. The suggestions for future research, and implications
for practice were discussed.

