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Abstracts 

 

At present, the progress of information technology affecting growth in business operations. But 

behavioral integrity issues, which are important factors of business operations, continue to 

increase. This research aims to study the investigate predictive power of behavioral integrity of 

the variables in situational factors, psychological traits, psychological states of sales department  

staff in Generation X and Generation Y within the organization. By using a mixed methods 

approach in this research between quantitative and qualitative research. The samples consisted of 

four hundred number of Generation X and Y in sales departments selected by random sampling 

Stratified Random Sampling. The research employed six instruments in the form of summated 

rating scale. The reliability values ranged from .8 0  to .9 8 . The data was analyzed by multiple 

regression analysis : Hierarchical analysis .The research found that variables affecting behavioral 

integrity the most included predicted percentage increased between 1.6 percent to 1.9 percent by 

predicting the highest increase in Generation Y  are intellect personality (β = .22). ,variables that 

affect behavioral integrity, consistency between The speech and the actions of individuals were 

attitudes towards behavioral integrity predictive percentage that increases between 1.1 percent and 

2.3 percent, with the highest increase in Generation X are conscientiousness personality (β = .25) 

and The variables affecting behavioral integrity in terms of consistency between established 

principles and the promise of treatment predicted percentages that increased by 1.7 percent by 

predicting the highest increase in the collective group and Generation Y intellect personality (β = 

.26) 
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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อความเติบโตในการด าเนินธุรกิจ แต่ปัญหา  
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินธุรกิจยังคงเพ่ิมขึ้น การวิจัยครั้งนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาอ านาจการท านายของตัวแปรในด้านสถานการณ์ ด้านจิตลักษณะ กับจิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่ส่งผลต่อ 
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและรายด้าน กลุ่มตัวอย่าง  คือ พนักงานฝ่ายขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ 
เจนเนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง 
จ านวน 400 คน ด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จ านวน 6 
ตอน ที่มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .80 ถึง .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 
มีล าดับ (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่าพบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อความซื่อตรง
เชิงพฤติกรรมโดยรวมมากที่สุด มีเปอร์เซ็นต์ท านายที่เพ่ิมขึ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 1.6 ถึงร้อยละ 1.9 โดยท านาย

เพ่ิมขึ้นสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (β = .22) ตัวแปรที่ส่งผลต่อความซื่อตรง 
เชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคล มีเปอร์เซ็นต์ท านายที่เพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 1.1 ถึงร้อยละ 2.3 โดยท านายเพ่ิมขึ้นสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือ 

มีจิตส านึก (β = .25) และตัวแปรที่ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้
ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น มีเปอร์เซ็นต์ท านายที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 โดยท านาย

เพ่ิมข้ึนสูงสุดในกลุ่มรวมและกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (β = .26) ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ล้วน
มีความส าคัญต่อการพัฒนาความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงาน    
  ค ำส ำคัญ: ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม บุคลิกภาพด้านสติปัญญา บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก 
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจนเนอเรชั่นวาย 
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บทน า 
โลกปัจจุบันอยู่ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ย่นโลกให้เล็กลง 

การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่งผลต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับมีความสวนทางในการพัฒนาโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน ปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาในการประเมินปัจจัยที่
น าไปสู่ความส าเร็จต่อการบริหาร ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในสถาบันการเงิน (Wongtrakularee & 
Iamratanakul, 2016) ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยหลักภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
องค์กร ความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรมากที่สุด 
โดยปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต คือ ปัจจัยการเฝ้าระวังและ  
การตรวจสอบ จะเห็นได้ว่า ปัญหาการทุจริตส่งผลให้องค์กรต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
องค์กรจ าเป็นต้องมีกระบวนการป้องกันอย่างรัดกุม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามกรณีทุจริตอย่างรอบ
ด้าน และองค์กรจะต้องลงทุนในระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  จากที่กล่าว
มาข้างต้นการทุจริตจึงเป็นอีกปัญหาส าคัญต่อองค์กรที่จะต้องตระหนัก  

การศึกษาที่เกี่ยวกับความซื่อตรงโดยเฉพาะในองค์กรภาคเอกชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือได้เห็นถึง
ปัจจัยที่เสริมสร้างความซื่อตรงให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและสามารถน าผลการศึกษามาปรับใช้เป็นแนวทาง  
ของการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีรูปแบบที่ยึดมั่นความซื่อตรงในการท างานเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการท างาน ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Integrity” ในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้พยายามสร้างแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้และให้ความส าคัญกับความซื่อตรงในการท างานมากข้ึน Steers & Porter (1979) กล่าว
ว่า บรรยากาศองค์การเป็นองค์ประกอบส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับองค์การ มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรม  
ของมนุษย์ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์รวมถึงพฤติกรรมในการท างาน สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับ
บรรยากาศองค์การว่าเป็นการรับรู้ และประสบการณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ และ
ลักษณะเฉพาะขององค์การเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร (Jongwisan, 2011)  

