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บทที ่1  
บทนํา 

 
1. ความเป็นมา 
     โลกในยุคโลกาภาวัฒนมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องในทุก ๆ ดานท้ัง

ดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  วัฒนธรรม  การศึกษา  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม  

สงผลกระทบตอระบบหรือองคกรทําใหมีความจําเปนตองปรับตัวและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

หนวยงานท้ังหลายท้ังท่ีมีขนาดใหญและขนาดเล็กจะตองมีองคประกอบดานบุคลากร  2  สวน  คือ  

ผูนําและผูตามหรือผูรวมงาน  ผูนําเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งเพราะวาผูนํานั้นเปนผูท่ีมีบทบาท

สําคัญตอการบริหารงาน  เปนท้ังผูช้ีนําและผลักดันกิจกรรมเพื่อใหหนวยงานบรรลุเปาหมายท่ีได  

ตั้งไว  ผูนําท่ีประสบความสําเร็จมักจะมีลักษณะเดนกวาบุคคลท่ัวไปนั่นคือนอกจากจะมีความรู

ความสามารถแลว  ส่ิงหนึ่งท่ีพวกเขามีก็คือ  “ภาวะผูนํา”  ซ่ึง(สุเทพ  พงศศรีวัฒน 2548 : 18)   
ไดอธิบายไววา  ภาวะผูนําเปนกระบวนการทางสังคมท่ีบุคคลหนึ่งชักจูงหรือบันดาลใจใหผูอ่ืน

ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชวยใหกลุมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  ซ่ึงสอดคลองกับ   

(พยอม  วงศสารศรี 2542 : 196)  ท่ีกลาววา  ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง (ผูนํา)  กระตุน

ช้ีนําใหบุคคลอ่ืน (ผูตาม)  ใหมีความกระตือรือรน  เต็มใจทําในส่ิงท่ีเขาตองการ  โดยมีเปาหมาย

ขององคกรเปนจุดหมายปลายทาง 

     ดังนั้น  ภาวะผูนําจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอนักบริหารท่ีจะนําองคกรไปสู

ความสําเร็จ  ซ่ึงผูนําจะเปนผูตัดสินใจและกําหนดปญหา  วางแผนและรับผิดชอบตอความอยูรอด

ขององคกร  ซ่ึงความสําเร็จนั้นจะเปนผลของความรวมมือระหวางบุคคลทุกคนในองคกร  ภายใต

การนําของผูนําในองคกรนั้น ๆ เม่ือผูบังคับบัญชาไดมีการทํางานรวมกันกับผูใตบังคับบัญชาและ

สามารถแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของผูนํา ยอมจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกในดานตาง ๆ 

เชนในดานทัศนคติ  ความพึงพอใจและความตองการหรือมีรูปแบบผูนําท่ีคาดหวังในใจเกิดข้ึน  ซ่ึง

ผูบังคับบัญชาควรจะใหความสนใจ เอาใจใส  เพื่อท่ีจะทําใหส่ิงนี้เปนจุดเร่ิมตนของความรูสึกท่ีดีตอ

การทํางานและเขาถึงเปาหมายคือความสําเร็จขององคกรได 
กกกกกกกก ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจ บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัดซ่ึงเปน

บริษัทท่ีผลิตเบียร มีพนักงานทํางานอยูหลายแผนก  เชน  แผนกชาง  แผนกการเงิน  แผนกบุคคล  

จากลักษณะงานเปนงานท่ีทําประจําอยูกับท่ี  ซ่ึงในการทํางานประจําเชนนี้จะมีความนาเบ่ือ    ทําให 
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เกิดความทอแท  ขาดความกระตือรือรนไมเต็มใจในการปฏิบัติงานและไมมีความรวมมือในการ

ปฏิบัติงาน  ดังนั้น  หากบริษัทมีผูบังคับบัญชาท่ีดีแลว  ยอมจูงใจใหพนักงานทํางานไดอยางเต็มท่ี

หรือเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได  ซ่ึงทําใหผลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพและบรรลุ

เปาหมายขององคกรได  เพราะฉะนั้น  ผูบังคับบัญชาท่ีมีรูปแบบภาวะผูนําท่ีแตกตางกันจะทําให

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชาก็แตกตางกันไปดวย 
     ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาใหเขาใจถึงความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบภาวะ

ผูนําของผูบังคับบัญชา  เพื่อจะใหทราบถึงระดับความพึงพอใจในการทํางานและวิธีการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชา  ใหสอดคลองกับรูปแบบภาวะผูนําท่ีมีอยูในองคกร  กอใหเกิดความเหมาะสม

และงายตอการควบคุมระหวางผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา  จะทําใหเปนท่ี  

พึงพอใจของท้ังสองฝายในการท่ีจะทํางานรวมกันและเกิดความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานอยาง

เต็มใจและเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีตั้งไว

รวมกัน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

     ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้
             2.1 เพื่อศึกษาถึงลักษณะดานประชากรศาสตรโดยรวมของพนักงานบริษัท เบียรทิพย 

บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด 
     2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาตอ

ประสิทธิภาพของผูใตบังคับบัญชา  
     2.3 เพื่อตองการศึกษารูปแบบภาวะผูนําท่ีผูใตบังคับบัญชาตองการและคาดหวังวาจะ

ใหเปนของบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด 
       
3. สมมติฐานการวจัิย 

     3.1 ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนํา     

แตกตางกัน 
     3.2 ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนํา 

แตกตางกัน  
     3.3 ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอรูปแบบ 

ภาวะผูนําแตกตางกัน 
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     3.4 ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นตอรูปแบบ 

ภาวะผูนําแตกตางกัน 
     3.5 ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีสายงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนํา

แตกตางกัน  
     3.6 ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอรูปแบบ

ภาวะผูนําแตกตางกัน 
      

4. ขอบเขตของการศึกษา 

     ขอบเขตเนือ้หา 
     ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาถึงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอ

รูปแบบภาวะผูนําของบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด ซ่ึงรูปแบบภาวะผูนําเปนแนวคิด

ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-goal Theory) ของโรเบิรต เฮาส  ซ่ึงจําแนกพฤติกรรมผูนําออกเปน 

4 ประเภท  ดังนี ้
     1.  ภาวะผูนําแบบส่ังการ ( Directive Leader) 

     2.  ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leader) 

     3.  ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participate Leader) 

     4.  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achieverment Leader) 

 

     กลุ่มประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

     ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนพนักงานใน บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) 

จํากัด จํานวน 609 คน  ซ่ึงแบงเปน 7 สายงาน คือ 
1. ฝายผลิต    
2. ฝายเทคนิค 
3. ฝายวิศวกรรมและโครงการ 
4. ฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ 
5. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ฝายบัญชีการเงินและงบประมาณ 
7. ฝายจัดซ้ือสํานักงานใหญ 
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     ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

     1.   ตัวแปรอิสระในการวิจัย ( Independent Variables) ไดแก  ปจจัยสวนบุคคลของ

กลุม ตัวอยางจําแนกไดดังนี ้
       1.1 เพศ  
         1.1.1 ชาย  
         1.1.2 หญิง  
       1.2 อายุ  
         1.2.1 ต่ํากวา 20 ป  
         1.2.2 20 – 29 ป 
         1.2.3 30 – 39 ป 
         1.2.4 40 ปข้ึนไป  
       1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด  
         1.3.1 มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา  
         1.3.2 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.  
         1.3.3 อนุปริญญาตรี หรือ ปวส.  
         1.3.4 ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา  
       1.4 สถานภาพ  
         1.4.1 โสด  
         1.4.2 สมรส  
         1.4.3 หยาราง  
       1.5 สายงาน  

       1.5.1 ฝายผลิต    
       1.5.2 ฝายเทคนิค  
       1.5.3 ฝายวิศวกรรมและโครงการ  
       1.5.4 ฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ  
       1.5.5 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

        1.5.6 ฝายบัญชีการเงินและงบประมาณ  
        1.5.7 ฝายจัดซ้ือสํานักงานใหญ  
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       1.6 ประสบการณการทํางาน  
         1.6.1 ต่ํากวา 2 ป  
         1.6.2 2 – 4 ป 
         1.6.3 5 – 7 ป 
         1.6.4 ตั้งแต 8 ปข้ึนไป  
     2.  รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-goal Theory) โดยรูปแบบ

ภาวะผูนําตามทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายจะเนนภารกิจของผูนํา  จําแนกพฤติกรรมผูนําออกเปน 4 

ประเภท 

       1.  ภาวะผูนําแบบส่ังการ (Directive Leader) 

       2.  ภาวะผูนําแบบสนับสนุน  (Supportive Leader) 

       3.  ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  (Participate Leader) 

       4.  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน  (Achievermant Leader) 

     3.  ตัวแปรตามในงานวิจัย (Dependent Variable) ประสิทธิภาพการทํางานของ

ผูบังคับบัญชา 

 

5. คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

     1.  ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูท่ีไดรับการคัดเลือกแตงตั้งและมีอํานาจสิทธิในการ  

ส่ังการในการปฏิบัติงาน 
   2. ผูใตบังคับบัญชา หมายถึง พนักงานในบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด

ท้ังหมดท่ีอยูในบริษัท  
     3.  ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกทางดานจิตใจท่ีเกิดจาก  

ความเช่ือ  ความรูสึกท่ีมีตอบุคคล  ส่ิงของ หรือสถานการณชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะอยูในแง

ของทางลบหรือทางบวกได 

     4.  ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหเขาใจในการ

ดําเนินงานตามแนวนโยบายท่ีไดวางไวและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพพรอมท้ังแสดงออกถึง

ความเปนมิตรและความไววางใจและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพพรอมท้ังแสดงออกถึง 

ความเปนมิตรและความไววางใจตอผูใตบังคับบัญชาดวย 
     5.  รูปแบบภาวะผูนํา หมายถึง ความเช่ือวาผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะใชรูปแบบ

บางอยางเพื่อท่ีจะนําบุคคลและกลุมใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 
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     6.    ภาวะผูนําแบบส่ังการ หมายถึง ผูนําท่ีจะบอกใหผูใตบังคับบัญชาใหรูวาเขา

คาดหวังอะไร  บอกวิธีท่ีควรทํา  ตารางการทํางานและกําหนดมาตรฐานการทํางานไว 
     7.    ภาวะผูนําแบบสนับสนุน หมายถึง ผูนําท่ีมีความเปนมิตร  สนใจความตองการของ

ผูใตบังคับบัญชา  รวมท้ังสรางโอกาสและส่ิงแวดลอมในการทํางานท่ีเปนมิตรดวย 
     8.    ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  หมายถึง  ผูนําท่ีใหคําแนะนํากับผูใตบังคับบัญชา  

กระตุนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
     9.     ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน หมายถึง ผูนําท่ีวางเปาหมายท่ีทาทาย และ

คาดหวังวาผูใตบังคับบัญชาจะสามารถบรรลุเปาหมายนั้นไดด ี
     10.  ประสิทธิภาพของผูใตบังคับบัญชา หมายถึง ผูใตบังคับบัญชาทํางานบรรลุ 

เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด  

 
6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.   ทราบรูปถึงรูปแบบภาวะผูนําท่ีเหมาะสมและตรงกับความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีอยูในองคกร 

         2.   ทราบถึงแนวทางสําหรับผูบังคับบัญชาในการนํามาพิจารณาและปรับปรุง

คุณลักษณะของภาวะผูนําในตนเองใหสอดคลองกับความตองการของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะทําให

การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

           3.    ทราบถึงการจัดรูปแบบภาวะผูนําใหสอดคลองกับพนักงานท่ีมีอยูในองคกร

กอใหเกิดแนวทางการทํางานรวมกันซ่ึงจะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน

มากข้ึน             
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  

 การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอรูปแบบภาวะผูนํา ผูวิจัยได

ทําการศึกษาในสวนของทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ดังนี ้

กกกกกกกก1. ผูนํา  

กกกกกกกก2. กลุมทฤษฏีภาวะผูนํา  

กกกกกกกก3. ประสิทธิภาพ  

      4. คุณลักษณะของผูบริหารจัดการ 

กกกกกกกก5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ผู้นํา 

 ความเปนผูนําเปนเสนหของคนตั้งแตเร่ิมยุคของประวัติศาสตร ในวรรณคดีตางๆ เราจะพบ

การบันทึกเกี่ยวกับความเปนผูนําท่ีดีและความเปนผูนําท่ีเลวของคน แตทุกยุคทุกสมัยก็มีขอพิสูจน

ไดวาผูนําท่ีดีจะอยูควบคูกับความเจริญของมนุษยชาติตลอดมา มีหลักฐานปรากฏอยูมากมายวาผูนํา

ท่ีดีสรางท้ังผลงานและคุณธรรมตอสวนรวมและโลกก็ยังคงตองการผูนําท่ีดีอยูตลอดไป เพราะ

ความเปนผูนํามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนในหลายๆทาง 

 ในความหมายโดยท่ัวไปความเปนผูนํา ( Leadership) คือ ความสามารถท่ีมีอิทธิพลตอคน

อ่ืนซ่ึงจะทําใหงานบรรลุเปาหมาย หรือเปนกระบวนการในการกระตุนบุคคลอ่ืนทํางานหนักจน

ประสบความสําเร็จในแงของสังคมความเปนผูนําคือ กระบวนการท่ีมีอิทธิพลในทางสังคมท่ีทําให

ผูนําแสวงหาความรวมมือจากบุคคลอ่ืนใหมีสวนรวมดวยความสมัครใจ ในการใชความพยายาม

เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 ความเปนผูนําจึงเปนท้ังกระบวนการ ( Process) คุณสมบัติ (Property) กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคน 

(People activity) และเปาหมาย (Goal) กระบวนการหมายถึงความเปนผูนําคือการใชอํานาจโดยไม

มีการบังคับหรืออํานาจทางออมในการกํากับและประสานงาน ใหกลุมคนทํางานรวมกันจนบรรลุ

เปาหมาย คุณสมบัติหมายถึงความเปนผูนําท่ีเปนลักษณะหลายๆ อยางท่ีมีอยูในตัวผูนําใหใชอํานาจ

หรืออิทธิพลจนเกิดผลสําเร็จตามตองการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคนหมายถึงความเปนผูนําจะเกิดข้ึน

ระหวางคนท่ีเปนผูนํากับคนท่ีเปนผูตามตองการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคนหมายถึงความเปนผูนําจะ

เกิดข้ึนระหวางคนท่ีเปนผูนํากับคนท่ีเปนผูตามอํานาจท่ีไมไดมีการบังคับเกิดข้ึนกับคนซ่ึงแตกตาง   
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ไปจากการบริหารซ่ึงเปนกิจกรรมในการแกปญหาและคอนขางจะเปนงานท่ีใชเอกสารมากแต

กิจกรรมเกี่ยวกับคนเปนงานท่ีใชอํานาจท่ีมองไมเห็นหรืออํานาจท่ีไมไดส่ังสวนคําวาเปาหมายนั้น 

ความเปนผูนําจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมและจูงใจคนอยางมีวัตถุประสงคท่ีแนนอนและทําเพื่อ

วัตถุประสงคนั้น จึงมักจะกลาวกันวาความเปนผูนําจะทําใหคนไปไดท้ังสวรรคและนรก  

กกกกกกกกการนํา ( Leading) คือการสรางใหคนเกิดความผูกพันและกระตือรือรนท่ีจะทุมเทตัวเอง

ใหกับงานหรือกิจกรรมท่ีทําอยางเต็มท่ีจนงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว สวนผูนํา ( Leader) 

คือบุคคลท่ีสามารถใชอํานาจกระตุนคนอ่ืนใหทํางานหนักหรือทุมเทใหกับงานจนประสบ 

ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ ความเปนผูนํามีความสําคัญตอองคการจึงมีคําถามวาผูบริหาร

