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55603314: สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

คาํสาํคญั: วฒันธรรมองคก์าร / ภาวะผูน้าํ 
นายศราวุฒิ รุ่งวิไลเจริญ: ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกับภาวะผูน้ํา

กรณีศึกษาพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต 70. 

อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ. 94 หนา้ 
 

การวิจัยนีมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษา  ( ) วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู ้นํา   ( ) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองค์การกบัภาวะผูน้าํ ( ) ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารทีมีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้าํ  กรณีศึกษาพนกังานระดบัปฏิบัติการของ บริษทัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ใน
เขต  การศึกษานีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการสํารวจประชากรจาํนวน  คน ผูว้ิจยัใชแ้บบ
ประเมินทีเป็นเครืองมือการเก็บรวมรวบขอ้มูลในการวิจยันี ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบคุณภาพเครืองมือ
วา่มีความเทียงตรง และความเชือถือได ้สาํหรับสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังานระดบัปฏิบติัการ มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การลกัษณะ
สร้างสรรค์อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนวฒันธรรมองค์การลักษณะตงัรับ- เฉือยชา วฒันธรรม
องคก์ารลกัษณะตงัรับ – กา้วร้าว ภาวะผูน้าํเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนมีการรับรู้อยู่
ในระดบัตาํ ) วฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะผูน้ํา 3) วฒันธรรมองค์การ
ลกัษณะสร้างสรรค ์มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 

ผูว้ิจยั มีข้อเสนอแนะการบริหารเพือประโยชน์แก่องค์การและการบริหารรวมถึง
ผูบ้ริหารและขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 
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SARAWUT RUNGWILAIJAREUNG: THE RELATIONSHIP BETWEEN 
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KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED IN REGION 70. INDEPENDENT STUDY 

ADVISOR: Asst. Prof. CHALERMCHAI  KITTISAKNAWIN,  Ph.D. 99 pp. 

 

This research aimed to study (1) Organizational Culture and Leadership (2) The 

Relationship between Organizational culture and Leadership (3) Organizational culture Factors 

influencing Leadership case study of operating staffs of kasikorn bank public company limited   

in region 70. This research was Quantitative research and sample group was 124 sample. 

Questionnaires were used as the research tool. There are Validity and Reliability in research   tool 

and the statistics used to analyze data were descriptive statistics and inferential statistics.  

The analysis results found that 1) there was perception of constructive styles in 

moderate level and there was perception of passive-defensive styles, aggressive-defensive styles, 

transactional leadership, transformational leadership in low level. 2) The relationship between 

Organizational Culture and leadership had positive relationship. 3) Constructive styles influenced 

to transactional leadership and transformational leadership. 

Researcher have suggestion for benefit to organizational and management including 

executive and suggestion for next research. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระครังนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ           
รองศาสตราจารย ์พรชยั เทพปัญญา ทีกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ และได้
กรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง ให้คาํแนะนาํและชีแนะแนวทางในการปรับปรุงการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
ฉบบันีใหส้มบูรณ์ยงิขึน 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน ทีกรุณารับเป็น  
อาจารยที์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ อีกทงัยงักรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง ให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ 
กาํลงัใจ และคอยผลกัดนัใหผู้ว้จิยัจดัทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ ฉบบันีไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.เกริกฤทธิ อมัพะวตั ทีกรุณารับเป็นกรรมการสอบ
การศึกษาคน้ควา้อิสระ ตลอดจนให้คาํปรึกษา และคาํแนะนาํให้ผูว้ิจยัจดัทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
ฉบบันีไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบประเมินทุกท่านทีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบ
ประเมิน ทุกท่านทีคอยให้ความช่วยเหลือและคาํแนะนํา ตลอดจนผูที้ให้ความร่วมมือและเป็น
ประโยชน์ในการทาํวจิยัในครังนี 

ท้ายทีสุดนี ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณ ครอบครัวรุ่งวิไลเจริญ ทีให้การสนับสนุนใน
การศึกษาเล่าเรียน ขอบูชาพระคุณบิดามารดา บูชาครูบาอาจารย ์และผูมี้พระคุณต่อผูว้ิจยัทุกท่าน 
รวมทงัขอขอบคุณเพือนๆ และทุกคนทีไม่สามารถกล่าวนามจนครบได ้ ทีคอยให้ความรัก ความ
อบอุ่น และเป็นกาํลงัใจให้กบัผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา จนทาํให้ผูว้ิจยัทาํการศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 
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