จากที่กล่าวมาในเรื่องของบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลภายใน
องค์กร ผู้บริหารหรือผู้น า ยังเป็นกลไกส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนองค์กร และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้
พนักงานซึ่งอยู่ในสายบังคับบัญชา และจริยธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้บริหาร ดังที่ Brown & Trevino (2006) 
ได้ข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงส ารวจว่า ผู้น าเชิงจริยธรรมมีคุณสมบัติส าคัญทางด้านความซื่อสัตย์ การดูแลและ เป็น
บุคคลที่มีกฎเกณฑ์ เป็นผู้ซึ่งท าให้เกิดความยุติธรรมและการตัดสินใจที่ดี อีกทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกน้องอยู่
บ่อย ๆ นอกจากนี้ภายในองค์กรยังพบความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์กร สอดคล้องกับความแตกต่างกับ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล โดยบุคลิกภาพมีโครงสร้างตามระดับชั้นและเชื่อว่าแบบจ าลองของโครงสร้าง 
ของบุคลิกภาพสามารถน าเป็นแบบจ าลองขององค์ประกอบ (Factor Model) มาใช้อธิบายได้ สามารถสรุป
ลักษณะนิสัยที่แตกต่างได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ประกอบกับโครงสร้างขององค์กรนั้นมีบุคคลหลายช่วง
อายุมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารขององค์กรควรมีความเข้าใจในความแตกต่างของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพราะ
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เป็นปัญหาส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Macky, Gardner, & Forsyth, 2008) เนื่องจากแต่ละช่วง
อายุจะมีทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน (Glass, 2007) โดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะเด่น ค่านิยม ทัศนคติ 
พฤติกรรมความคาดหวัง รวมทั้งการทุ่มเทในการท างานในกลุ่มที่แตกต่างกัน  หรือที่เราเรียกว่า เจนเนอเรชั่น 
(Generation) กลุ่มคนในเจนเนอเรชั่นเดียวกัน จะมีค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิตเหมือนกัน (Takatoshi. 
2004) ในส่วนของกลุ่มเจนเนอเรชั่นภายในองค์กรในประเทศไทย (Yuprod, 2013) มีการจัดกลุ่มเจนเนอเรชั่นโดย
พิจารณาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวิถีการด าเนินชีวิต การจัดกลุ่มเจนเนอเรชั่นของประเทศไทย 
แบ่งออกเป็น 3 เจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย 1) เบบี้บูมเมอร์ส 2) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ 3) เจนเนอเรชั่นวาย  

องค์กรหรือหน่วยงานภาคธุรกิจจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญทางด้านการบริหารการท างานในเชิงจริยธรรม 
โดยมีองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ส าคัญ คือ สาเหตุภายในตนของบุคคล คือ 
“บุคลิกภาพ” ของแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น พร้อมกับสาเหตุภายนอกที่ส าคัญ  คือ 
“ผู้น าภายในองค์กรที่จะต้องมีจริยธรรม” เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน และสภาพแวดล้ อม 
ในการท างานขององค์กร นั้นคือ “บรรยากาศเชิงจริยธรรมในการท างานภายในองค์กร” ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คือ “ความซื่อตรงในเชิงพฤติกรรม” แนวทางการศึกษานี้ สอดคล้องกับแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ 
ซึ่งเป็นการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้ รูปแบบปฎิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) 
จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กร และบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งพฤติกรรมที่สังคมต้องการอย่างมาก คือ 
“ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (Integrity)” แนวทางของการพัฒนาพฤติกรรมควรด าเนินการพิจารณาให้เหมาะสม
กับความแตกต่างของพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร ประกอบด้วย พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และพนักงาน  
เจนเนอเรชั่นวาย เพ่ือสามารถก าหนดเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาขององค์กรต่อไปได้ใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  เพ่ือศึกษาอ านาจการท านายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านรวม ด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและ
การกระท าของบุคคล และด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตาม
หลักการนั้น จากตัวแปรในด้านสถานการณ์ ด้านจิตลักษณะ กับจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของพนักงาน 
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย 
 
การประมวลเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

“Integrity” เป็นค าที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า Integer ซึ่งแปลว่า ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ความเป็นจ านวนเต็ม จากพจนานุกรม Macmillan English Dictionary (2002: 746 cited in Asdornnithee, 
Phukrongnak. (2012) ได้ ให้ ความหมายของค า ว่ า  Integrity ไว้ ว่ า  “The quality of always behaving 
according to the moral principles that you believe in, so that people respect and trust you” 
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หมายถึง คุณลักษณะของการมีพฤติกรรมที่เป็นไปตามหลักศีลธรรมที่เรายึดถืออยู่อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้คนอ่ืน
เคารพและเชื่อถือในตัวเรา ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ความหมายของค าว่า Integrity คือ “ความซื่อตรง
เชิงพฤติกรรม” ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคล  
และ 2) ความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น ในการศึกษา
ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย ทฤษฎีทางสติปัญญา (Cognitive Theory) จากการศึกษาของ Piaget 
เชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิด โดย 
(Piaget, 1960) ได้ท าการวัดพัฒนาการทางจริยธรรมโดยการสร้างแบบสร้างแบบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพ่ือท า
การเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า กระบวนการที่ท าให้เด็กเปลี่ยนแปลงเกิดจากการพัฒนาทางความคิดและความเข้าใจ  
(Cognitive Development) ประกอบด้วย 4 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (The Sensory 
Motor Period) 2) ขั้นความคิดก่อนการปฏิบัติการ (The Period Preparations Thought) 3) ขั้นปฏิบัติการด้วย
รูปธรรม (The Period of Concrete Operation) และ 4) ขั้นปฏิบัติการด้วยนามธรรม (The Period of Formal 
Operation) ทฤษฎีพัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม (The Cognitive Theory of Development of Moral 
Reasoning Ability) โดย  Kohlberg (1976) ได้น าแนวคิดนี้ มาท าการศึกษาต่อเ พ่ืออธิบา ยถึ งขั้นตอน 
ของการพัฒนาทางจริยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม Kohlberg (1976) มีความเชื่อว่า พัฒนาการทางจริยธรรม
ของมนุษย์จะต้องเป็นไปตามล าดับขั้น ไม่มีการข้ามขั้นแต่สามารถกระตุ้นให้เกิดเร็วขึ้นได้โดยวิธีการที่เหมาะสม 
พัฒนาการทางจริยธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-
Conventional Level) เด็กในระดับนี้จะตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผู้อ่ืน 
ในระดับนี้บุคคลจะขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจเหนือตน 2) ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ระดับบุคคล 
จะท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม กระท าตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับ จะเลียนแบบหรือ
คล้อยตามบุคคลในกลุ่ม เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสังคม โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้น 
และ 3) ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Conventional Level) ในระดับนี้บุคคลจะตัดสินข้อขัดแย้งต่าง ๆ ด้วย 
การพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วยตนเองพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง หลุดพ้นจาก
กฎเกณฑ์ของสังคม  