ควรเปนผูนําดวยหรือไม เพราะผูบริหารกับผูนํามีความแตกตางกันซ่ึงจะกลาวในตอนตอไป ถึงแม

จะไมมีรายงานหรือผลการวิจัยในเร่ืองนี้โดยแทจริงแลว ผูบริหารควรจะตองเปนผูนําดวย เพราะ

ผูนําจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง แตผูบริหารจะทําใหงานบรรลุผลสําเร็จอยางมีระบบแตอยางไรก็

ตามผูนําไมจะเปนตองเปนผูบริหารหรือมีตําแหนงการบริหาร เพราะผูนําสามารถใชอํานาจไดโดยท่ี

ไมตองส่ังและผูตามก็ยอมรับความเปนผูนําอยูแลว (เสนาะ ติเยาว 2546 : 182) 

กกกกกกกกการเปนผูนํานั้นไมเหมือนกับการเปนผูจัดการ และในทางกลับกัน การเปนผูจัดการก็

แตกตางจากการเปนผูนําเชนเดียวกัน ผูจัดการจะเปนคนจัดระเบียบใหกับส่ิงท่ียุงเหยิง พวกเขาจะ

จัดการใหทุกอยางเปนไปตามกําหนดการในทางตรงกันขาม ผูนําจะรับมือกับความไมชัดเจน ความ

เปล่ียนแปลงและโอกาส พวกเขาจะมุงไปในทิศทางท่ีไมเคยไปมากอน จริงๆแลวมันก็ไมได

แตกตางกันไปเสียหมด เพราะผูนําเองก็ตองทําการบริหารจัดการ เพื่อสรางความมีประสิทธิผลท่ีไม

ยิ่งหยอนไปกวากันความเปนผูนําไมไดเปนเพียงแคการสรางแรงบันดาลใจ และวิสัยทัศนอลังการ 

แตยังเปนตองเปนการทําใหไดผลลัพธท่ีตองการดวย ( Richard Luecke และ Christopher Bartlett 

2005 : 288) 

กกกกกกกกผูนํา  (Leader) เปนบุคคลท่ีทําใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จโดย

เปนผูท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเปนผูบังคับบัญชา หรือผูนําคือบุคคลซ่ึง

กอใหเกิดความม่ันคงและชวยเหลือบุคคลตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม                           

(DuBrin. 1998 : 431, อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี 2544 : 12 )  

กกกกกกกกผูนํา คือ ผูท่ีทรงไวซ่ึงอํานาจ ความเปนผูนําเปนความสามารถของบุคคลท่ีสามารถให

คนอ่ืนทําตาม และความสามารถท่ีทําใหคนอ่ืนเช่ือม่ันในตัวเขา คุณสมบัติสูงสุดของความเปนผูนํา 

คือ ความรับผิดชอบ ผูนําจะตองรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ ไมวางานนั้นจะมีใครเกี่ยวของ

มากนอยเพียงใดก็ตาม ผูนําเทานั้นคือผูรับผิดชอบสูงสุด ไมวาจะเปนผูนําระดับสูงต่ําเพียงใด  ความ

เปนผูนําเทานั้นคือผูรับผิดชอบสูงสุด ไมวาจะเปนผูนําระดับสูงหรือต่ําเพียงใด ความเปนผูนําจะถูก
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กําหนดโดยส่ิงท่ีผูนําเต็มใจรับท่ีจะรับผิดชอบ ตําแหนงผูนํามิใชตําแหนงท่ีผูบริหารระดับสูงจะ

แตงตั้งลงมา และมิใชตําแหนงท่ีใครจะแตงตั้งใหกับตนเอง แตเปนตําแหนงท่ีผูถูกนํา (ผูตาม) ใหแก

ผูนําดวยของตนเองดวยใจ ผูจัดการอาจจะมีความสามารถในการจัดการไดดี แตไรความสามารถใน

การนํา (พรนพ พุกกะพันธุ 2544 : 8)  

กกกกกกกกภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการขับเคล่ือนหรือสรางอิทธิพลตอผูอ่ืน เพื่อทําให

เปาประสงคของปจเจกบุคคลหรือกลุมบรรลุความสําเร็จ ภาวะผูนําไมใชส่ิงท่ีลึกลับท่ีปจเจกบุคคลมี

แตคนอ่ืนไมมี ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูท่ีใครๆ ก็สามารถปรับปรุงโดย

การศึกษาและใช คุณสามารถเปนผูนําไดถาคุณมีความแนวแนในการพัฒนาความสามารถท่ีสราง

ผูนํา (ชาญชัย อาจินสมาจาร 2550 : 1) 

กกกกกกกกภาวะผูนํา คือ พลังชนิดหนึ่งท่ีสามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคล่ือนกลุมคน 

และระบบองคกร ไปสูการบรรลุเปาประสงค แหลงท่ีมาของพลังดังกลาวอาจมีลักษณะเปนทางการ 

(Formal) เชน ผูท่ีดํารงตําแหนงเปนผูจัดการในองคกรธุรกิจหรือรัฐกิจแหงใดแหงหนึ่ง เนื่องมาจาก

ตําแหนงสงผลใหผูจัดการมักจะมีอํานาจหนาท่ีไดออกแบบไวอยางเปนทางการ บุคคลๆ หนึ่งจึงอาจ

ไดรับการสมมุติใหมีบทบาทเปนผูนํา ดวยเหตุผลงายๆวาเขาหรือเธอดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ

ในองคกร แตจากประสบการณเรารูดีวา “บรรดาผูนําท้ังหลายไมใชผูจัดการทุกคน” กลาวคือผูนํา

บางคนไมใชผูบริหารหรือผูจัดการ ในทํานองตรงกันขาม “บรรดาผูจัดการท้ังหลายไมใชผูนําทุก

คน” การท่ีองคกรใหสิทธ์ิหรืออํานาจหนาท่ี ( Authority) บางประการแกบรรดาผูจัดการขององคกร

นั้น มิไดเปนการประกันความแนนอนวา บุคคลเหลานั้นจะสามารถทําหนาท่ีผูนํามีประสิทธิภาพ

หรืออยางมีน้ํายา แทจริงเรากลับพบวา มีบอยคร้ัง  “ภาวะผูนําท่ีไมเปนทางการ” (Informal or Non-

Sactioned Leadership) ซ่ึงหมายถึง พลังความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือจิตใจและพฤติกรรมของ

กลุมคน อันเกิดจากภายนอกโครงสรางอํานาจหนาท่ีท่ีเปนทางการขององคกร อาจจะมีความสําคัญ

เทาเทียมหรือเหนือกวาอิทธิพลท่ีเปนทางการ กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา ภาวะผูนําหรือบรรดาผูนําอาจ

เกิดข้ึนมาเองจากภายในกลุมคนก็ได เชนเดียวกันกับท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการแตงตั้งอยางเปน

ทางการ (นิตย สัมมาพันธ 2548 : 31) 

กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา ผูวิจัยพบวา ผูนําหมายถึง บุคคลท่ีทําให

องคการประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายของกลุม สวนภาวะผูนําหมายถึง การท่ีผูนําใช

อิทธิพลในการส่ังการหรือควบคุมตอผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามท่ีตนตองการเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร และนํามาใชเพื่อทราบถึงแนวคิดทฤษฎีของผูนํากับภาวะผูนํา 
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 2. กลุ่มทฤษฎภีาวะผู้นํา  

กกกกกกกกตามประวัติทางวิชาการ นักคิดนักเขียนในกลุมประเทศทางตะวันตกโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในสหรัฐอเมริกาไดนําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําไวท้ังส้ิน 4 กลุมแตละทฤษฎีมุงเนนไปในดาน

ตางๆ ไดแก  

 

2.1 กลุ่มทฤษฎลีกัษณะเด่นของผู้นํา 

กกกกกกกกประวัติของกลุมทฤษฎีลักษณะเดนของภาวะผูนํา (Leadership traits) เร่ิมตนข้ึนระหวาง

สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เม่ือนักจิตวิทยาในกองทัพบกของสหรัฐอเมริกาไดทําการคนควาหาวิธีในการ

คัดเลือกนายทหาร การคนควาดังกลาวไดจุดประกายใหเกิดความกระตือรือรนสนใจในการทําวิจัย

ทางวิทยาศาสตรในเร่ืองนี้อยางจริงจัง ภายหลังจากท่ีสงครามยุติลง นักวิจัยในยุคตนๆจึงเร่ิมพยายาม

ท่ีจะระบุลักษณะเดนท่ีสําคัญๆ ซ่ึงเปนตัวแยกแยะระหวางบุคคลท่ีเปนผูนําท่ีมีประสิทธิผล 

(Effective leaders) ออกจากบุคคลท่ีไมใชผูนํา (Non leaders)   

กกกกกกกกลักษณะเดน (Traits) หมายถึง คุณภาพภายในตัว หรือคุณลักษณะ (Characteristics) ของ

แตละบุคคลไดแก 

กกกกกกกก1.คุณลักษณะทางกายภาพ ( Physical characteristics) เชน ความสูง น้ําหนัก รูปราง 

หนาตา และพลังงาน เปนตน 

                   2.คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ( Personal characteristics) เชน ลักษณะขม ( Dominance) 

ความเปนคนเปดเผยไมเก็บตัว หรือความเปนผูคิดริเร่ิมอยูเสมอ เปนตน 

                   3.ทักษะและความสามารถ ( Skills and abilities) เชน สติปญญา ( Intelligence) 

ความสามารถทางเทคนิค เปนตน 

                   4.ลักษณะเดนทางสังคม ( Social factors) เชน เกงคน เขาสังคมเกง มีสถานภาพสูงทาง

เศรษฐกิจและสังคม เปนตน (นิตย สัมมาพันธ 2548 : 32) 

กกกกกกกกบรรดานักวิจัยในยุคแรก เร่ิมตนดวยการตรวจวัดลักษณะเดนตาง ๆ ของบุคคลหลายคน

โดยมักจะทดลองใหกลุมบุคคลเหลานั้นทํางานใน “กลุมท่ีไมมีผูนํา” (Leaderless Groups) กลาวคือ 

กลุมท่ีไมมีการแตงตั้งผูนําอยางเปนทางการ แนวคิดในเร่ืองนี้ คือ การคอยเฝาสังเกตดูวาจะมี

ลักษณะเดนใดบางท่ีจะแสดงตัวออกมา ทําใหทํานายลวงหนาไดบอยคร้ังวาบุคคลท่ีมีลักษณะเดน

นั้น ๆ จะไดรับการยอมรับจากกลุมวาคนนี้แหละคือผูนํา ในชวงทศวรรษท่ี 1950-1959 บรรดา

นักวิจัยไดพากันละท้ิงแนวทางการศึกษาลักษณะเดนนี้ เพราะเม่ือไดมีการทบทวนผลการวิจัยอยาง

กวางขวางและชัดเจนแลวกลับพบวา ไมมีลักษณะเดนใดแมแตขอเดียวท่ีสามารถแยกแยะผูนําอก

จากบุคคลธรรมดาไดเสมอในทุกกรณ ี
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กกกกกกกกอยางไรก็ตาม จากการพยายามศึกษาวิจัยในยุคปจจุบันพบวา การละท้ิงความพยายามใน

งานวิจัยตามทฤษฎีลักษณะเดนของผูนํานี้อาจเปนการดวนตัดสินใจเร็วเกินไปเพราะเทคนิคใหมๆ ท่ี

กาวหนาทางวิชาการสถิติในขณะนี้สามารถชวยใหมีการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางผลงานวิจัย

ตางๆ ไดดีกวาในอดีตท่ีผานมา ผลการประมวลขอมูลช้ีใหเห็นวา มีลักษณะเดนหลายอยางท่ีมักจะมี

อยูในตัวบุคคลท่ีไดรับการระบุวาเปนผูนํา เชน สติปญญา ลักษณะเดนเหนือช้ันท่ีขมคนอ่ืนใหจืด 

การชิงเปนฝายรุก และการตัดสินใจท่ีเฉียบขาด เปนตน 

กกกกกกกกในอนาคต ผลงานวิจัยอาจะชวยแยกแยะลักษณะเดนของผูนําไดดีข้ึน ซ่ึงทําใหเรา

สามารถทํานายไดแมนยําข้ึนวามีใครบางท่ีจะโดดเดนข้ึนมาเปนผูนําในบางสถานการณ เหมือน

อยางเชน D.W. Bray กับ  R.J. Campbell และ D.L. Grant ไดเผยผลงานวิจัยระยะยาวท่ีบริษัท 

AT&T ใน ค.ศ. 1974 ซ่ึงสรุปไดวาบรรดาผูนําท่ีมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานมักจะมีลักษณะ

เดนอาทิเชน 

กกกกกกกก1.พูดเกงฟงเกง 

                   2.เกงคนมีมนุษยสัมพันธ 

                   3.มีความตองการหรือมีแรงจูงใจใฝความกาวหนา 

                   4.มีพลังตานทานตอความกดดัน 

                   5.มีความอดทนตอความไมแนนอน 

                   6.มีพลังงานสูง 

                   7.มีความคิดสรางสรรค 

 

กกกกกกกกเราสามารถสรุปผลการวิจัยลักษณะเดนของผูนําเปนจํานวนมากท่ีไดสะสมมาเปน

ระยะเวลายาวนาน ไดวา 

กกกกกกกก1.ลักษณะเดนทางกายภาพ เชน ความสูง น้ําหนัก รูปรางหนาตา และบุคลิกภาพทาง

รางกายไมใชลักษณะเดนท่ีสําคัญในการทํานายความสําเร็จของภาวะผูนํา 

กกกกกกกก2.“ผูตาม” (Followers) มักจะนิยมชมชอบบางส่ิงบางอยางในตัวผูนํา มีผลการศึกษาวิจัย

โครงการหนึ่งท่ีไดทําการสํารวจผูจัดการจํานวนมากกวา 3,400 คน พบวา “บรรดาผูนําท่ีไดรับการ

ยอมับนับถือจากบุคคลรอบขางลวนมีลักษณะเดน กลาวคือ มีความซ่ือสัตย มีความสามารถในการ

มองอนาคต มีแรงบันดาลใจและนาเช่ือถือ” อยางไรก็ดี ความรูสึกในทางบวกท่ีบุคคลรอบขางมีใน

ตัวผูนําอาจเปนเคร่ืองชวยใหเกิดประสิทธิผล หรือ “น้ํายา” (Effectiveness) ของผูนํา ทําใหเขามีพลัง

ขับเคล่ือนสูงท้ังในดานวิสัยทัศนและการปฏิบัติงาน(นิตย สัมมาพันธ 2548 : 34) 
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กกกกกกกกShelly Kirkpatrick และ Edwin Lockeไดประมวลผลการวิจัยจากอดีตจนถึงปจจุบันและ 

สรุปลักษณะเดนท่ีมักจะพบในบรรดาผูนําท่ีประสบความสําเร็จตามรายการตอไปนี ้

กกกกกกกก1.มีพลังสูง  ผูนําท่ีประสบความสําเร็จมีพลังงานสูง มีความคิดริเร่ิม และมีความเหนียว

แนนไมปลอยใหอะไรหลุดมือไดงายๆ 

กกกกกกกก2.มีความเช่ือม่ันในตนเอง  ผูนําท่ีประสบความสําเร็จมีความเช่ือม่ันไววางใจในตนเอง

และม่ันใจในขีดความสามารถของตน 

กกกกกกกก3.มีความคิดสรางสรรค  ผูนําท่ีประสบความสําเร็จมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมักจะ

คิดใหม ทําใหม เปนคนแรก ไมลอกเลียนแบบบุคคลอ่ืนๆ 

กกกกกกกก4.มีความสามารถในการคิด  ผูนําท่ีประสบความสําเร็จมีสติปญญาในการเก็บรวบรวม

ขอมูลมาประมวลและตีความหมาย    

กกกกกกกก5.มีความรูทางธุรกิจ ผูนําท่ีประสบความสําเร็จในองคกรธุรกิจ มีความรูความเขาใจใน

วงการธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเอง รวมท้ังมีความรูพื้นฐานทางเทคนิคดวย 

กกกกกกกก6.มีความสามารถในการจูงใจคน  ผูนําท่ีประสบความสําเร็จมีความสามารถในการชนะ

มิตร และจูงใจคนใหเกิดแรงพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายรวมกัน 

กกกกกกกก7.มีความยืดหยุน  ผูนําท่ีประสบความสําเร็จ สามารถปรับตัวและปรับส่ิงอ่ืนให

เหมาะสมกับความจําเปนของสถานการณ และความตองการของผูตาม 

กกกกกกกก8.มีความซ่ือสัตยและโปรงใส  ผูนําท่ีประสบความสําเร็จเปนคนท่ีผูอ่ืนไวเนื้อเช่ือใจได

โดยไมผิดหวัง เพราะเปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย รักษาคําม่ันสัญญา เปนคนท่ีมีความชัดเจน

โปรงใสจนบุคคลอ่ืนๆ สามารถทํานายพฤติกรรมไดลวงหนา และเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนไดดี (นิตย 

สัมมาพันธ 2548 : 35) 

 

2.2 กลุ่มทฤษฎพีฤติกรมของผู้นํา (Leadership Behaviors) 

กกกกกกกกบรรดาผูเช่ียวชาญดานวิชาการบริหารหลายคนมีความเช่ือวา ความสําเร็จของผูนําใน

การปฏิบัติงานมีสวนเกี่ยวของอยางใกลชิดกับส่ิงท่ีเขาทํางานมากกวาลักษณะเดนของเขา พูดงายๆ 

วา “เขาทําอะไร สําคัญกวาเขาเปนคนเดนอยางไร” ดังนั้น โครงการวิจัยดานภาวะผูนําในระยะ

หลังๆ จึงมุงเนนท่ีพฤติกรรมของผูนํามากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีลักษณะเดน (Traits) เปนส่ิงติดตัวท่ี

เปล่ียนแปลงไมได หรือเปล่ียนแปลงไดยาก ในทางตรงขามมีความเปนไปไดงายกวาท่ีเราจะเรียนรู

พฤติกรรมท่ีจะทําใหเราเปนผูนําท่ีประสบความสําเร็จ คําถามสําคัญคือ พฤติกรรมท่ีดีๆ สําหรับผูนํา

นั้นมีอะไรบาง 
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กกกกกกกกกลุมนักวิจัยท่ีทําการศึกษาคนควา “พฤติกรรมแหงความสําเร็จของผูนํา” มีอยางนอย 4 

กลุม ไดแก มหาวิทยาลัยไอโอวา (University of lowa) มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of 

Michigan) มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State University) รวมท้ังตะแกรงการัดการ หรือ 

ตะแกรงภาวะผูนํา (Managerial or Leadership Grid) ของ Blake กับ Mouton ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

การศึกษาวจัิยของมหาวทิยาลยัไอโอวากบัมิชิแกน 

กกกกกกกกKurt Lewin แลคณะไดทําการศึกษาวิจัยในนามของมหาวิทยาลัยแหงไอโอวา โดยมุง

ความสนใจไปท่ีพฤติกรรมของผูนํา 3 สไตล ไดแก ผูนําแบบเผด็จการ ผูนําแบบประชาธิปไตย และ

ผูนําแบบเสรีนิยม ซ่ึงมีลักษณะโดยยอ ดังนี ้

กกกกกกกกผูนําแบเผด็จการ : มักจะตัดสินใจดวยตนเองแตผูเดียว บัญชาการวิธีการทํางานแบส่ังลง

มาเลย เปดโอกาสใหพนักงานมีความรูในขอบเขตจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมาย เชน ให

รูแตเพียงงานท่ีจะตองทําในช้ันตอไปเทานั้น และมักจะใชวิธีดุดากลาวในการปอนกลับผลการ

ดําเนินการ (Punitive feedback) เปนตน 

กกกกกกกกผูนําแบบประชาธิปไตย : ในทางตรงกันขาม ผูนํานักประชาธิปไตยมักจะเปดโอกาสให

กลุมบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปดโอกาสใหกลุมไดกําหนดวิธีการทํางาน ประกาศ

เปาหมายรวม (Overall goals) ใหรูท่ัวกัน และใชการปอนกลับเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยเหลือให

พนักงานไดมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 

กกกกกกกกผูนําแบบเสรีนิยม : โดยท่ัวไปมักจะใหเสรีภาพเต็มรอยแกกลุม จัดหาทรัพยากรท่ีจําเปน

ให มีสวนรวมเฉพาะเม่ือจําเปนตองตบคําถามและหลีกเล่ียงการใหขอมูลปอนกลับ หรือกลาวอีก

อยางหนึ่งไดวาผูนําแบบนี้เกือบจะไมไดทําอะไรเลย 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) คณะวิจัยของ Lewin พบวาภาวะ

ผูนําแบบเสรีนิยมใหผลงานท่ีออนดอยท่ีสุด สําหรับภาวะผูนําแบบเผด็จการและแบบประชาธิปไตย 

แมวาจะไดปริมาณงานท่ีเทาเทียมกัน แตคุณภาพของงานละความพึงพอใจของกลุมมีสูงกวาในกลุม

ท่ีมีภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย ดังนั้น โดยสรุป ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย คือ พฤติกรรมท่ีดี

ท่ีสุด 

กกกกกกกกอยางไรก็ดี จากผลการวิจัยในระยะตอมา พบวาผลลัพธท่ีไดมีความไมแนนอน ภาวะ

ผูนําแบบประชาธิปไตยในบางคร้ังใหผลการดําเนินการท่ีสูงกวาบางคร้ังก็ต่ํากวาภาวะผูนําแบบ

เผด็จการสวนผลลัพธดานความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชามีความแนนอนกวา กลาวคือ ระดับ

ความพึงพอใจโดยท่ัวไปแลวจะสูงกวาเสมอภายใตภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยเม่ือเทียบกับภาวะ

ผูนําแบบเผด็จการ (นิตย สัมมาพันธ 2548 : 36) 
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กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยตอมาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดผลลัพธท่ีเปนการยืนยันประโยชน

ของพฤติกรรมผูนําท่ีเนนพนักงานเปนศูนยกลาง (Employee – centered) เม่ือเปรียบเทียบกับ

แนวทางท่ีเนนงานเปนศูนยกลางหรือการผลิตเปนศูนยกลาง (Job – centered or Production 

centered) สําหรับแนวทางท่ีเนนงานเปนศูนยกลางนั้น ผูนําจัดแบงงานใหมีลักษณะเปนงานประจํา

ยอยๆ (Routine tasks) แลวกํากับดูแลการทํางานโดยใกลชิด เพื่อใหแนนอนวามีการปฏิบัติตาม

วิธีการทํางานโดยเครงครัดและมีการบรรลุเปาหมายมาตรฐานผลผลิต สําหรับแนวทางท่ีเนน

พนักงานเปนศูนยกลาง ผูนํามุงความสนใจไปท่ีการสราง “กลุมพนักงานท่ีมีประสิทธิผล” 

(Effective work groups) ซ่ึงทุมเทอุทิศตนใหแกการบรรลุเปาหมายการดําเนินการท่ีสูงสุด อยางไรก็

ตาม ปรากฏวาผลงานท่ีไดรับยังไมแนนอน บางคร้ังพบวาแนวทางท่ีเนนงานเปนศูนยกลางกลับ

ไดผลท่ีดีกวา ในทางตรงกันขาม แนวทางท่ีเนนพนักงานเปนศูนยกลางกลับใหผลท่ีตกต่ํากวาใน

บางคร้ัง สรุปไดในตอนนี้วา ยังมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาคนควาในเร่ืองพฤติกรรมภาวะผูนํา

ตอไป (นิตย สัมมาพันธ 2548 : 38) 

 

การศึกษาวจัิยของมหาวทิยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ 

กกกกกกกกคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอไดพัฒนากลยุทธข้ึนมาใหมเปนทางเลือก

ท่ี 3 สําหรับการศึกษาเร่ืองภาวะผูนํา คณะวิจัยเร่ิมตนดวยการระบุพฤติกรรมผูนําท่ีสําคัญๆ จํานวน

หนึ่งหลังจากนั้นจึงสรางแบบสอบถามข้ึนมาชุดหนึ่ง ซ่ึงชวยใหพวกเขาสามารถประเมินวัด

พฤติกรรมตางๆ ของผูนําหลายๆ คนและหาความสัมพันธกับตัวแปรตาม (ผลของพฤติกรรม) เชน

ผลการดําเนินงาน และความพึงพอใจของกลุม (Group performance and satisfaction) เพื่อแสวงหา

พฤติกรรมตางๆ ท่ีมี “น้ํายา” 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยนี้ พบวามีพฤติกรรมหรือสไตลหลายอยางท่ีนาจะมีประโยชน แตมีเพียง 

2 อยางเทานั้นท่ีมีความสําคัญโดดเดนเปนพิเศษ ไดแก “โครงสรางการริเร่ิม” และ “การพิจารณา” 

ซ่ึงมีคําอธิบายดังนี ้

กกกกกกกก“โครงสรางการริเร่ิม” (Initiating Structure) คือ การท่ีผูนําเปดโอกาสมากหรือนอยให

ลูกนองมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน ซ่ึงครอบคลุมหนาท่ีการ

บริหารจัดการตางๆ เชน การวางแผน การจัดรูปองคกร และการอํานวยการ เปนตน มีการมุงเนนท่ี

ประเด็นตางๆ ของงานเปนสําคัญ โครงสรางริเร่ิม นี้คลายคลึงกับ พฤติกรรมผูนําท่ีมุงงาน (Job-

centered) ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน แตครอบคลุมหนาท่ีของผูบริหารจัดการไดกวางกวา สรุปได

งายๆ วาพฤติกรรมผูนําชนิดนี้มุงเนนประเด็นท่ีเกี่ยวกับงาน (Task – related issues) 
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กกกกกกกก“การพิจารณา” (Consideration) คือ องศาของการท่ีผูนําเปนผูสราง “ความไววางใจซ่ึง

กันและกัน” (Mutual trust) กับลูกนองและใหความเคารพในความคิดเห็น รวมท้ังหวงใยใน

ความรูสึกของพวกเขา ผูนําท่ีเนนการพิจารณามีความโนนเอียงท่ีจะมีความสามารถในการบริหาร

คน เชน 

กกกกกกกก1.มักจะมีมิตรภาพท่ีดีกับลูกนอง 

กกกกกกกก2.รักษาการติดตอส่ือสารแบบสองทางไดดี คือ เปนท้ังฝายสงและรับขอมูลสารสนเทศ

รวมท้ังความคิดเห็นและความรูสึก 

กกกกกกกก3.เปดโอกาสและกระตุนใหกําลังใจผูใตบังคับบัญชา ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

“การพิจารณา”  นี้คลายคลึงกับ  “พฤติกรรมผูนําท่ีมุงพนักงาน”  (Employee – centered) 

ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสรุปไดวา พฤติกรรมผูนําชนิดนี้มุงเนนประเด็นท่ีเกี่ยวกับคน (People – 

related issues) (นิตย สัมมาพันธ 2548 : 39) 

 

2.3 กลุ่มทฤษฎภีาวะผู้นําตามสถานการณ์ (Situational Leadership) 

กกกกกกกกเม่ือการศึกษาวิจัยในเร่ืองภาวะผูนําไดดําเนินตอมา บรรดานักวิชาการช้ันแนวหนาเร่ิม

ตระหนักในความจําเปนท่ีจะสํารวจตรวจสอบใหกวางไกลไปกวาท่ีจะหยุดอยูแคเพียงการศึกษา

พฤติกรรมผูนําเทานั้น ดังนั้น จึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของสถานการณท่ีมีตอรูปแบบของ

ภาวะผูนํา และในท่ีสุดไดเกิดเปนทฤษฎีตางๆ ข้ึน เชน 

กกกกกกกก2.3.1ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ Fiedler 

                   2.3.2 ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ Hersey – Blancharid 

                   2.3.3ทฤษฎีภาวะผูนําตามเสนทางสูเปาหมายของ House 

                   2.3.4ทฤษฎีภาวะผูนํากับองศาของการมีสวนรวมของ Vroom – Jago 

 

2.3.1ทฤษฎภีาวะผู้นําตามสถานการณ์ของ Fiedler  

กกกกกกกกFred Fiedler ไดพัฒนาทฤษฎีผ็นําตามสานการณข้ึนมาเปนรายแรก เรียกวา Fiedler’s 

Contingency Leadership Theory โดยมีกรอบแนวคิดวา ภาวะผูนําท่ีดีข้ึนอยูกับความเหมาะสม

สอดคลองระหวางสไตลของผูนํากับความจําเปนของสถานการณ Fiedler ไดสรางเคร่ืองมือสําหรับ

ประเมินวัด สไตลภาวะผูนํา ข้ึนมาอยางหนึ่งเรียกวา “LPC Scale” (เปนคํายอมาจาก Least Preferred 

Coworker Scale) สําหรับใชประเมินตนเอง Fiedler ไดใหกรอบแนวคิดวาคะแนน LCP ของแตละ

บุคคลจะช้ีใหเห็นแนวโนมวาผูนั้นจะมีพฤติกรรมผูนําแบบมุงงานหรือมุงความสัมพันธ Fiedler มี

ความเช่ือวา สไตลภาวะผูนําเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพของแตละคนดังนั้น จึงเปนส่ิงท่ีคอนขาง



 16 

คงทน เปล่ียนแปลงไดยาก แทนท่ีจะพยายามฝกอบรมใหผูนําท่ีมุงความสัมพันธหันมามุงงานหรือ

ในทางตรงกันขาม Fiedler แนะนําใหจัดคนท่ีเปนผูนําใหมีลักษณะเหมาะสมกับสถานการณ 

กกกกกกกกในการใชเคร่ืองมือนี้ เราจะตองทําความเขาใจความหมายของ สถานการณ ตามทฤษฎี

ของ Fiedler ตัวแปรสําคัญอยางหนึ่งเรียกวา การควบคุมโดยสถานการณ (Situational Control) 

หมายถึง การท่ีผูนําจะตองเลือกสไตลการควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ ซ่ึงมีตัวแปร 3 

ประการท่ีใชในการตรวจวินิฉัยสถานการณ ไดแก 

กกกกกกกก1.สัมพันธภาพระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader – Member Relations) คือ “ตัววัด” 

(Measures) วากลุมสนับสนุนผูนํามากนอยเพียงไร (ดี หรือ ไมดี) 

กกกกกกกก2.โครงสรางงาน (Task Structure) เปน “ตัววัด” วามีการระบุ เปาหมายของงานกีบ

ระเบียบปฏิบัติ (Procedures) และแนวปฏิบัติ (Guidelines) ไดอยางชัดเจนเพียงไร (แข็ง หรือ ออน) 

กกกกกกกก3.อาจของผูนําท่ีเกิดจากตําแหนง (Position Power) คือ “ตัววัด” วาตําแหนงหนาท่ีไดให

อํานาจแกผูนําในการใหรางวัลและลงโทษลูกนองอยางไร  (มาก หรือ นอย) (นิตย สัมมาพันธ 2548 

: 43) 

 

2.3.2ทฤษฎภีาวะผู้นําตามสถานการณ์ของ Hersey – Blancharid 

กกกกกกกก ทฤษฎีนี้เสนอแนะวา ผูนําท่ีประสบความสําเร็จควรปรับสไตลภาวะผูนําตาม

สถานการณเปรียบเสมือนผูท่ีขับรถยนตจะตองเปล่ียนจากเกียรวางเปนเกียร 1 , 2 , 3 และ 4 ขณะท่ี