Dawn (2007) กล่าวถึง การมีความซื่อตรงว่าก่อให้เกิดความเชื่อและศรัทธา คือ ผู้น าต้องเชื่อในตัวผู้น า และ
คนที่อยู่ด้วย การได้รับความไว้วางใจก่อให้เกิดผลในเชิงอ านาจของภาวะผู้น า ผู้น าที่ฉลาดจะน ามาซึ่งความสามารถ
พิเศษที่หลากหลายในการท างาน สอดคล้องกับที่ Lennick & Kiel (2005) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีความฉลาดทาง
จริยธรรมที่เข้มแข็งจะท าให้ธุรกิจได้รับความเชื่อถือ และประสบผลส าเร็จได้นั้นควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ ด้าน
ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity) ในการศึกษานี้ได้น าแนวคิดของ Brown, Treviño & Harrison (2006) 
ซึ่งเป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงส ารวจที่มีความเหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย สามารถก าหนดตัวแปรในการวัด
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์ (Honesty)  2) ความไว้วางใจ (Trust)  
3) ความยุติธรรม (Fairness) 4) เสมอภาค (Equal) 5) การใส่ใจต่อผู้อ่ืน (Caring) และ 6) ความเป็นพลเมืองดี 
(Citizenship) นอกจากนี้ ปัจจัยส าคัญอีกประการ คือ บรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กรซึ่งเป็นเสมือน 
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“จิตวิญญาณ” ขององค์กรที่จะขาดมิได้ ความสอดคล้องกับบริบทของการศึกษาวิจัยคือ แนวคิดของ Victor & 
Cullen (1988) ซึ่งได้เสนอองค์ประกอบของบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
ความเอ้ืออาทรต่อบุคคล 2) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 4) ด้านการยึดมั่น
ผลประโยชน์ขององค์กร และ 5) ด้านจริยธรรมของบุคคล กลไกลขับเคลื่อนองค์กรคือ “บุคลากร” ภายในองค์กร 
ความหลากหลายของบุคคล ซึ่งจะสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ เป็นลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลสามารถ
พิจารณาได้จากรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ หรือจากการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ลักษณะภายนอก และภายในที่สังเกตได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น นั้นจึงท าบุคคลมีความแตกต่างจาก
บุคคลอ่ืน ในการศึกษาตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ Digman (1989) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การแสดงออกหรือการแสดงตัว (Extraversion) 2) มโนธรรมหรือมีจิตส านึก (Conscientiousness) 
3) ความสุภาพอ่อนโยน (Agreeableness) 4) ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) และ 5) สติปัญญา 
(Intellect)  

นอกจากนี้ยังมีตัวแปรเหตุที่ส าคัญ คือ เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม เป็นลักษณะของจิตที่เกิดจาก
การรู้คิดในเชิงการประมาณค่าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ท าให้เกิดความรู้สึกโน้มเอียงต่อสิ่งต่ าง ๆ มากหรือน้อยต่อสิ่ง
นั้น และความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม การวิจัยในครั้งนี้ได้น าแนวคิดของ McGuire (1985) ซึง่มีแนวคิดเก่ียวกับ
เจตคติต่อพฤติกรรม กล่าวคือ เจตคติมาจากค าว่า “Attitude” ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางจิตหรือคุณลักษณะภายใน
ตัวของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและรวมถึงความพร้อมที่จะแสดงออกพฤติกรรมออกมา เพ่ือเป็นการตอบสนอง
จากการประเมินคุณค่าและผลจากการเรียนรู้หรือการรับรู้ต่อสิ่งนั้น รวมกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น สามารถตอบสนอง
ออกมาในทิศทางบวกหรือลบ เจตคติของบุคคลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก (Bhanthumnavin, 1998) 
1) องค์ประกอบด้านความรู้เชิงประมาณค่า (Cognitive Component) 2)  องค์ประกอบด้วยความรู้สึก (Affective 
Component) และ 3) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในการกระท า (Behavioral Action Component)  
และเมื่อพฤติกรรมบุคคลเกิดจากสาเหตุหลายต่าง ๆ โดยนักจิตวิยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ให้ความส าคัญใน
การศึกษาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม นั้นคือ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม ( Interactionism Model) ส าหรับ
การศึกษาความซื่อตรงเชิงพฤติกรราของพนักงานภายในองค์กร จึงน ารูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
( Interactionism Model) ในการเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษา ซึ่งตัวแปรเชิงเหตุของความซื่อตรง 
เชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ สาเหตุด้านสถานการณ์ ประกอบด้วย ตัวแปรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
และบรรยากาศในการท างานเชิงจริยธรรม สาเหตุด้านจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วย ตัวแปรบุคลิกภาพ  
ห้าองค์ประกอบ และสาเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้วย ตัวแปรเจตคติต่อความซื่อตรง 
เชิงพฤติกรรม  
 พนักงานภายในองค์กรจะมีเจนเนอเรชั่นหลากหลาย และมีลักษณะในการท างานแตกต่างกัน ทั้งในด้าน 
ของพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม รูปแบบการปฏิบัติตัวที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างส าหรับการศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางของการพัฒนาสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมขององค์กร เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ส าคัญ  
ที่จะต้องให้ความส าคัญ ถือเป็นปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Macky, Gardner, & Forsyth, 
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2008) ส าหรับกลุ่มคนท างานส่วนใหญ่ที่อยู่ในองค์กร คือ กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดย
น าแนวคิดของการจัดกลุ่มของ  Yuprod (2013) ซึ่ งได้ก าหนดการแบ่งกลุ่มที่ เหมาะสมกับประเทศไทย 
ประกอบด้วย 1) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2504-2520 และ 2) เจนเนอเรชั่นวาย คือ ผู้ที่เกิดในพ.ศ. 
2521-2540 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงานฝ่ายขาย ผู้วิจัยน าผลการศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) ของ Bhanthumnavin (1998) มาเป็น
กรอบในการศึกษาและก าหนดตัวแปร นอกจากนี้ ยังได้น าแนวคิดอ่ืน ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์สาเหตุ
ของการเกิดขึ้นของพฤติกรรม ซึ่งได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมและเจนเนอเรชั่นภายในองค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 
ตัวแปรเชิงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ดังภาพประกอบ 1  