ขับรถยนตไปบนถนนท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ สถานการณในท่ีนี้ หมายถึง “วุฒิภาวะของผูตาม” (Maturity 

of  Follower) เพียงอยางเดียวเทานั้น ตัวบงช้ีวุฒิภาวะของผูตาม คือ “ความพรอม” (Readiness) ท่ีจะ

ทํางานในแตละสถานการณ “ความพรอม” ดงกลาวเกิดจากคุณสมบัติในตัวผูตาม ไดแก 

กกกกกกกก1.ขีดความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน 

                   2.ความเต็มใจท่ีจะทํางานหรือความเช่ือม่ันในตนเองวาจะทํางานนั้นได 

กกกกกกกกภาวะผูนําท่ีเปนสวนผสมรูปแบบตางๆ ของพฤติกรรมท่ีมุงงาน และมุงคน ท่ี

เปรียบเสมือนการขับรถยนตและการขับเคล่ือนดวยเกียร 1 , 2 , 3 หรือ 4 ซ่ึงมีคําอธิบายโดยยอ ดังนี้  

เกียร 1 : ส่ังงาน (Telling) ใหทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง โดยมอบงานท่ีไมยาก

เกินความสามารถ ของลูกนอง และกํากับดูแลการทํางานอยางใกลชิดตามสไตลผูนําแบบมุงงาน ไม

มุงความสัมพันธกับลูกนอง เหมาะสําหรับในสถานการณท่ีลูกนองมีความพรอมต่ํามาก คือไมเกง

และไมเต็มใจหรือขาดความเช่ือม่ันในตนเอง 
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เกียร 2 : สอนงานหรือขายความคิด (Selling) อธิบายทิศทางการทํางานดวยทาทีและบรรยากาศท่ีให

เกียรติสนับสนุนชักชวนใหคลอยตาม โดยใชสไตลผูนําแบบท้ังมุงงานและมุงสัมพันธภาพควบคูกัน

ไป เหมาะสําหรับสถานการณท่ี 2 เม่ือลูกนองมีความพรอมคอนขางต่ํา คือ ไมเกงแตไมเต็มใจหรือมี

ความเช่ือม่ันในตนเอง  

เกียร 3 : รวมงานหรือมีสวนรวม (Participating) เนนการแลกเปล่ียนความคิดและรวมคิดรวม

ตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของการทํางานโดยใชสไตลผูนําแบบไมมุงงาน แตมุงสัมพันธภาพสูง 

เหมาะสมสําหรับสถานการณท่ี 3 เม่ือลูกนองมีความพรอมคอนขางสูง คือ เกงแตไมเต็มใจหรือขาด

ความเช่ือม่ันในตนเอง 

เกียร 4 : มอบหมายงาน (Delegating) ปลอยใหกลุมตัดสินใจและรับผิดชอบในเร่ืองงานโดยใช

สไตลผูนําแบบไมมุงงาน และไมมุงสัมพันธภาพเหมาะสําหรับสถานการณท่ี 4 เม่ือลูกนองมีความ

พรอมสูงมาก คือ เกงและเต็มใจ หรือมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง 

 

กกกกกกกกหากทานตองการจะใชทฤษฎีนี้ทานจะตองสามารถปรับเปล่ียนสไตลหรือเปล่ียนตัว

ผูนําตามความจําเปนของสถานการณ นอกจากนั้น Hersey และ Blanchard ยังเช่ืออีกวาลูกนองกลุม

เดิมมักจะมีความเปล่ียนแปลงในดานความพรอมไปตามกาลเวลา ดังนั้น หัวหนาจะตองมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป เชนเดียวกับท่ีการขับรถยนต

จะตองมีการเปล่ียนเกียร (นิตย สัมมาพันธ 2548 : 45)กกก 

2.3.3ทฤษฎภีาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ : ทฤษฎเีส้นทางสู่เป้าหมาย 

กกกกกกกกทฤษฏีภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล (Leadership effectiveness) : ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย 

(Path- goal theory) เปนทฤษฎีท่ีพัฒนาโดย Robert House ถือเปนทฤษฎีเชิงสถานการณท่ีเช่ือวา

ประสิทธิผลของผูนําจะข้ึนอยูกับความสามารถของการจูงใจและการสรางความพึงพอใจใหแก

พนักงาน พนักงานจะไดรับการกระตุนใหทํางานโดยพนักงานจะเช่ือวา ความพยายามจะนําไปสู

ความสําเร็จในงานท่ีไดรับมอบหมาย ความสําเร็จในงานจะนําไปสูรางวัลท่ีพึงพอใจ ทฤษฎีเสนทาง

สูเปาหมายเสนอวา หนาท่ีการจูงใจเบ้ืองตนคือหนาท่ีของผูนําควรจูงใจดวยรางวัลท่ีพนักงานพึง

พอใจ เพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงานผานเสนทางเพื่อเดินไปสูการแสวงหารางวัล อันเปนเปาหมาย

และกําจัดอุปสรรคท่ีจะทําใหไมบรรลุเปาหมาย ซ่ึงก็จะนําพนักงานไปสูความสําเร็จในงานท่ีไดรับ

มอบหมายได ทําใหเกิดผลลัพธคือความพึงพอใจ และการเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไป
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ผูนําจะพยายามกําหนดเสนทางสูเปาหมายสําหรับสมาชิก (พนักงาน) ไวอยางชัดเจน  (รังสรรค 

ประเสริฐศรี 2544 : 105) 

กกกกกกกกลักษณะสําคัญของทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย คือ ผูบริหารควรเลือกรูปแบบภาวะผูนําซ่ึง

นําไปสูการกําหนดลักษณะของพนักงานและความตองการในงาน ซ่ึงทฤษฎีนี้มีลักษณะสําคัญ 2 

ประการ ดังนี ้

กกกกกกกก1.ความเหมาะสมระหว่างรูปแบบของภาวะผู้นําในสถานการณ์ต่าง ๆ ( Matching the 

leadership style to the situation) ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายเนนวาผูนําควรเลือกระหวางรูปแบบ

ของภาวะผูนําท่ีแตกตางกันใน 4 รูปแบบ เพื่อใหบรรลุผลในสถานการณท่ีกําหนด โดยมีกลุมของ

ปจจัยสถานการณท่ีสําคัญ 2 กลุม คือ 1.ประเภทของลูกนองหรือพนักงาน     (Type of subordinates)  

2.ชนิดของงานท่ีทํา (Type of work they perform)  

กกกกกกกก 1.1ประเภทของลูกนอง จะพิจารณาจาก ( 1.1.1) ลูกนองไดรับการควบคุมมากนอย

เพียงใด [จุดของการควบคุมดวยตําแหนงฐานะ หรือสถานภาพ ( Locus of control)] (1.1.2) 

ความสามารถในการรับรูจากการส่ังงาน (Perceived ability) (1.1.3) ประสบการณ (Experience)   

กกกกกกกก 1.2 ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปนสถานการณซ่ึงไมไดอยูภายใตการควบคุมของ

สมาชิกกลุม แตมีอิทธิพลกอใหเกิดความพอใจและทําใหงานสําเร็จ มี 3 ประการคือ ( 1.2.1) 

โครงสรางงานของสมาชิกของกลุม (The group members’ tasks) (1.2.2) ระบบอํานาจหนาท่ีภายใน

องคการ (The authority system within the organization) (1.2.3) กลุมงาน (The work group)  

กกกกกกกกในการใชทฤษฎีเสนทางไปสูเปาหมาย ( Path-goal theory) ผูนําจะไดรับการคาดหวังวา

จะมีความยืดหยุนโดยข้ึนอยูกับสถานการณ ท้ังนี้ผูนําจะตอง (1) มีการประเมินตัวแปรท่ีเกี่ยวของ 

(Relevant variables) ดานสถานการณสภาพแวดลอม (2) ผูนําตองเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับปจจัย

สถานการณไดดีท่ีสุด 

กกกกกกกกผูนําแบบบงการ (Directive style) เปนผูนําจะไดรับการคาดหวังวาจะมีความยืดหยุน 

โดยทํารายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมาย กําหนดตารางการทํางาน กําหนดมาตรฐานท่ีเฉพาะของ

งาน เปนลักษณะผูนําท่ีคลายกับผูนําท่ีเร่ิมตนจากตนเองเปนหลัก (Initiating structure) หรือผูนําท่ีมุง

งาน 

กกกกกกกกผูนําประเภทใหการสนับสนุน (Supportive style) เปนผูนําท่ีมุงท่ีความตองการและ 

ความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน เนนการสรางความสัมพันธซ่ึงจะคลายกับผูนําท่ีคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 

(Consideration behavior)  

กกกกกกกกผูนําแบบมีสวนรวม (Participative style) เปนผูนําท่ีใหคําแนะนําแกพนักงานกระตุน 
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ความคิด กระตุนการมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ

พนักงานกอนการตัดสินใจ 

 

กกกกกกกกผูนําท่ีมุงความสําเร็จ (Achievement -oriented style) เปนผูนําท่ีใหคําแนะนําแก 

พนักงาน กระตุนความคิด กระตุนการมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กับพนักงานกอนการตัดสินใจ (รังสรรค ประเสริฐศรี 2544 : 105) 

      2.วธีิการทีผู้่นํามีอทิธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ( How the leader 

influences performance) ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายไดใหขอแนะนําตางๆ ซ่ึงสัมพันธกับการจูงใจ

และความพอใจ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ ดังนี ้

        2.1ใหความสําคัญหรือกระตุนความตองการของสมาชิกของกลุมภายใตการ

ควบคุม     ของผูนํา 

        2.2เพิ่มการทําใหสมาชิกทีมบรรลุเปาหมายงาน ผูนําอาจทําใหพนักงานมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึนรวมท้ังการใหความสําคัญกับพนักงาน 

        2.3กําหนดเสนทางใหงายข้ึนดวยการสอนงานและจัดทิศทาง  

       2.4ชวยสมาชิกของกลุมหรือทีมใหเกิดความคาดหวังอยางชัดเจนในวิธีการใช

ความพยายามซ่ึงจะนําไปสูผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน และใหคําแนะนําวาผลการปฏิบัติงานอยางไรท่ี

จะนําไปสูการไดรับรางวัล 

        2.5ลดอุปสรรคท่ีทําใหเกิดความสับสนในการนําไปสูเปาหมาย ตัวอยาง ผูนําอาจ

จางพนักงานช่ัวคราวเพื่อชวยสมาชิกของกลุมใหสามารถทํางานดานเอกสาร และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

        2.6เพิ่มโอกาสสําหรับความพอใจสวนบุคคลโดยสมาชิกของกลุมปฏิบัติงานอยาง

มีประสิทธิผล 

        2.7มีความรอบคอบดวยการใหคําแนะนําแกพนักงานเพื่อใหเขาพรอมท่ีจะทํางาน

ไดด ี

        2.8เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีสูงและเปนท่ีพึงพอใจ ผูนําตองจัดโครงสรางและ

ตองจัดหารางวัลใหเพียงพอตอผลการปฏิบัติงาน และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จนี้ ผูนําตองทําดวยความ

ตั้งใจท่ีจะทําใหสมาชิกของกลุมไปสูเปาหมายใหชัดเจน (รังสรรค ประเสริฐศรี 2544 : 107) 
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2.3.4ทฤษฎภีาวะผู้นํากบัองศาของการมีส่วนร่วมของ Vroom – Jago 

กกกกกกกกทฤษฎีนี้ไดรับการออกแบบเพื่อชวยใหผูนําสามารถเลือกวิธีการตัดสินใจทีเหมาะสม

ท่ีสุดสําหรับแตละสถานการณของปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูในขณะนั้นแนวคิดของทฤษฎีนี้ก็คือ “ผูนํา

ท่ีมีน้ํายา ไดแก บุคคลท่ีสามารถ่ีจะเลือก และทําตามทางเลือกอยางคงเสนคงวา ดวยวิธีการตัดสินใจ

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากทางเลือกดังตอไปนี้”  

กกกกกกกก1.การตัดสินใจแบบใชอํานาจ คือ วิธีการตัดสินใจโดยผูนําแตเพียงผูเดียวแลวจึงแจงให

กลุมลูกนองรับรู “การมีสวนรวม” (Participation) จะถูกลดลงเหลือนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย ไมมีการ

ขอความเห็นหรือขอมูลขาวสาร ยกเวนในกรณีท่ีมีคําส่ังใหลูกนองจัดสงขอมูลเฉพาะบางเร่ืองให

เทานั้น 

                   2.การตัดสินใจแบบปรึกษาหารือ เปนวิธีการตัดสินใจโดยผูนําแตเพียงผูเดียว ท้ังนี้

ภายหลังจากท่ีไดสอบถามขอมูลและความคิดเห็นหรือคําแนะนําจากกลุมลูกนองแลวในบางกรณี 

บรรดาสมาชิกกลุมอาจไดรับการสอบถามหรือปรึกษาหารือทีละคนในบางกรณีการปรึกษาหารือ

อาจเกิดข้ึนระหวางการประชุมกลุมท้ังหมด 

กกกกกกกก3.การตัดสินใจดวยกลุม (Group decision) สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

พรอมท้ังมีสวนรวมในการลงมือทํางานดวยกันเพื่อ “ฝนใหไกลและไปใหถึง” มีการลงมติอยางเปน

เอกฉันท (Consensus) การตัดสินใจตามแนวทางนี้ แทท่ีจริงก็คือรูปแบบหนึ่งของ “การเอ้ืออํานาจ” 

(Empowerment) นั่นเอง และวิธีนี้จะชวยใหเกิดความสําเร็จไดเปนอยางดี ก็ตอเม่ือสมาชิกแตละคน

สามารถยอมรับเหตุผลและความเหมาะสมของการตัดสินใจของกลุมในทายท่ีสุด 

กกกกกกกกสําหรับผูจัดการท่ีตองการประสบความสําเร็จดวยการใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสม

กับสถานการณนั้น ส่ิงท่ีทาทายฝมือของผูนําในการจัดการกระบวนการตัดสินใจอยางมีผลสัมฤทธ์ิมี 

2 ดาน คือ 

กกกกกกกก1.ผูนําจะตองรูดีวาในสถานการณใดควรใชวิธีการใด 

กกกกกกกก2.ผูนําจะตองสามารถใชประโยชนจากวิธีตัดสินใจนั้นใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

กกกกกกกกโดยท่ัวไป ตามตัวแบบทัดฐานของ Vroom – Jago สําหรับผูนําท่ีมีน้ํายาจะแนะนําใหใช

วิธีการตัดสินใจท่ีอิงกลุม และการมีสวนรวมในสถานการณท่ี 

กกกกกกกก1.ผูนําขาดขอมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอท่ีจะแกปญหาหรือตัดสินใจโดยลําพัง 

กกกกกกกก2.ปญหาหรือประเด็นท่ีจะตองมีการตัดสินใจไมมีความชัดเจนและมีความจําเปนตอง

ไดรับความชวยเหลือในการสรางความกระจางชัดใหแกสถานการณนั้น 

กกกกกกกก3.จําเปนตองใหการตัดสินใจนั้นเปนท่ียอมรับ เพื่อผลดีในการลงมือปฏิบัต ิ
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กกกกกกกก4.มีเวลามากพอเพียงท่ีจะกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง 

กกกกกกกกในทางตรงกันขาม ตัวแบบทฤษฎีของ Vroom – Jago ใหคําแนะนําวาผูจัดการอาจจะ

ตัดสินใจเพียงลําพังและใชสไตลภาวะผูนําท่ีอิงอํานาจหนาท่ีมากข้ึนในสถานการณท่ี 

กกกกกกกก5.ผูนํามีความเช่ียวชาญท่ีจําเปนสําหรับการแกปญหานั้น 

กกกกกกกก6.ผูนํามีความเช่ือม่ันและมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติการแตผูเดียว 

กกกกกกกก7.บุคคลอ่ืนๆมีแนวโนมท่ีจะยอมรับการตัดสินใจของผูนํา 

กกกกกกกก8.มีเวลานอยหรือไมมีเวลาสําหรับการถกประเด็นกัน (นิตย สัมมาพันธ 2548 : 50) 

 

2.4กลุ่มทฤษฎผู้ีนําการเปลีย่นแปลง 

กกกกกกกกประเด็นสําคัญท่ีนาสนใจเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับภาวะผูนํา ไดแก ประเด็นท่ีวาผูจัดการกับ

ผูนําไมจําเปนจะตองเหมือนกันและเปนส่ิงเดียวกัน ตามมุมมองเชนนี้ กลาวไดวา ผูจัดการ คือ ผูท่ี

ทํางานประจําโดยทําอยางถูกตอง (Do things right) ในขณะท่ีผูนําคือผูท่ีทําใหเกิดการสราง

นวัตกรรมโดยการตัดสินใจเลือกทําในส่ิงท่ีควรทํา (Do the right things) กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง

และจุดประกายสรางแรงบันดาลใจใหแกผูตามใหเกิดการเร่ิมตนและยืนหยัดมุงม่ันทุมเทความ

พยายามปฏิบัติงานอยางเหนือช้ัน ในการศึกษาคนควาเร่ืองนี้ ผูเช่ียวชาญดานภาวะผูนําช่ือ Bernard 

M. Bass และคณะผูรวมงานของเขา ไดแบงประเภทผูนําออกเปน 2 อยาง ไดแก “ผูนําการปฏิบัติ” 

และ “ผูนําการปฏิรูป” ซ่ึงมีคําอธิบายดังนี ้

กกกกกกกก1. ผูนําการปฏิบัติ (Transactional Leaders) กกก  

กกกกกกกกมีบทบาทในการจูงใจลูกนองใหปฏิบัติงานท่ีระดับหนึ่งตามความคาดหวังของหนวย

เหนือบรรดาผูนําประเภทนี้แสดงบทบาทดังกลาวดวยการชวยเหลือใหลูกนอง 

กกกกกกกก 1.1 ตระหนักในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  

กกกกกกกก 1.2สามารถระบุเปาหมายท่ีตองการจะทําใหสําเร็จ 

กกกกกกกก 1.3มีความม่ันใจวาจะสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน 

กกกกกกกก 1.4 มีความเขาใจวาความจําเปนสวนตัวและบําเหน็จรางวัลท่ีพวกเขาเรียกรอง

ตองการนั้นเช่ือมโยงกับการบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางไรกลุมทฤษฎีผูนําตามสถานการณท่ี

ไดกลาวมาแลวในบทนี้มีลักษณะเปนผูนําการปฏิบัติท้ังส้ิน 
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กกกกกกกก2. ผูนําการปฏิรูป  (Transformational Leaders) 

กกกกกกกกมีลักษณะเดนท่ีแตกตางไปจากผูนําการปฏิบัติ กลาวคือ ผูนําการปฏิรูปสามารถจูงใจให

บุคคลตางๆ ออกแรงพยายามเหนือความคาดหมายตามปกติ ดวยการสรางแรงบันดาลใจใหแก

ลูกนองจนถึงข้ันทําใหบรรดาลูกนองมีพฤติกรรมเหนือธรรมดา ดังนี ้

กกกกกกกก 2.1 เพงสมาธิไปท่ีภารกิจ (Mission) ท่ีกวางไกล และยกเอาไวเหนือผลประโยชน

สวนตัวของพวกเขา 

กกกกกกกก 2.2 ยกระดับแรงจูงใจสวนตัวสูเปาหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงเปนเร่ืองของทรัพยภายใน(เชน 

ความสําเร็จและอุดมคติ) แทนท่ีจะอยากไดใครเปน หมกมุนอยูเปาหมายระดับต่ํา ซ่ึงเปนเร่ืองของ

ทรัพยภายนอก (เชน ความตองการทางวัตถุ ทางเพศ และความม่ันคงปลอดภัย)   

กกกกกกกก 2.3มีความม่ันใจในขีดความสามารถของตนเองวาเปนไปไดท่ีจะบรรลุภาริจเหนือ

ธรรมดาท่ีผูนําไดวาดภาพไวให ในทํานอง “ฝนใหไกล ไปใหถึง” 

กกกกกกกกภาวะผูนําการปฏิรูปมิไดเปนส่ิงทดแทนภาวะผูนําการปฏิบัติ แทท่ีจริงภาวะผูนําการ

ปฏิรูปเปนบทแทรก คือ เปนรูปแบบภาวะผูนําท่ีเสริมสงใหภาวะผูนําการปฏิบัติสามารถเปลง

ประกาย ขับเคล่ือนองคกรใหมีผลการปฏิบัติงานทีดีเลิศเหนือความคาดหมาย แนวคิดท่ีเปนเหตุผล

ในเร่ืองนี้ คือ แมแตผูนําการปฏิรูปท่ีประสบความสําเร็จสูงสุด ก็ยังจําเปนตองมีความเช่ียวชาญหรือ

ทักษะของผูนําการปฏิบัติ ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะไดบริหารสถานการณและจัดการงาน ประจําวันตอวัน ซ่ึง

รวมกันเปนฐานรากของภารกิจท่ีกวางไกล 

กกกกกกกกBernard Bass ไดเสนอแนวคิดวา ภาวะผูนําการปฏิรูป มีคุณลักษณะท่ีสําคัญอยางนอย 3 

ประการ ไดแก 1.เกง – ดี – มีเสนห 2.มีการพิจารณาลูกนองในฐานะปจเจกบุคคล และ 3.มีการ

กระตุนภูมิปญญา ซ่ึงมีคําอธิบายโดยสังเขป ดังนี ้

กกกกกกกก1.เกง – ดี – มีเสนห (Charisma) เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุด “คาริสมา” หมายถึง 

คุณสมบัติ 3 อยาง คือ เกงและดี รวมท้ังมีเสนห ซ่ึงทําใหผูนําการปฏิรูปมีสมรรถนะ 3 ประการ 

กกกกกกกก 1.1เกงและดี รวมท้ังมีเสนหแบบผูนํา (ไมใชเสนหทางเพศสัมพันธ) จนถึงข้ัน

สามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูตามเกิดความคารพรัก ภาคภูมิใจ และศรัทธาอยางแรงกลา 

กกกกกกกก 1.2เกงในดานการใชวิจารณญาณแยกแยะส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางแทจริงออกมาได

โดยเดนชัด 

กกกกกกกก 1.3 เกงในการพูดหรือเขียนจนถึงข้ันสามารถจุดประกายใหผูตามเกิดวิสัยทัศนและ

มีโดยเดนชัด 
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กกกกกกกก2.มีการพิจารณาลูกนองในฐานะเอกบุคคล (Individualized consideration) หมายถึงผูนํา

ท่ีมีการมอบหมายใหดําเนินงานโครงการชวยเหลือกาพัฒนาขีดความสามารถของผูตามแตละคน 

นอกจากนั้น ยังใหความเอาใจใสดูแลความตองการและปญหาความจําเปนเปนการสวนตัว รวมท้ัง

ปฏิบัติตอผูตามแตละคนโดยใหเกียรติในฐานะเอกบุคคลท่ีมีศักดิ์ศรี 

กกกกกกกก3.มีการกระตุนภูมิปญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง ผูนําหยิบยื่นความคิด

ใหมๆ ใหแกผูตาม เพื่อกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวผูตาม ดังนี้  

3.1การทบทวนวิธีทําส่ิงตางๆ แบบดั้งเดิม นําไปสูการ “คิดใหม ทําใหม” 

3.2ความกลาท่ีจะมองปญหาท้ังในดานขอดีและขอเสียจากหลาหลายมุมมอง 

3.3ความมุงม่ันพากเพียร ผลักดันความคิดสรางสรรคยกระดับเพดานบินใหสูงข้ึน ดวยการฝาฟน

อุปสรรคขวางกั้นท่ีดูเหมือนวาจะไมสามารถขามพนไปไดในตอนแรก (นิตย สัมมาพันธ 2548 : 52)  

กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมทฤษฎีภาวะผูนํา ผูวิจัยไดใชกลุมทฤษฎีภาวะ

ผูนําตามสถานการณ โดยใชทฤษฎีภาวะผูนําตามเสนทางสูเปาหมายของ House ในการศึกษาความ

คิดเห็นของพนักงาน บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด  

 

3.ประสิทธิภาพ 

กกกกกกกกประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากรในการดําเนินการใด  ๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุงหวัง

ถึงผลสําเร็จ และผลสําเร็จนั้นไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยาง

ประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากร  แรงงาน รวมท้ังส่ิงตางๆ ท่ีตองใชในการดําเนินการ

นั้นๆ ใหเปนผลสําเร็จ และถูกตอง (วิกิพีเดีย 2552)  

กกกกกกกกประสิทธิภาพ   หมายถึง  คําตอบท่ีทําใหทราบวาการดําเนินงานนั้นไดผลคุมคากับ

ตนทุนหรือไม และมีแนวทางท่ีดีกวา ท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด    อีกนัย

หนึ่งประสิทธิภาพหมายถึง การพิจารณาผลผลิต   ท่ีเปนไปตามเปาหมายแลว  วาวิธีการผลิตใดเสีย

ตนทุนต่ํากวาหรือประหยัดกวา (จงกล ทองโฉม 2550) 

กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสทธิภาพ ผูวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ หมายถึง 

การใชทรัพยากรในการดําเนินการใดๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว และนํามาใชในการ

วิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

 

กกกกกกกก 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
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4. คุณลกัษณะของผู้บริหารจัดการ 

กกกกกกกก ความสําเร็จของการบริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานข้ึนกับ

องคประกอบความเปนผูนําของผูบริหารจัดการซ่ึงจะกลาวถึง ลักษณะท่ีไมพึงปรารถนาของ

ผูบริหารจัดการ ลักษณะการเปนผูบริหารจัดการท่ีดี 

กกกกกกกก4.1ลักษณะท่ีไมพึงปรารถนาของผูบริหารจัดการ มี 6 ประการ คือ  

        4.1.1สนใจงานมากกวาสนใจคน มุงใหงานสําเร็จโดยไมคํานึงถึงคุณคาของคน

พฤติกรรมของผูบริหารจะเนนไปท่ีความเรงดวน รีบรอน และการบังคับส่ังการ เปนการบริหารท่ีทํา

ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความตึงเครียดและไมพอใจท่ีจะทํางาน 

กกกกกกกก 4.1.2ส่ือสารถึงผูใตบังคับบัญชาดวยการบอกกลาวขางเดียวโดยไมสนใจจะให

ผูใตบังคับบัญชาแสดงความเห็นผูใตบังคับบัญชาไมไดแสดงบทบาทมีสวนรวมในการวางแผน 

กกกกกกกก 4.1.3สรางพลังอํานาจเต็มท่ี แบงช้ันชัดเจนระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 

ผูบริหารแบบนี้มักแสดงออกใหเห็นชัดเจนวา “จงทําตามวิธีของฉัน มิฉะนั้นจะเจอดี ” หรือ 

“ผูบริหาร คือ นักคิด พนักงานคือผูทํา ” เปนลักษณะการบังคับ ควบคุม ไมสนใจความพรอมของ

ผูปฏิบัติงาน วิธีการนี้คงไดผลเฉียบพลันในระยะเวลาส้ันๆ แตจะไมกอใหเกิดความไมพอใจกับคน

ปฏิบัติงานในระยะยาวท่ีพรอมจะตอตานอยางเงียบๆ ซ่ึงยากจะสังเกตเห็นได 

กกกกกกกก 4.1.4ไมยืดหยุนหรือปรับเปล่ียน มักจะส่ังการตามกฎ ระเบียบท่ีเคยปฏิบัติใชวิธี

เดิมกับผูปฏิบัติงานตางๆ ไมรับไมรูไมใสใจตอความรูสึก ปญหา หรือขอจํากัดของแตละคนแตละ

สถานการณ ผลท่ีตามมาผูปฏิบัติงานตองเก็บกด แมจะมีเหตุผลท่ีดีก็ไมอาจโตแยงได 

กกกกกกกก 4.1.5คุกคามความตองการของผูปฏิบัติงานดวยการไมรับรูและไมสนใจท่ีจะสนอง

ความตองการของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการลดแรงจูงใจของบุคลากรอยางแรง 

กกกกกกกก 4.1.6สรางความกลัวและความเครียด นั่นคือมีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาใน

ลักษณะใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความกลัวผูบริหารไมกลาจะโตแยงหรือแสดงความคิดเห็น 

กกกกกกกก4.2คุณลักษณะพึงปรารถนาของผูบริหารจัดการ 

       ผูบริหารท่ีปกครองคนแลวทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานควรมีลักษณะตรงกันขาม

กับลักษณะ 6 ประการขางตน คือ 

กกกกกกกก 4.2.1สนใจความคิด ความรูสึก ความตองการและจุดเดนของผูปฏิบัติงาน มุงสราง

ความสัมพันธอันดีเทาๆ กับการเอาในใสในงาน 

กกกกกกกก 4.2.2ส่ือสารกับผูใตบังคับบัญชาดวยการอธิบายและรับฟงขอมูล ความคิดเห็นและ

พรอมจะคลอยตามถามีหตุผลดี 
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กกกกกกกก 4.2.3สรางความผูกพันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานแทนการใชอํานาจ สราง

ความมุงม่ัน ในทีมงานท่ีไดรับความไววางใจใหมีเวลาคิด มีเวลาอิสระของตนเองในการปฏิบัติงาน

สนองวัตถุประสงคขององคการ ควบคุมท่ีผลมากกวาควบคุมวิธีการทํางาน 

กกกกกกกก 4.2.4มีความยืดหยุนและปรับเปล่ียนในวิธีการโนมนาวจูงใจคน ยืดหยุนในวิธีการ

ทํางาน ใหเขากับสถานการณและสอดคลองกับลักษณะบุคคล ใชหลักการรวมคิดรวมทํา ระดม

ความคิดหลากหลายเพื่อชวยกันเลือกวิธีการท่ีนาจะไดผลดีท่ีสุด 

กกกกกกกก 4.2.5รับรูและสนองความตองการของผูปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความไววางใจ

และเช่ือวาทุกคนมีศักยภาพท่ีจะทํางานได ถาผูปฏิบัติงานมีขอจํากัดทางปญหา อุปสรรคหรือความ

ตองการใดๆผูบริหารจะเปดใจกวางรับรูและชวยเหลือผูปฏิบัติงาน 

กกกกกกกก 4.2.6สรางความศรัทธา เช่ือใจผูบริหารมากกวาสรางความกลัว ใชหลัก

ความสัมพันธท่ีเปดเผย จริงใจ ตรงไปตรงมา มีความหวังดีตอกัน และแสดงความเช่ือม่ันในตัว

ผูใตบังคับบัญชามีวามีศักยภาพทํางานได เม่ือมีปญหาจะรวมรับผิดชอบมีสวนรวมชวยกันแกปญหา

ผูบริหารจะไดรับความรักความศรัทธาจากผูปฏิบัติงาน บรรยากาศการทํางานจะราบร่ืน ทุกคนจะมี

ความสุขความพอใจในการทํางาน (สมใจ ลักษณะ 2543 : 38-39)        

กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารจัดการ ผูวิจัยพบวาคุณลักษณะ

พึงปรารถนาของผูบริหารจัดการทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางาน และนํามาใชในการอภิปรายผล