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และ   
เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม สามารถร่วมกันท านายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงาน เจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายภายในองค์กร 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก 
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารรับรองเลขที่ SWUEC/X-
286/2561  

ประชากร คือ พนักงานฝ่ายขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็น
ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง จ านวน 1,186 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็น
ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิด 
ของ Hair, Black, Babin, & Anderson (2010) ก าหนดวิธีการและเกณฑ์ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การวิเคราะห์ถดถอย ไว้ 2 ข้อ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างต้องมีไม่ต่ ากว่า 100 คน และ 2) กลุ่มตัวอย่างต้องมีจ านวน
ประมาณ 20 คนต่อจ านวนตัวแปรต้น 1 ตัว ดังนั้น งานวิจัยนี้ ค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 380 คน และ
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรดีขึ้นและป้องกันการได้รับแบบสอบถามตอบกลับที่ไม่สมบูรณ์ 
จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นอีก เป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 400 คน แล้วหากลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการพิจารณาตามการแบ่งงานของฝ่ายขายซึ่งประกอบด้วย 4 ฝ่าย
หลัก ประกอบด้วย ฝ่ายขาย 1 จ านวน 95 กลุ่มตัวอย่าง ฝ่ายขาย 2 จ านวน 90 กลุ่มตัวอย่าง ฝ่ายขาย 3 จ านวน 
143 กลุ่มตัวอย่าง และ ฝ่ายขาย 4 จ านวน 72 กลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวน
ประชากร  

เครื่องมือที่ใช้และคุณภาพของเครื่องมือ  
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม จ านวน 6 ตอน โดยแต่ละข้อมีลักษณะเป็น

มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” ส าหรับแบบวัดตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ 
ซึ่งมีทั้งข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามขอบเขตของนิยามเชิงปฏิบัติการ และข้อค าถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก
แบบวัดอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ แบบวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมการพัฒนาแบบวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยเป็น  
การพัฒนาจากแบบวัดของ Thampitak (2015) แบบการวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร โดยเป็นแบบ
วัดที่ปรับมาจากแบบวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรม (ECQ) ของ Victor & Cullen (1988) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเพ่ิมเติมจากแบบวัดของ Manyat (2011) แบบการวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ พัฒนาจากแบบวัด
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ Warasute (2004) และแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ Trongtokit 
(2010) แบบวัดเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมผู้วิจัยสร้างแบบวัดเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม 
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แบบวัดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นโดย Simons, Friedman, Liu, & McLean Parks, (2007) โดยมี
การหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( (Item-Objective Congruence: IOC) โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1 แล้วน ามาทดลองใช้กับพนักงานฝ่ายขายบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่มี
ลักษณะเหมือนกับกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 100 คน จากนั้นน าผลไปวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่า
ความเชื่อมั่น จนได้เครื่องมือ ที่น าไปใช้จริง ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (𝛼) ของเครื่องมือแต่ละตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ได้  𝛼 =.89 ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ได้ 𝛼 =.98 ตอนที่ 3 บรรยากาศ 
เชิงจริยธรรมภายในองค์กร ได้ 𝛼=.80 ตอนที่ 4 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ได้ 𝛼 =.96 และตอนที่ 5 เจตคติต่อ
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ได้ 𝛼=.85  

การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก าหนดรหัสและบันทึกข้อมูลลงใน 
โปรแกรม จากนั้นวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ค่าอ านาจการท านาย และค้นหาตัวท านายที่ส าคัญโดยสถิติวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณแบบมีล าดับ (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ที่ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรมรายด้าน 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ด้านรวม ด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคล และด้าน
ความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น ของพนักงานเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานฝ่ายขาย จ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
20-40 ปี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 เมื่อจ าแนกตามระดับการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 รองลงมาเป็นผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.3 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 350 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 คน เมื่อจ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-40,000 บาท จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมา
คือ รายได้ต่อเดือน 40,001-55,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และเมื่อจ าแนกตามอายุ 
การท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 6-10 ปี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ มีอายุ
การท างาน 1-5 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ความสามารถในการร่วมกันท านายความซื่อตรงเชิง
พฤติกรรมรายด้าน 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ด้านรวม ด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคล และด้าน
ความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น ของตัวแปรอิสระ 8 
ตัวแปร ได้ผลดังนี้  
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นของปัจจัยลักษณะสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม และ
ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ เพ่ือท านายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม 

กลุ่ม 

จ า
นว

น 
(ค

น)
 