จากการศึกษา 

 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกสิริรัตน  สวยสม (2546) ไดศึกษาเร่ือง ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวา 

กกกกกกกก1.ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

การกีฬาแหงประเทศไทยไดแก อายุ อายุราชการ ประสบการณทํางาน บุคลิกภาพ สัมพันธภาพ

ระหวางพนักงานกับสมาชิกในครอบครัว ทัศนคติตอระบบรัฐวิสาหกิจ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

ลักษณะมุงอนาคต สัมพันธภาพระหวางพนักงานกับเพื่อนรวมงาน และสัมพันธภาพระหวาง

พนักงานกับผูบังคับบัญชา 

กกกกกกกก2.ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการ

กีฬาแหงประเทศไทย ไดแก สุขภาพจิต 
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      3.ตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธทางลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

การกีฬาแหงประเทศไทย ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา สถานถาพ ฝายงานท่ีปฏิบัติ ลักษณะงานท่ีทํา 

รายได ภาระดานความรับผิดชอบตอครอบครัว และส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

      4.ตัวแปรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการกีฬาแหงประเทศ

ไทย ไดแก สัมพันธภาพระหวางพนักงานกับเพื่อนรวมงาน ลักษณะมุงอนาคต สัมพันธภาพระหวาง

พนักงานกับผูบังคับบัญชา ฝายงานท่ีปฏิบัติ ภาระดานความรับผิดชอบตอครอบครัว และทัศนคติ

ตอระบบรัฐวิสาหกิจ 

 

กกกกกกกกอรพรรณ  กอรม (2546) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอรูปแบบภาวะ

ผูนํา ศึกษากรณี สวนตรวจสอบภาษีอากร 1-6 ศูนยบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร โดย

มีการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอรูปแบบภาวะผูนําแตละดาน คือ ดาน

ลักษณะกระบวนการส่ือสาร ดานความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกัน ดานกระบวนการตัดสินใจ 

ดานแรงจูงใจ ดานกําหนดเปาหมายการทํางานหรือการออกคําส่ัง พบวา ผูใตบังคับบัญชาแสดง

ความคิดเห็นวามีความตองการรูปแบบภาวะผูนําโดยรวมแบบมีสวนรวม สวนในดานของ

กระบวนการควบคุมและดานการใชกระบวนการภาวะผูนํานั้นพบวา ผูใตบังคับบัญชาแสดงความ

คิดเห็นวามีความตองการรูปแบบภาวะผูนําโดยรวมแบบปรึกษาหารือ 

กกกกกกกกเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอรูปแบบภาวะผูนํา พบวา 

ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ

ท่ีแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนําไมแตกตางกัน แตสวนท่ีเปนระดับตําแหนง

งานของผูใตบังคับบัญชาท่ีแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนําแตกตางกัน 

 

กกกกกกกกสมพล วงศวิวัฒน (2540 ; บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง รูปแบบภาวะผูนําและความพึง

พอใจของ พนักงานตอรูปแบบภาวะผูนําของหัวหนาสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

จังหวัด พบวา รูปแบบภาวะผูนําของหัวหนาสํานักกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัด มี

รูปแบบภาวะผูนํามุงสัมพันธเปนสวนใหญ สวนความพึงพอใจของพนักงานตอภาวะผูนําของ

หัวหนาสํานักกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัด โดยศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ

ของพนักงานระหวางชวงอายุ พบวา พนักงานท่ีมีอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจตอภาวะ

ผูนําของหัวหนาสํานักงานกองทุนสงเคราะห การทําสวนยางจังหวัดสูงกวาพนักงานท่ีมีอายุตั้งแต 

40-49 ป และพนักงานท่ีไดรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษข้ันคร่ึงเกิน 2 คร้ัง มีความพึงพอใจตอรูปแบบ
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ภาวะผูนําของหัวหนาสํานักกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัด มากกวาพนักงานท่ีไดรับ

เล่ือนข้ันเงินเดือน 1-2 คร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      

กกกกกกกกจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํามาใชในการอางอิงเปนแนวทางในการ

กําหนดตัวแปรงานวิจัย   
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงประกอบไปดวย   

ประชากรและการสุมตัวอยาง  ตัวแปรท่ีศึกษา  เคร่ืองมือในการวิจัย   ความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ  

การเก็บรวบรวมขอมูล   ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

                  กลุมประชากรท่ีนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานในบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี 

(1991) จํากัด มีจํานวน615 คน ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane  โดยคํานวณ

จากพนักงานในโรงงาน  และยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ี 5 % ซ่ึงแสดงรายละเอียดของการ

คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางไดดังตอไปนี้  

                    การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน      

(Finite Population) ใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane , 1967) 

     สูตร  

 

  

เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N แทน ขนาดของประชากร 

  e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง   

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของพนักงานในบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด  

ท้ังส้ิน 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 

 กกกกกกกกตัวแปรท่ีผูวิจัยสนใจมี 2 ตัวแปร คือ 

                    ตัวแปรอิสระ คือ  ลักษณะทางประชากรศาสตร  และประสิทธิภาพการทํางาน 

                    ตัวแปรตาม  คือ  รูปแบบภาวะผูนําของบริษัท 

 

เคร่ืองมือในการวจัิย 

 กกกกกกกกในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาไดสรางเคร่ืองมือวัดแบบสอบถามตามวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ  ซ่ึงแบงออกเปน  2  สวน  และ

ลักษณะแบบแสดงความคิดเห็น  1  สวน  ดังนี ้

กกกกกกกก  ส่วนที ่1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร  เชน  เพศ  อายุ  

สถานภาพ  ระดับการศึกษา  แผนก    เปนตน  มีจํานวน 6 ขอ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

เลือกตอบและ       ระบุตามจริง  

กกกกกกกก ส่วนที ่2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิภาพ  รวมสวนท่ี  2  

ของแบบสอบถาม 33 ขอ ลักษณะเปนระดับความคิดเห็น  โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  

ดังตอไปนี ้

                                                  ระดับความสําคญั                 คะแนน 

                    ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด   5  

   ความคิดเห็นระดับมาก     4  

   ความคิดเห็นระดับปานกลาง   3 

   ความคิดเห็นระดับนอย    2  

   ความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด       1   

กกกกกกกกการแปลความหมายของขอมูล   โดยการหาคาเฉล่ียของระดับคะแนน แบงเปน   5  ชวง  

ตามระดับความเห็นดวยดังนี้ 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

                    คาเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย  1.50-2.50  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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กกกกกกกกส่วนที ่ 3   เปนขอเสนอแนะความคิดเห็นของพนักงานบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี 

(1991) จํากัด 

ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

                    ข้ันท่ี  1  สรางแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ  

                    ข้ันท่ี  2  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษา  เพื่อตรวจสอบปรับปรุง

แกไขใหถูกตอง 

                    ข้ันท่ี  3  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 

30ชุด 

                    ข้ันท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีได  มาหาจุดบกพรองและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  

                    ข้ันท่ี  5  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร

ท้ังหมด 

                    ข้ันท่ี  6  รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด  คัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบรูณ  นํามา

วิเคราะหขอมูล  อภิปรายผลการวิจัย  และสรุปผล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกข้อมูลปฐมภูมิ 

       ผูศึกษาทําการเก็บขอมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยแจกใหกับพนักงาน

ของบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด โดยผูตอบแบบสอบถามกรอกคําตอบลงใน

แบบสอบถามดวยตนเอง   

                   ข้อมูลทุติยภูมิ 

      ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลทางเอกสารตางๆจากผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ หนังสือท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ  และขอมูลทางอินเตอรเน็ต  เพื่อใหได

ขอมูลท่ีกวางข้ึน  ซ่ึงขอมูลท่ีเก็บรวบรวมนั้นมุงเนนในเร่ืองรูปแบบภาวะผูนํา 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

 กกกกกกกกผูศึกษาทําการเก็บขอมูลตั้งแต เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2552  ถึง  ธันวาคม  พ.ศ.  2552 

โดยมีระยะเวลาดําเนินงานแบงเปน  2  ชวง  ดังนี ้  

                    1.ชวงเดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2552  คนหาและเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารจากแหลงตางๆ   

                    2.ชวงเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2552  เก็บขอมูลโดยการลงพื้นท่ีภาคสนามและเก็บขอมูล

คร้ังสุดทาย  วิเคราะหขอมูล  ตรวจสอบขอมูล  สรุปผลการศึกษาและเก็บรายละเอียดตางๆให

ครบถวน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาปญหาวิจัยนี ้ ผูศึกษาไดนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการ

สํารวจจากแบบสอบถาม  นํามารวบรวม  และทําการวิเคราะหขอมูลท้ังหมด  โดยการ แปร

ความหมายของขอมูลเปนรอยละ  หาคาเฉล่ีย  และ Chi-Square Analysis  แลวทําการสรุปผล

การศึกษา  ตลอดจนขอแนะนํา  และนําขอมูลท้ังหมดมารวบรวมอีกคร้ัง  พรอมกับจัดทํารูปเลมเพื่อ

รายงานผลการศึกษา   
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลเพื่อเสนอผลการศึกษาคร้ังนี้   ผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามใหกับ

กลุมตัวอยางในบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด  ต.น้ําเตา อ.บางบาล จังหวัดอยุธยา ท่ีเปน

พนักงานในบริษัท โดยใชโปรแกรม SPSS ในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการ

วิเคราะหและแปลขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี ้

กกกกกกกกส่วนที ่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยทําการวิเคราะหเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สายงาน และประสบการณทํางาน   

 ตารางที ่1 เพศของกลุมตัวอยาง  

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 152 60.8 

หญิง 98 39.2 

รวม 250 100 

 

กกกกกกกกจากตาราง 1 พบวาพนักงานบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด เปนเพศชายมาก

ท่ีสุด (รอยละ 60.8) เปนเพศหญิง (รอยละ 39.2)  

ตารางที ่2  อายุของกลุมตัวอยาง 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 20 ป 2 0.8 

20 -29 ป 31 12.4 

30 -39 ป 136 54.4 

40 ปข้ึนไป 81 32.4 

รวม 250 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวาพนักงานบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด อายุ 30-39 ป 

มากท่ีสุด (รอยละ 54.4)  รองลงมาอายุ 40 ปข้ึนไป (รอยละ 32.4)  อายุ 20-29 ป (รอยละ 12.4)  และ 

อายุนอยกวา 20 ป (รอยละ 0.8)   
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ตารางที ่3  ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา 87 34.8 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 54 21.6 
อนุปริญญาหรือปวส. 40 16 
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 69 27.6 

รวม 250 100 
 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3  พบวาพนักงานบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด 
จบมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา มากท่ีสุด (รอยละ 34.8)  รองลงมา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

(รอยละ 27.6)  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. (รอยละ 21.6)  และอนุปริญญาหรือปวส.           

(รอยละ 16)  
 

ตารางที ่4  สถานสภาพของกลุมตัวอยาง 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 72 28.8 

สมรส 167 66.8 
หยาราง 6 2.4 
หมาย 5 2 
รวม 250 100 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 4  พบวา พนักงานบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด มีสถานภาพ 

สมรส มากท่ีสุด (รอยละ 66.8)  รองลงมาเปน โสด (รอยละ 28.8)  หยาราง (รอยละ 2.4)  และ หมาย 

(รอยละ 2)  
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ตารางที ่5  สายงานของกลุมตัวอยาง 
สายงาน จํานวน รอยละ 

ฝายวิศวกรรมและโครงการ 16 6.4 
ฝายผลิต 84 33.6 
ฝายเทคนิค 1 0.4 
ฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ 132 54.4 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.8 
ฝายบัญชีการเงินและงบประมาณ 10 4 
ฝายจัดซ้ือสํานักงานใหญ 1 0.4 
รวม 250 100 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 5  พบวา กลุมตัวอยางพนักงานบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด  

แบงสายงานเปน ฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ มากท่ีสุด (รอยละ 54.4)  รองลงมาเปนฝายผลิต 

(รอยละ 33.6)  ฝายวิศวกรรมและโครงการ (รอยละ 6.4)  ฝายบัญชีการเงินและงบประมาณ        

(รอยละ 4)  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอยละ 0.8) และฝายเทคนิค (รอยละ 0.4) ฝายจัดซ้ือ

สํานักงานใหญ (รอยละ 0.4)   

 

 ตารางที ่6  ประสบการณทํางานของกลุมตัวอยาง 
ประสบการณทํางาน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 2 ป 9 3.6 
2 – 4 ป 23 9.2 
5 – 7 ป 37 14.8 

ตั้งแต 8 ปข้ึนไป 181 72.4 
รวม 250 100 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี  6  พบวากลุมตัวอยางพนักงานบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด มี

ประสบการณทํางานตั้งแต 8 ปข้ึนไป (รอยละ 72.4)  รองลงมา 5-7 ป (รอยละ 14.8)   2-4 ป        

(รอยละ 9.2)  และต่ํากวา 2 ป (รอยละ 3.6 ) 
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กกกกกกกกส่วนที ่2  การวิเคราะหขอมูลรูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางานของ

ผูบังคับบัญชา  

 

ตารางที ่7 ประสิทธิภาพการทํางาน 
 Mean SD แปลผล 

มีการตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานของทานโดยพิจารณาถึงความ

สอดคลองกับศักยภาพของคนและ

หนวยงาน 

3.93 .803 มาก 

มีการตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานของทานโดยพิจารณาเทียบ

กับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการ

ยอมรับ 

3.44 .863 มาก 

กระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐาน

สูงข้ึน 

3.77 .869 มาก 

ไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํา

กวามาตรฐาน 
3.18 .866 มาก 

ความสามารถในการจัดระบบงาน 

ความสามารถในการวางแผน การมอบ

อํานาจและมอบหมายงาน 

3.72 .907 มาก 

ลักษณะความเปนผูนํา การทําให

ผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และ

อ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง 

3.81 1 มาก 

ความสามารถในการสอน แนะนําและ

ปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย 

3.76 .969 มาก 

การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมี

เหตุจําเปน 

3.66 .941 มาก 

มีการส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสู 3.85 .913 มาก 
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ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับข้ัน 
รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 3.93 1 มาก 

ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน 3.81 .967 มาก 

ผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวา

ผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหา

ความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมาย

ได 

3.78 .995 มาก 

ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจาก

ผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและท่ัวถึง 
3.79 .945 มาก 

รวม 3.68 .926 มาก 

 
กกกกกกกกผูใตบังคับบัญชา มีความคิดตอประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีรูปแบบการบริหารใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือประเมินเปนรายประเด็นพบวา มีการตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานของทานโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน และ รับฟง

ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 3.93)  รองลงมาเปน มีการส่ังการ

จากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับข้ัน (Χ = 3.85) , ลักษณะความเปนผูนํา 

การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง  และ ผูบังคับบัญชาให

อิสระในการทํางาน  ( Χ  = 3.81) , ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยาง

ชัดเจนและท่ัวถึง  (Χ  = 3.79) ,  ผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวย

แกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได (Χ  = 3.78) , กระตุนผูใตบังคับบัญชา

เพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน ( Χ  = 3.77) ,  ความสามารถในการ

สอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย (Χ  = 3.76) , ความสามารถ

ในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมายงาน (Χ = 3.72) 

, การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน (Χ  = 3.66) , มีการตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานของทานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ (Χ  = 3.44) 

และ ไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน (Χ  = 3.18) 
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ตารางที ่8 รูปแบบภาวะผูนํา 
 

รูปแบบภาวะผูนํา Mean SD แปลผล 

ภาวะผูนําแบบส่ังการ 
 ผูบังคับบัญชาควรจะเปนผูกําหนด

วิธีการปฏิบัติสําหรับลูกนองเสมอ 

 

3.35 

 

.871 

 
มาก 

ผูบังคับบัญชาควรอธิบายนโยบายและ

ระเบียบแบบแผนในการทํางานอยาง

ละเอียดเพื่อปฏิบัติตาม 

4.14 .799 มาก 

ผูบังคับบัญชาส่ังงานในลักษณะท่ีใช

อํานาจมากกวาความรวมมือ 
2.03 1.082 นอย 

ผูบังคับบัญชาควรจะพูดคุยกับลูกนอง

เฉพาะในเร่ืองงานเทานั้น 

2.45 1.137 นอย 

ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับ

ข้ันตอนและวิธีการทํางาน โดยจะตอง

ควบคุมการทํางานของทานอยางละเอียด

ทุกข้ันตอน 

3.06 1.035 มาก 
 
 

 

       
กกกกกกกกผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรอธิบายนโยบายและระเบียบ

แบบแผนในการทํางานอยางละเอียดเพื่อปฏิบัติตาม (Χ  = 4.14) เปนอันดับแรก รองลงมา คือ  

ผูบังคับบัญชาควรจะเปนผูกําหนดวิธีการปฏิบัติสําหรับลูกนองเสมอ (Χ  = 3.35) อันดับตอมา  

ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับข้ันตอนและวิธีการทํางาน โดยจะตองควบคุมการทํางานของ

ทานอยางละเอียดทุกข้ันตอน (Χ  = 3.06) ผูบังคับบัญชาควรจะพูดคุยกับลูกนองเฉพาะในเร่ือง

งานเทานั้น (Χ  = 2.45) และ ผูบังคับบัญชาส่ังงานในลักษณะท่ีใชอํานาจมากกวาความรวมมือ            
(Χ  = 2.03)  
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ตารางที ่8 รูปแบบภาวะผูนํา (ตอ) 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 
ผูบังคับบัญชาสงเสริมและสนับสนุนให

มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

 

4.20 

 

.883 

 
มาก 

ใหผูบังคับบัญชาสงเสริมสราง

บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
4.43 .779 มาก 

ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจและเอา

ใจใสตอสวัสดิการและความเปนอยูของ

พนักงาน 

4.46 .781 มาก 

ผูบังคับบัญชาควรใหพนักงานเขาพบ

และสรางความเปนมิตรท่ีดีตอกัน 
4.26 .886 มาก 

ผูบังคับบัญชาควรปฏิบัติ ตอพนักงาน

ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
4.43 .872 มาก 

 กกกกกกกก 
กกกกกกกกผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจและเอาใจใส

ตอสวัสดิการและความเปนอยูของพนักงาน (Χ  = 4.46) เปนอันดับแรก รองลงมา คือ  ให

ผูบังคับบัญชาสงเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และ  ผูบังคับบัญชาควรปฏิบัติ ตอ

พนักงานดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน (Χ  = 4.43) อันดับตอมา ผูบังคับบัญชาควรให

พนักงานเขาพบและสรางความเปนมิตรท่ีดีตอกัน (Χ  = 4.26) และ ผูบังคับบัญชาสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน (Χ  = 4.20) 
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ตารางที ่8 รูปแบบภาวะผูนํา (ตอ) 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 
ผูบังคับบัญชาควรขอคําปรึกษาจาก

พนักงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกอนท่ีจะ

ตัดสินใจและบอกถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

3.98 

 

.896 

 
มาก 

 ผูบังคับบัญชาควรเคารพในความรูสึก

และความคิดเห็นของพนักงาน 

4.00 .786 มาก 

ผูบังคับบัญชากระตุนใหมีการประชุม

และอภิปรายกันในกลุมพรอมท้ังเขียน

ขอเสนอแนะตางๆข้ึนในการทํางาน 

3.78 .741 มาก 

ผูบังคับบัญชาหาวิธีกระตุนหรือจูงใจให

ลูกนองทํางานดีข้ึน 
4.00 .744 มาก 

การเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ทํางานนั้นทานตองการใหทุกคนมีสวน

รวมแตการตัดสินใจช้ีขาดจะกระทําโดย

ผูบังคับบัญชา 

3.66 .890 มาก 

 

กกกกกกกก 
กกกกกกกกผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรเคารพในความรูสึกและ

ความคิดเห็นของพนักงาน และ ผูบังคับบัญชาหาวิธีกระตุนหรือจูงใจใหลูกนองทํางานดีข้ึน (Χ  = 

4.00) เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาควรขอคําปรึกษาจากพนักงานเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงกอนท่ีจะ (Χ  = 3.98) อันดับตอมา ผูบังคับบัญชากระตุนใหมีการประชุมและ

อภิปรายกันในกลุมพรอมท้ังเขียนขอเสนอแนะตางๆข้ึนในการทํางาน (Χ  = 3.78)  และ การ

เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานนั้นทานตองการใหทุกคนมีสวนรวมแตการตัดสินใจช้ี

ขาดจะกระทําโดยผูบังคับบัญชา (Χ  = 3.66)   
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ตารางที ่8 รูปแบบภาวะผูนํา (ตอ) 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 
ผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดเปาหมายใน

การทํางาน โดยถูกคาดหวังวาผูรวมงาน

จะปฏิบัติตามและบรรลุผลสําเร็จ 

 

3.64 

 

.873 

 
มาก 

ผูบังคับบัญชาควรเนนเร่ืองความ

รับผิดชอบในการทํางานใหกับพนักงาน 
3.95 .748 มาก 

ผูบังคับบัญชาควรมีลักษณะการทํางานท่ี

ไมหยุดนิ่งอยูกับท่ีมีการแสวงหาวิธีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องอยู

เสมอ 

4.08 .846 มาก 

ผูบังคับบัญชาควรสรางบรรยากาศให

งานท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับเปนงานท่ี

นาสนใจและทาทายมากข้ึน 

3.93 .821 มาก 

ผูบังคับบัญชาจะแสดงความเช่ือม่ันวา

พนักงานจะมีความสามารถปฏิบัติงานท่ี

มาตรฐานสูงได 

3.82 .865 มาก 

 

กกกกกกกก 
กกกกกกกกผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรมีลักษณะการทํางานท่ีไม

หยุดนิ่งอยูกับท่ีมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องอยูเสมอ (Χ  = 4.08) 

เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาควรเนนเร่ืองความรับผิดชอบในการทํางานใหกับ

พนักงาน ( Χ  = 3.95) อันดับตอมา ผูบังคับบัญชาควรสรางบรรยากาศใหงานท่ีผูใตบังคับบัญชา

ไดรับเปนงานท่ีนาสนใจและทาทายมากข้ึน (Χ  = 3.93) ผูบังคับบัญชาจะแสดงความเช่ือม่ันวา

พนักงานจะมีความสามารถปฏิบัติงานท่ีมาตรฐานสูงได (Χ  = 3.82) และ ผูบังคับบัญชาเปนผู

กําหนดเปาหมายในการทํางาน โดยถูกคาดหวังวาผูรวมงานจะปฏิบัติตามและบรรลุผลสําเร็จ      

(Χ  = 3.64) 
 

กกกกกก 
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กกกกกกกกส่วนที ่ 3   การวิเคราะหความสัมพันธรูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิภาพการทํางาน  
 

ตารางที ่9 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางดานประชากรศาสตรกับรูปแบบภาวะผูนํา 

 Pearson Chi-Square Sig. 

ประสบการณทํางาน 1.578 .019 
 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกันมีความเห็นตอ

รูปแบบภาวะผูนําท่ีตางกัน (X2=1.578) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 
ตารางที ่10 ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางาน 

รูปแบบภาวะผูนํา Pearson Chi-Square Sig. 

ภาวะผูนําแบบส่ังการ 
ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับการตั้งเปาหมายการ

ทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาถึงความสอดคลอง

กับศักยภาพของคนและหนวยงาน 

63.38 .498 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับการตั้งเปาหมายการ

ทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือ

หนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ 

1.01 .002 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับกระตุน

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ

และมาตรฐานสูงข้ึน 

98.85 .006 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับไมยอมรับผลการ

ปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน 
1.38 .000 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับความสามารถใน

การจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การ

มอบอํานาจและมอบหมายงาน 

88.02 .025 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับลักษณะความเปน

ผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี 

และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง 
 

71.52 .242 
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ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับความสามารถใน

การสอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผู

ท่ีไดรับมอบหมาย 

57.84 .693 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับการใหอํานาจแก

ผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน 
71.26 .249 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับมีการส่ังการจาก

ผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับ

ข้ัน 

79.35 .093 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับรับฟงความคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชา 

64.94 .444 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับผูบังคับบัญชาให

อิสระในการทํางาน 
76.29 .140 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชามี

ความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหา

ความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได 

76.90 .129 

ภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา

ไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและ

ท่ัวถึง 

76.60 .216 

 
กกกกกกกกภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากในเร่ือง  การกระตุน

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน(X2 = 98.85) 

ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผนการ (X2 = 88.02) การไมยอมรับ

ผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน(X2 = 1.38) และการตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ (X2 = 1.01) ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี .05 
ตารางที ่10 ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางาน (ตอ) 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 
ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับการตั้งเปาหมาย

การทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาถึงความ

สอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน 

1.33 .000 
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ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับการตั้งเปาหมาย

การทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืน

หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ 

41.17 .970 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับกระตุน

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ

และมาตรฐานสูงข้ึน 

65.28 .003 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับไมยอมรับผล

การปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน 
75.41 .087 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับความสามารถใน

การจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การ

มอบอํานาจและมอบหมายงาน 

93.63 .004 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับกับลักษณะ

ความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ 

จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง 

1.41 .000 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับความสามารถใน

การสอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผู

ท่ีไดรับมอบหมาย 

1.20 .000 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับการใหอํานาจแก

ผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน 
89.78 .008 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับมีการส่ังการจาก

ผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับ

ข้ัน 

1.19 .000 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับรับฟงความ

คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
1.36 .000 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับผูบังคับบัญชา

ใหอิสระในการทํางาน 
1.31 .000 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา

มีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหา

ความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได 
 

1.20 .000 
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ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา

ไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและ

ท่ัวถึง 

87.55 .012 

 
กกกกกกกกภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากในเร่ือง

ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมาย

งาน (X2 = 93.63) การท่ี ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและ

ท่ัวถึง     (X2 = 87.55) การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน(X2 = 89.78)  การ

กระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน (X2 = 65.28) 

ความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง  (X2 = 

1.41) การ รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา (X2 = 1.36) การตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน (X2 = 1.33) การท่ี

ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน (X2 = 1.31) ความสามารถในการสอน แนะนําและ

ปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย และ การท่ีผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวา

ผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได (X2 = 1.20) การ

ส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับข้ัน (X2 = 1.19) มีความสัมพันธกัน 

ณ ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 

ตารางที ่10 ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางาน (ตอ) 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 
ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับการตั้งเปาหมาย

การทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาถึงความ

สอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน 

1.55 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกบัการตั้งเปาหมาย

การทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืน

หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ 

1.11 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกบักระตุน

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ

และมาตรฐานสูงข้ึน 

1.06 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับไมยอมรับผล

การปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน 

1.01 .000 
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ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับความสามารถ

ในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน 

การมอบอํานาจและมอบหมายงาน 

1.44 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับลักษณะความ

เปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ 

จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง 

1.14 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับความสามารถ

ในการสอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชา

หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

1.31 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับการใหอํานาจ

แกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน 
1.55 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับมีการส่ังการจาก

ผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับ

ข้ัน 

1.43 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับรับฟงความ

คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
1.06 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับผูบังคับบัญชา

ใหอิสระในการทํางาน 
1.39 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับ

ผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชา

สามารถชวยแกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับ

มอบหมายได 

1.33 .000 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับ

ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชา

อยางชัดเจนและท่ัวถึง 

1.07 .000 

 
กกกกกกกก ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากในเร่ือง การ

ตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาถึง และ การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมี

เหตุจําเปน (X2 = 1.55) ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบ

อํานาจและมอบหมายงาน(X2 =1.44)การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปน 
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ลําดับข้ัน (X2 = 1.43) การท่ี ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน (X2 = 1.39) การท่ี

ผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหาความผิดพลาดในงานท่ี

ไดรับมอบหมายได (X2 = 1.33) ความสามารถในการสอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชา

หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย (X2 = 1.31) ความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี 

และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง (X2 = 1.14) การตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณา

เทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ (X2 = 1.11) การท่ี ผูใตบังคับบัญชาไดรับ

ทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและท่ัวถึง (X2 = 1.07) การกระตุนผูใตบังคับบัญชา

เพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน และ การ รับฟงความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชา (X2  = 1.06) การ ไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน           

(X2 = 1.01) มีความสัมพันธกัน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 
ตารางที ่10 ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางาน (ตอ) 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 
ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับการ

ตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาถึง

ความสอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน 

2.33 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับการ

ตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณา

เทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ 

1.34 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับ

กระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมี

คุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน 

2.10 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับไม

ยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน 
89.94 .003 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับ

ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถใน

การวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมายงาน 

2.00 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับ

ลักษณะความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชา

รวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง 

1.37 .000 
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ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับ

ความสามารถในการสอน แนะนําและปรับปรุง

ผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

1.75 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับการ

ใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน 
1.50 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับมี

การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชา

อยางเปนลําดับข้ัน 

1.55 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับรับ

ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
1.42 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน 
1.54 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับ

ผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชา

สามารถชวยแกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับ

มอบหมายได 

1.44 .000 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับ

ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชา

อยางชัดเจนและท่ัวถึง 

1.59 .000 

 
กกกกกกกกภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากใน

เร่ืองการไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน (X2 = 89.94)  การตั้งเปาหมายการ

ทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน  (X2 = 

2.33) การกระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน (X2 = 

2.10) ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและ

มอบหมายงาน (X2 = 2.00) ความสามารถในการสอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมาย (X2 = 1.75) การท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยาง

ชัดเจนและท่ัวถึง (X2 = 1.59) การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับ

ข้ัน (X2 = 1.55)  การท่ีผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน (X2 = 1.54) การใหอํานาจแก

ผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน (X2  =  1.50) 
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การท่ีผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหาความผิดพลาดใน

งานท่ีไดรับมอบหมายได (X2 = 1.44) การรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา (X2 = 1.42) 

ความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง  (X2 = 

1.37) การตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ี

ไดรับการยอมรับ (X2 = 1.34) มีความสัมพันธกัน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี .05 

กกกกกก  
กกกกกกกกส่วนที ่ 4   ขอเสนอแนะท่ีกลุมตัวอยางไดเสนอไวในแบบสอบถาม 

4.1สรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชาในการทํางานใหมาก 
4.2อยากใหผูบังคับบัญชาใชกฎเกณฑการควบคุมกับผูใตบังคับในทางเดียวกัน ไมใชพวก

ใครพวกมัน 
4.3ผูบังคับบัญชาควรเปดใจใหกวางรับฟงความคิดเห็นของลูกนอง 
4.4ไมควรใชอํานาจหนาท่ีส่ังงานโดยคิดเพราะวาตัวเองเปนใหญ 
4.5ควรมีความเปนกลางในการประเมินลูกนองและมีความยุติธรรม 
4.6ผูบังคับบัญชายังใชอํานาจในการบริหารอยู โดยยังไมยอมรับความคิดเห็น และอิสระ 