ล าดับที่ 1  
(ลักษณะสถานการณ์ทางสังคม 1-

2) 

ล าดับที่ 2  
(จิตลักษณะเดิม 3-7) 

ล าดับที่ 3  
(จิตลักษณะตามสถานการณ ์8) 

% 
ท านาย 

ตัวที่มี
นัย 

ส าคัญ 
ค่าเบตา้ 

R 
Square 
Change 

ตัวที่มี
นัย 

ส าคัญ 
ค่าเบตา้ 

R 
Square 
Change 

ตัวที่มีนัย 
ส าคัญ 

ค่าเบตา้ 

รวม 400 31.4 2,1 .40,.22 22.1** 4,2,7 .25,.19,.18 1.9** 8,4,7,2,6 .21,.20,.18,.11,.10 
Gen Y 300 36.0 2,1 .35,.32 18.8** 7,4,2,1 .23,.18,.14,.12 1.6** 7,8,4,1 .22,.20,.15,.12 
Gen X 100 25.8 2 .50 31.5** 4,2 .29,.27 1.6 4,2 .23,.21 

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

หมายเหตุ: R Square Change คือ เปอร์เซ็นต์ท านายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดท านายใหม่เข้าไป ขณะที่ชุดตัวท านายเดิมถูก
ควบคุมให้คงที ่
 ชุดตัวท านายล าดับที่ 1:   1 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม   
        2 หมายถึง บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร  
 ชุดตัวท านายล าดับที่ 2:   3 หมายถึง บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว  
        4 หมายถึง บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก   
        5 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความสภุาพอ่อนโยน   
        6 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความมัน่คงทางอารมณ ์
        7 หมายถึง บุคลิกภาพด้านสติปญัญา 
 ชุดตัวท านายล าดับที่ 3:  8 หมายถึง เจตคตติ่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม 

 
จากตาราง 1 ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านรวม พบว่า เมื่อน าตัวท านายกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะตาม

สถานการณ์ 1 ตัวแปร เข้ามาเพ่ิมเป็นชุดตัวท านายล าดับที่ 3 เมื่อท าการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรล าดับที่ 1 และ 
2 ให้คงท่ี ปรากฏว่า ชุดปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ท านายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม ในกลุ่มรวมได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 โดยมีตัวท านายที่ส าคัญ คือ เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือ
มีจิตส านึก บุคลิกภาพด้านสติปัญญา บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร และบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทาง
อารมณ์ (ค่าเบต้า .21, .20, .18, .11 และ .10 ตามล าดับ) และในกลุ่มย่อยท านายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 โดย
ท านายได้เพ่ิมขึ้นสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย มีตัวท านายส าคัญ คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา เจตคติ ต่อความ
ซื่อตรงเชิงพฤติกรรม บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก และภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า .22, .20, .15 
และ .12 ตามล าดับ) แต่ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่สามารถท านายได้ 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นของปัจจัยลักษณะสถานการณ์ทางสังคม ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 
และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ เพ่ือท านายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูด
และการกระท าของบุคคล ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม 

กลุ่ม 

จ า
นว

น 
(ค

น)
 

ล าดับที่ 1  
(ลักษณะสถานการณ์ทางสังคม 1-2) 

ล าดับที่ 2  
(จิตลักษณะเดิม 3-7) 

ล าดับที่ 3  
(จิตลักษณะตามสถานการณ ์8) 

% ท านาย 
ตัวที่มีนัย 
ส าคัญ 

ค่าเบตา้ 
R 

Square 
Change 

ตัวที่มี
นัย 

ส าคัญ 
ค่าเบตา้ 

R Square 
Change 

ตัวที่มี
นัย 

ส าคัญ 
ค่าเบตา้ 

รวม 400 25.8 2,1 .38,.18 17.2** 4,2 .25,.18 1.7** 4,8,2 .21,.19,.11 
Gen Y 300 30.6 2,1 .33,.29 13.6** 4,7,2 .17,.16,.15 1.1* 8,7 .16,.16 
Gen X 100 20.2 2 .47 27.2** 4,2 .32,.23 2.3* 4,8 .25,.21 

*p<.05, **p<.01 
 
หมายเหตุ: R Square Change คือ เปอร์เซ็นต์ท านายที่เปลีย่นแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดท านายใหม่เข้าไป ขณะที่ชุดตัวท านายเดิมถูก
ควบคุมให้คงที ่
 ชุดตัวท านายล าดับที่ 1:   1 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม    
        2 หมายถึง บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร  
 ชุดตัวท านายล าดับที่ 2:   3 หมายถึง บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว   
        4 หมายถึง บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก   
        5 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความสภุาพอ่อนโยน   
        6 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความมัน่คงทางอารมณ ์
        7 หมายถึง บุคลิกภาพด้านสติปญัญา 
 ชุดตัวท านายล าดับที่ 3:  8 หมายถึง เจตคตติ่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม 

 
จากตาราง 2 ด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคล  พบว่า เมื่อน าตัวท านายกลุ่ม

ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร เข้ามาเพ่ิมเป็นชุดตัวท านายล าดับที่ 3 เมื่อท าการควบคุมอิทธิพล 
ของตัวแปรล าดับที่ 1 และ 2 ให้คงที่ ปรากฏว่า ชุดปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ท านายความซื่อตรง 
เชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคล ในกลุ่มรวมได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 โดยมี
ตัวท านายที่ส าคัญ คือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม และ
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า .21, .19 และ .11 ตามล าดับ) และในกลุ่มย่อยท านายได้เพ่ิมขึ้น
ระหว่างร้อยละ 1.1 ถึงร้อยละ 2.3 โดยท านายได้เพ่ิมขึ้นสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีตัวท านายส าคัญ คือ 
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก และเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม (ค่าเบต้า .25 และ .21 
ตามล าดับ) และท านายได้เพ่ิมข้ึนต่ าสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นของปัจจัยลักษณะสถานการณ์ทางสังคม ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 
และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ เพ่ือท านายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการ 
ที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม 

กลุ่ม 

จ า
นว

น 
(ค

น)
 

ล าดับที่ 1  
(ลักษณะสถานการณ์ทางสังคม 1-2) 

ล าดับที่ 2  
(จิตลักษณะเดิม 3-7) 

ล าดับที่ 3  
(จิตลักษณะตามสถานการณ ์8) 

% 
ท านาย 

ตัวที่มี
นัย 

ส าคัญ 
ค่าเบตา้ 

R 
Square 
Change 

ตัวที่มี
นัย 

ส าคัญ 
ค่าเบตา้ 

R Square 
Change 

ตัวที่มี
นัย 

ส าคัญ 
ค่าเบตา้ 

รวม 400 29.0 2,1 .37,.23 21.8** 7,4,2,6 .22,.21,.16,.12 1.7** 7,8,4,6 .21,.19,.17,.13 
Gen Y 300 31.5 2,1 .32,.31 19.2** 7,4 .27,.16 1.7** 7,8,1 .26,.20,.11 
Gen X 100 26.5 2 .49 30.3** 2,4 .28,.23 0.8 2,6 .24,.20 

*p<.05, **p<.01 
 
หมายเหตุ: R Square Change คือ เปอร์เซ็นต์ท านายที่เปลีย่นแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดท านายใหม่เข้าไป ขณะที่ชุดตัวท านายเดิมถูก
ควบคุมให้คงที ่
 ชุดตัวท านายล าดับที่ 1:  1 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม    
       2 หมายถึง บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร  
 ชุดตัวท านายล าดับที่ 2:  3 หมายถึง บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว   
       4 หมายถึง บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก   
       5 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความสภุาพอ่อนโยน   
       6 หมายถึง บุคลิกภาพด้านความมัน่คงทางอารมณ ์
       7 หมายถึง บุคลิกภาพด้านสติปญัญา 
 ชุดตัวท านายล าดับที่ 3: 8 หมายถึง เจตคตติ่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม 

 
จากตาราง 3 ด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการ

นั้น พบว่า เมื่อน าตัวท านายกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร เข้ามาเพ่ิมเป็นชุดตัวท านายล าดับ 
ที่ 3 เมื่อท าการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรล าดับที่ 1 และ 2 ให้คงที่ ปรากฏว่า ชุดปัจจัยจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ท านายตัวแปรที่ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้
กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม 
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก และบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ (ค่าเบต้า .21, .19, .17 และ 
.13 ตามล าดับ) และในกลุ่มย่อยท านายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 โดยท านายได้เพ่ิมขึ้นสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
มีตัวท านายส าคัญ คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา เจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม และภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
(ค่าเบต้า .26, .20 และ .11 ตามล าดับ) แต่ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่สามารถท านายได้ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม และความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการ  

ที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า  
เชิงจริยธรรม บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว และเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย กล่าวคือ พนักงานเจนเนอเรชั่นวายที่รับรู้ภาวะผู้น า 
เชิงจริยธรรมมาก และมีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัวมาก พร้อมกับมีเจตคติความซื่อตรง  
เชิงพฤติกรรมมาก จะเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมมาก สามารถวิเคราะห์ได้ว่า พนักงานขององค์กร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานกลุ่มเจอเนอเรชั่นวาย อยู่ในระดับของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานระดับต้น 
ให้ความส าคัญกับผู้น าภายในองค์กร นอกจากนี้พนักงานเจนเนอเรชั่นวายที่มีบุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือ
การแสดงตัวสูง ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมากนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ ศึกษาวิจัยของ Hurtz 
& Donovan, (2000: 869-879)  

การศึกษาพบว่า พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ที่รับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมาก มีบุคลิกภาพด้าน  
ความมั่นคงทางอารมณ์มากและมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมมาก จะเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม
โดยรวม และในด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น
มากกว่าพนักงานที่มีลักษณะอ่ืน ๆ ตามการศึกษาของ Na Phatum (2009) ได้ให้แนวคิดไว้เกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น
ตามมุมมองในเชิงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มี ความต้องการการท างานที่มี 
ความหลากหลายและโปร่งใส มีความภักดีในงานต่อระดับบริหาร  (Zemke et al, 2000 cited in Srikittisak 
2011) กล่าวถึงพนักงานในกลุ่มนี้จะเลือกท าในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่หรือถูกต้องโดยใช้เหตุผลหรือยึดประโยชน์  
ของผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง ส าหรับตัวแปร เจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม พบว่า เจตคติมีความสัมพันธ์ในการท างาน 
Judson cited in Siripinyo, 1993) แสดงข้อมูลพฤติกรรมกรรมการแสดงออก ซึ่งเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน
และการบริหารงานขององค์กรมีหลายลักษณะ ในการท างานนั้นแสดงให้เห็นว่าเจตคติมีผลต่องานและผล  
การปฏิบัติงาน ซึ่ง Keith (1974) กล่าวถึง เจตคติว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวมและด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษา
สัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร 
บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว และเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มเจน
เนอเรชั่นวาย สอดคล้องกับการศึกษาของ Victor & Cullen (1988) ในการรับรู้บรรยากาศจริยธรรมในการท างาน
องค์ประกอบของบรรยากาศจริยธรรมในการท างาน สามารถร่วมกันท านายความแปรปรวนของความพึงพอใจใน
งานได้ร้อยละ 41 (R2=41) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคลและด้าน  
ความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร บุคลิกภาพด้านสติปัญญา และเจตคติความซื่อตรง  
เชิงพฤติกรรม ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ส าหรับบุคลิกภาพด้านสติปัญญานั้น มีลักษณะบุคลิกภาพ มีความคิดริเริ่ม 
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สร้างสรรค์ ฉลาดมองการณ์ไกล มีเหตุมีผล ซึ่งเป็นลักษณะของบุคลิกภาพที่มีความสอดคล้องกับบุคลิกภาพ 
ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ซ่ึง Adeline (2015) พบว่าปัจจัยความซื่อตรงและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความส าคัญ
ต่อพนักงานภายในองค์กร สภาพแวดล้อม และภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล คือ การโต้
กลับปัญหาทางด้านความซื่อตรงและจริยธรรม เพ่ือให้การด าเนิ นการเกิดประสิทธิภาพภายในองค์กร 
เป็นการขยายความเสริมในผลการวิจัยส าหรับ ความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและ
การกระท าของบุคคลและด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษาสัญญาจะปฏิบัติตาม
หลักการนั้น แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์กับบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร มีบุคลิกภาพด้านสติปัญญา 
และมีเจตคติความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม เช่นเดียวกับ Ponnu & Tennakoon (2009) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น า 
เชิงจริยธรรมจะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกันระหว่างการพูดและการปฏิบัติของผู้น าซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ 

การศึกษาตัวแปรที่สามารถร่วมกันท านายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมโดยรวม เมื่อใช้ชุดปัจจัยสถานการณ์  
2 ตัวแปรเป็นชุดการท านายล าดับที่ 1 ท านายเพ่ิมขึ้นสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย มีตัวท านายส าคัญ คือ
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .35)  หลังจากนั้น น าชุดท านายล าดับที่ 2 เข้าเพ่ิม ปรากฏว่า 
สามารถท านายเพ่ิมขึ้นในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมีตัวท านายส าคัญ คือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมี
จิตส านึก (ค่าเบต้า = .29)  และชุดท านายล าดับที่ 3 สามารถท านายได้เพ่ิมข้ึนสูงสุดในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยมี
ตัวท านายที่ส าคัญคือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า = .22)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Smith & Keon 
(1997) พบว่า บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาบุคลากรในการหมุนเวียนงาน  
ขององค์กร (r = .26) บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ( r = .58) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุคลิกภาพด้านสติปัญญา ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลที่มี 
ความเฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการท างาน ยอมรับฟังเหตุผลของบุคคลอ่ืน และมองการณ์ไกล 
ซึ่งคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองอยู่
เสมอ เพ่ือให้ทันยุคทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในท างานได้อย่างดี (Glass, 2007)  

ตัวแปรท านายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างค าพูดและการกระท าของบุคคล 
เมื่อใช้ชุดปัจจัยสถานการณ์  2 ตัวแปรเป็นชุดการท านายล าดับที่ 1 พบตัวท านายส าคัญ ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
มีตัวท านายส าคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .33) หลังจากนั้นน าชุดท านายล าดับที่ 2 
เข้าเพ่ิม ปรากฏว่าสามารถท านายเพ่ิมขึ้นในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมีตัวท านายส าคัญคือ บุคลิกภาพด้าน  
มโนธรรมหรือมีจิตส านึก (ค่าเบต้า = .32) และชุดท านายล าดับที่ 3 พบว่าในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมีตัว
ท านายที่ส าคัญคือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก (ค่าเบต้า = .25) เนื่องจากเจตคติที่เกิดขึ้นเป็น 
การเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ (Shrigley, 1983) เจตคติบางอย่างมีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ที่อยากให้ตนเองเป็นที่ยกย่องของสังคม เจตคติเป็นผลรวมของความคิด อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งต่าง  ๆ  
และประเด็นที่น่าสนใจที่มีความแตกต่างชัดเจน คือ บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก ตามการศึกษาวิจัย
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ของ Hurtz & Donovan (2000:  869-879) ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบกับผลการปฏิบัติงานที่มีผู้ศึกษาไว้ (Meta-Analysis) พบว่า องค์ประกอบด้านการมีจิตส านึก เป็นตัว
ท านายผลการปฏิบัติงานในทุกอาชีพ  
 ตัวแปรท านายความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมด้านความสอดคล้องระหว่างหลักการที่ได้ก าหนดไว้กับการรักษา
สัญญาจะปฏิบัติตามหลักการนั้น เมื่อใช้ชุดปัจจัยสถานการณ์ 2 ตัวแปรเป็นชุดการท านายล าดับที่ 1 ในกลุ่ม 
เจนเนอเรชั่นวาย มีตัวท านายส าคัญ คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .32) หลังจากนั้นน าชุด
ท านายล าดับที่ 2 เข้าเพ่ิม ปรากฏว่า สามารถท านายเพ่ิมขึ้นในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมีตัวท านายส าคัญ คือ 
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร (ค่าเบต้า = .28) และชุดท านายล าดับที่ 3 ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยมี
ตัวท านายที่ส าคัญ คือ บุคลิกภาพด้านสติปัญญา (ค่าเบต้า = .26) เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Victor 
& Cullen (1988) ซึ่งท าการศึกษาการรับรู้บรรยากาศจริยธรรมในการท างานกลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานจ านวน 
872 คน พิจารณาคัดเลือกจากองค์กรต่าง  ๆ จ านวน 4 องค์กร ผลการศึกษาวิจัยในด้านองค์ประกอบ 
ของบรรยากาศจริยธรรมในการท างาน สามารถร่วมกันท านายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานได้ร้อยละ 
41  (R2 =41) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1.1. พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย พบว่า ตัวแปรที่มี อิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม

ประกอบด้วย บุคลิกภาพด้านการแสดงออกหรือการแสดงตัว บุคลิกภาพด้านสติปัญญา บรรยากาศเชิงจริยธรรม
ภายในองค์กร และเจตคติต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนา
พนักงานฝ่ายขายในระดับปฏิบัติการ โดยฝ่ายพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร การจัดฝึกอบรมในด้านการให้
ความรู้ที่เน้นกระบวนการฝึกปฏิบัติมากกว่าเน้นทางด้านทฤษฎี เพ่ือให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจใน
กฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณในการท างานและสามารถน าไปปฏิบัติในการท างานให้มีทิศทางและแนวทางใน
การปฏิบัติเดียวกัน  

ในส่วนของการเสริมสร้างบุคลิกภาพด้านสติปัญญาเน้นความส าคัญในน าไปใช้เพ่ือการพัฒนา
พนักงานฝ่ายขาย โดยฝ่ายงานต่าง ๆ ที่ดูแลกลุ่มย่อยของพนักงานขายในแต่ละภูมิภาค ควรมีการจัดฝึกอบรมด้วย
การให้พนักงานได้เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรม ซึ่งเป็นการช่วยฝึกให้บุคคลได้คิดวิเคราะห์อภิปราย 
โต้แย้งกัน และตัดสินใจโดยการพิจารณากฎเกณฑ์ ในหลายองค์ประกอบร่วมกัน ท าให้เกิดความเข้าใจและน าไปสู่
การแก้ปัญหา โดยกระบวนการของการแก้ไขปัญหาเกิดจากสติปัญญา ประสบการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ  
ต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งประสบการณ์ 
ที่เกิดจากการมี ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผล 

เนื่องจากเจตคติที่เกิดขึ้นเป็นการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ เจตคติเป็นผลรวม 
ของความคิด อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งต่างๆ  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ควรน า
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ผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาพนักงานฝ่ายขายในกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เช่นในการจัดประชุม ควรเปิดโอกาสให้พนักงานขายได้พูด
อภิปราย หรือให้มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับหัวหน้างาน ผู้เกี่ยวข้องกับการท างาน รวมทั้งการ  
ที่ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส าคัญที่จะสื่อสารเกี่ยวกับจริยธรรมและค่านิยมให้กับบุคลากรในองค์กร โดย
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และก าหนดกฎระเบียบทางวินัยและจัดการกับผู้ที่ละเมิดกฎทุกระดับ 
ตลอดจนการสื่อสารต่อเนื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและค่านิยมกับบุคลากร ซึ่งจะท าให้พนักงานได้รับประสบการณ์ที่ดี 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ในตัวตนแบบ 

1.2 พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม คือ 
บุคลิกภาพด้านมโนธรรมหรือมีจิตส านึก และบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และ 
บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กร ดังนั้น ส าหรับพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย จึงเป็นเน้นการเสริมสร้าง  
ความส านึกตระหนัก ในประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่ส าคัญ โดยใช้การสื่อสารอย่างมีเหตุผล เน้นการพัฒนาให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ เช่น การจัดท าค าแนะน า คู่มือต่าง ๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น ที่ส าคัญในประเด็นเรื่อง
ของบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองค์กรจะเน้นในด้านข้อมูล รูปแบบการสื่อสาร การอภิปรายประเด็น  
การท างานที่ก่อให้เกิดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมและร่วมกันพัฒนามองหาแนวทางในการแก้ไขที่สอดคล้อง
เหมาะสม ส าหรับตัวแปร ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญและเน้นหลักสูตรเพ่ือ
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้วยการดึงประสบการณ์ ทักษะการตัดสินใจ และรูปแบบของการบริหารงานมา
ใช้เป็นกรณีศึกษา  

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ผลการวิจัยในส่วนของแนวคิดความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ที่มีการศึกษาในหน่วยงานภาคเอกชน 

ยังไม่มีการศึกษาแพร่หลายมากนัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความซื่อตรงในการท างานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพ่ือให้การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ลดปัญญาใน
ด้านการทุจริต มีความโปร่งใสในการท างาน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ดังนั้น การศึกษาวิจัยในหัวข้อดังกล่าว 
ควรมีการด าเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายผลไปยังประชากรในกลุ่มงานฝ่ายอ่ืนขององค์กร หรือ 
หน่วยงานเครือข่าย ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค รวมทั้งการขยายผลไปยังกลุ่มอาชีพอ่ืน 

2.2 จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม บรรยากาศเชิงจริยธรรมภายใน
องค์กรมีผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม ดังนั้นในงานวิจัยต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรสาเหตุอ่ืน  ๆ เพ่ิมเติม 
น่าจะมีตัวแปรอ่ืนที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนที่ส่งผลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรม อาทิเช่น วัฒนธรรม
องค์กร ความผูกพันต่อองค์กร ประสิทธิภาพการท างาน เป็นต้น 
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:  sưksa ̄ chapho ̜ ko ̜̄ranī kha ̄ra ̄tchaka ̄n sangkat kha ̄ra ̄tchaka ̄n sangkat samnak le ̄kha ̄thika ̄n 

ratthamontri ̄.Independent Study (Political Science). Bangkok: Graduate School, Thammasat 
University. 

Smith, R. L.; & Keon, T. L. (1997). Ethical Climate as a factor in the development of  
Person organization. Journal of Bussiness Ethic, 16(11): 1095-1105. 
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