ในความคิดของผูใตบังคับบัญชา  
4.7ใสใจดูแลพนักงานทุกๆ คนใหเทาเทียมกัน ไมลําเอียง 
4.8ไมควรแบงแยกระดับพนักงานหรือแบงฝาย ควรใหความเสมอภาคกับพนักงานทุกคน 
4.9อยากใหผูบังคับบัญชารับฟงเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากผูใตบังคับบัญชากอนเกี่ยวกับ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับงานหรือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติอยูเสียกอน 
4.10งานทุกอยางจะสําเร็จ มีประสิทธิและประสิทธิผลได ก็ตองมาจากการตั้งใจทํางาน 

อยางจริงจังของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
4.11ควรมีการปรับระดับตําแหนงตามสายงานความรับผิดชอบของหนาท่ีของพนักงาน 
4.12ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ควรมีความเห็นในการทํางานรวมกันไปในทาง 

เดียวกัน โดยไดรับผลดีดวยกันท้ัง 2 ฝาย  ท้ังภาวะผูนําและผูตามท่ีข้ึนอยูกับงานและสถานการณ

นั้นๆ 
4.13ควรสงเสริมพนักงานท่ีมีความรูความสามารถข้ึนมาเปนหัวหนางาน     
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บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา  และเสนอแนะขอคิดเห็นท่ีไดจากการศึกษาใน

คร้ังนี้  รวมท้ังขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังตอไปไดดังนี ้

 

สรุปผลการศึกษาวจัิย 

กกกกกกกก1. ผลการศึกษาพบวา ผลการวิจัยขอมูลสวนบุคคลพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศ

ชาย อายุอยูในชวง  30 - 39 ป  จบการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา สถานภาพ

สมรส สายงานฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ มีประสบการณทํางานตั้งแต 8 ปข้ึนไป  

กกกกกกกก2. จากการศึกษารูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางานของผูบังคับบัญชา  

       2.1 ประสิทธิภาพการทํางาน 

พบวาผูใตบังคับบัญชา มีความคิดตอประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีรูปแบบการบริหารในภาพรวมอยู

ในระดับมาก เม่ือประเมินเปนรายประเด็นพบวา มีการตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานของทาน

โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน และ รับฟงความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชา อยูในระดับมากท่ีสุด   รองลงมาเปน มีการส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสู

ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับข้ัน,  ลักษณะความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ 

จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง และ ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน , ผูใตบังคับบัญชา

ไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและท่ัวถึง,  ผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวา

ผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได,  กระตุน

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน,  ความสามารถในการ

สอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย , ความสามารถในการจัด

ระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมายงาน , การใหอํานาจแก

ผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน, มีการตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานของทานโดยพิจารณา

เทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ และ ไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวา

มาตรฐาน     
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กกกกกกกก2.2 รูปแบบภาวะผูนํา  

      2.2.1 ภาวะผูนําแบบส่ังการ 

      ผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรอธิบายนโยบายและระเบียบ

แบบแผนในการทํางานอยางละเอียดเพื่อปฏิบัติตาม ( Χ  = 4.14) เปนอันดับแรก รองลงมา คือ 

ผูบังคับบัญชาควรจะเปนผูกําหนดวิธีการปฏิบัติสําหรับลูกนองเสมอ (Χ  = 3.35) อันดับตอมา  

ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับข้ันตอนและวิธีการทํางาน โดยจะตองควบคุมการทํางานของ

ทานอยางละเอียดทุกข้ันตอน (Χ  = 3.06) ผูบังคับบัญชาควรจะพูดคุยกับลูกนองเฉพาะในเร่ืองงาน

เทานั้น (Χ  = 2.45) และ ผูบังคับบัญชาส่ังงานในลักษณะท่ีใชอํานาจมากกวาความรวมมือ             

(Χ  = 2.03)  

กกกกกกกก2.2.2 ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 

       ผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจและเอาใจใส

ตอสวัสดิการและความเปนอยูของพนักงาน (Χ  = 4.46) เปนอันดับแรก รองลงมา คือ  ให

ผูบังคับบัญชาสงเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และ  ผูบังคับบัญชาควรปฏิบัติ ตอพนักงาน

ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน (Χ  = 4.43) อันดับตอมา ผูบังคับบัญชาควรใหพนักงานเขาพบ

และสรางความเปนมิตรท่ีดีตอกัน ( Χ  = 4.26) และ ผูบังคับบัญชาสงเสริมและสนับสนุนใหมี

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน (Χ  = 4.20)  

กกกกกกกก2.2.3 ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 

      ผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรเคารพในความรูสึกและความ

คิดเห็นของพนักงาน และ ผูบังคับบัญชาหาวิธีกระตุนหรือจูงใจใหลูกนองทํางานดีข้ึน ( Χ  = 4.00) 

เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาควรขอคําปรึกษาจากพนักงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

กอนท่ีจะ ( Χ  = 3.98) อันดับตอมา ผูบังคับบัญชากระตุนใหมีการประชุมและอภิปรายกันในกลุม

พรอมท้ังเขียนขอเสนอแนะตางๆข้ึนในการทํางาน ( Χ  = 3.78)  และ การเสนอแนะความคิดเห็น

เกี่ยวกับการทํางานนั้นทานตองการใหทุกคนมีสวนรวมแตการตัดสินใจช้ีขาดจะกระทําโดย

ผูบังคับบัญชา (Χ  = 3.66)   
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กกกกกกกก2.2.4 ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 

       ผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรมีลักษณะการทํางานท่ีไม

หยุดนิ่งอยูกับท่ีมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องอยูเสมอ (Χ  = 4.08) เปน

อันดับแรก รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาควรเนนเร่ืองความรับผิดชอบในการทํางานใหกับพนักงาน      

(Χ  = 3.95) อันดับตอมา ผูบังคับบัญชาควรสรางบรรยากาศใหงานท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับเปนงาน

ท่ีนาสนใจและทาทายมากข้ึน ( Χ  = 3.93) ผูบังคับบัญชาจะแสดงความเช่ือม่ันวาพนักงานจะมี

ความสามารถปฏิบัติงานท่ีมาตรฐานสูงได ( Χ  = 3.82) และ ผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดเปาหมาย

ในการทํางาน โดยถูกคาดหวังวาผูรวมงานจะปฏิบัติตามและบรรลุผลสําเร็จ (Χ  = 3.64) 

กกกกกกกก3. การศึกษารูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางานของผูบังคับบัญชา ผลท่ีได  

       3.1 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางดานประชากรศาสตรกับรูปแบบภาวะผูนํา ผล

จากการศึกษาพบวาประสบการณทํางานท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธกับรูปแบบภาวะผูนํา 

      3.2 ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางาน ผลจาก

การศึกษาพบวา  

                    3.2.1 ภาวะผูนําแบบส่ังการ 

กกกกกกกกภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากในเร่ือง  การ กระตุน

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน(X2 = 98.85) 

ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผนการ (X2 = 88.02) การไมยอมรับผล

การปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน(X2 = 1.38) และการตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงาน

โดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ (X2 = 1.01) ณ ระดับนัยสําคัญ      

ท่ี .05 

      3.2.2 ภาวะผูนําแบบสนับสนุน  

กกกกกกกกภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากในเร่ือง

ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมายงาน  
(X2 = 93.63) การท่ี ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและท่ัวถึง     
(X2 = 87.55) การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน(X2 = 89.78)  การกระตุน

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน (X2 = 65.28) ความเปน

ผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง  (X2 = 1.41) การรับ

ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา (X2 = 1.36) การตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดย

พิจารณาถึงความสอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน (X2 = 1.33) การท่ี ผูบังคับบัญชาให

อิสระในการทํางาน (X2 = 1.31) ความสามารถในการสอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชา
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หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย และ การท่ีผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวย

แกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได (X2 = 1.20) การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสู

ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับข้ัน (X2 = 1.19) มีความสัมพันธกัน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 3.2.3 ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  
กกกกกกกกภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากในเร่ือง การ

ตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาถึง และ การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมี

เหตุจําเปน    (X2 = 1.55) ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบ

อํานาจและมอบหมายงาน (X2 = 1.44) การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปน

ลําดับข้ัน (X2 = 1.43) การท่ีผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน (X2 = 1.39) การท่ีผูใตบังคับบัญชา

มีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได 
(X2 = 1.33) ความสามารถในการสอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย (X2 = 1.31) ความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงาน

สําเร็จลุลวง (X2 = 1.14) การตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือ

หนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ (X2 = 1.11) การท่ี ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจาก

ผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและท่ัวถึง (X2 = 1.07) การกระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน และ การ รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา                    

(X2   = 1.06) การไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน (X2 = 1.01) มีความสัมพันธ

กัน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 3.2.4 ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน  
กกกกกกกกภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากใน

เร่ืองการไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน (X2 = 89.94)  การตั้งเปาหมายการ

ทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน  (X2 = 2.33) 

การกระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน (X2 = 2.10) 

ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมายงาน  

(X2 = 2.00) ความสามารถในการสอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย (X2 = 1.75) การท่ี ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและ

ท่ัวถึง (X2 = 1.59) การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับข้ัน (X2 = 1.55)       

การท่ีผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน (X2 = 1.54) การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุ

จําเปน (X2 = 1.50) การท่ี ผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหา

ความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได (X2 = 1.44) การรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
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(X2 = 1.42) ความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จ

ลุลวง (X2 = 1.37) การตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงาน

อ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ (X2 = 1.34) มีความสัมพันธกัน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 
อภิปรายผล 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยทําใหทราบคําตอบตามทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําโดยอางอิงกับ

แบบสอบถามรูปแบบภาวะผูนํา ตอประสิทธิภาพการทํางานของผูบังคับบัญชา ซ่ึงสามารถแบงออก

ไดเปน 

1. ผลจากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศชาย อายุอยู

ในชวง  30 - 39 ป  จบการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา สถานภาพสมรส สาย

งานฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ มีประสบการณทํางานตั้งแต 8 ปข้ึนไป   สอดคลองกับงานวิจัย

ของจินตนา  แปนทอง (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอ

รูปแบบภาวะผูนํา กรณีศึกษา บริษัท เอส. ว.ี พลาส จํากัด ซ่ึงพบวาพนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา 30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา

ตรีหรือสูงกวา โดยมีสายงานอยูในฝายโรงงาน และมีประสบการณทํางาน 2-4 ป 

2. ผลจากการศึกษาพบวาผูใตบังคับบัญชา มีความคิดตอประสิทธิภาพการทํางานท่ีมี

รูปแบบการบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือประเมินเปนรายประเด็นพบวา มีการ

ตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานของทานโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับศักยภาพของคน

และหนวยงาน และ รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา อยูในระดับมากท่ีสุด   รองลงมาเปน มี

การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับข้ัน,  ลักษณะความเปนผูนํา การ

ทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง และ ผูบังคับบัญชาใหอิสระ

ในการทํางาน, .ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและท่ัวถึง ,  

ผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับ

มอบหมายได,  กระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน ,  

ความสามารถในการสอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย , 

ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมายงาน, 

การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน, มีการตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานของ

ทานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ และ ไมยอมรับผลการ

ปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะของผูบริหารจัดการ                   
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(สมใจ ลักษณะ 2543 : 38-39) ความสําเร็จของการบริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ข้ึนกับองคประกอบความเปนผูนําของผูบริหารจัดการ  

กกกกกก ผลจากการศึกษารูปแบบภาวะผูนํา มีความคิดตอรูปแบบภาวะผูนํา ดังนี้  

      1) ภาวะผูนําแบบส่ังการ 

      ผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรอธิบายนโยบายและระเบียบ

แบบแผนในการทํางานอยางละเอียดเพื่อปฏิบัติตาม เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาควร

จะเปนผูกําหนดวิธีการปฏิบัติสําหรับลูกนองเสมอ อันดับตอมา  ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญ

กับข้ันตอนและวิธีการทํางาน โดยจะตองควบคุมการทํางานของทานอยางละเอียดทุกข้ันตอน  

ผูบังคับบัญชาควรจะพูดคุยกับลูกนองเฉพาะในเร่ืองงานเทานั้น และ ผูบังคับบัญชาส่ังงานใน

ลักษณะท่ีใชอํานาจมากกวาความรวมมือ             

                    2) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 

       ผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจและเอาใจใส

ตอสวัสดิการและความเปนอยูของพนักงาน เปนอันดับแรก รองลงมา คือ  ใหผูบังคับบัญชาสงเสริม

สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และ  ผูบังคับบัญชาควรปฏิบัติ ตอพนักงานดวยความเสมอภาค

และเทาเทียมกัน อันดับตอมา ผูบังคับบัญชาควรใหพนักงานเขาพบและสรางความเปนมิตรท่ีดีตอ

กัน และ ผูบังคับบัญชาสงเสริมและสนับสนุนใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  

        3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 

      ผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรเคารพในความรูสึกและความ

คิดเห็นของพนักงาน และ ผูบังคับบัญชาหาวิธีกระตุนหรือจูงใจใหลูกนองทํางานดีข้ึน เปนอันดับ

แรก รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาควรขอคําปรึกษาจากพนักงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกอนท่ีจะ 

อันดับตอมา ผูบังคับบัญชากระตุนใหมีการประชุมและอภิปรายกันในกลุมพรอมท้ังเขียน

ขอเสนอแนะตางๆข้ึนในการทํางาน และ การเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานนั้นทาน

ตองการใหทุกคนมีสวนรวมแตการตัดสินใจช้ีขาดจะกระทําโดยผูบังคับบัญชา  

กกกกกกกก4)  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 

       ผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ือง ผูบังคับบัญชาควรมีลักษณะการทํางานท่ีไม

หยุดนิ่งอยูกับท่ีมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องอยูเสมอ เปนอันดับแรก 

รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาควรเนนเร่ืองความรับผิดชอบในการทํางานใหกับพนักงาน      

อันดับตอมา ผูบังคับบัญชาควรสรางบรรยากาศใหงานท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับเปนงานท่ีนาสนใจ

และทาทายมากข้ึน ผูบังคับบัญชาจะแสดงความเช่ือม่ันวาพนักงานจะมีความสามารถปฏิบัติงานท่ี

มาตรฐานสูงได และ ผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดเปาหมายในการทํางาน โดยถูกคาดหวังวา
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ผูรวมงานจะปฏิบัติตามและบรรลุผลสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ Robert House 

ถือเปนทฤษฎีเชิงสถานการณท่ีเช่ือวาประสิทธิผลของผูนําจะข้ึนอยูกับความสามารถของการจูงใจ

และการสรางความพึงพอใจใหแกพนักงาน พนักงานจะไดรับการกระตุนใหทํางานโดยพนักงานจะ

เช่ือวา ความพยายามจะนําไปสูความสําเร็จในงานท่ีไดรับมอบหมาย ความสําเร็จในงานจะนําไปสู

รางวัลท่ีพึงพอใจ (รังสรรค ประเสริฐศรี 2544 : 105) 

3. การศึกษารูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางานของผูบังคับบัญชา ผลท่ีได  

 3.1 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางดานประชากรศาสตรกับรูปแบบภาวะผูนํา  ผลจาก

การศึกษาพบวา ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกันมีความเห็นตอรูปแบบภาวะ

ผูนําท่ีตางกัน 

 3.2  ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางาน ผลจากการศึกษา

พบวา  

 3.2.1 ภาวะผูนําแบบส่ังการ 

กกกกกกกกภาวะผูนําแบบส่ังการสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากในเร่ือง  การ กระตุน

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน ความสามารถในการจัด

ระบบงานความสามารถในการวางแผนการ การ ไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวา

มาตรฐาน และการตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน

ท่ีไดรับการยอมรับ  

3.2.2 ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 

กกกกกกกกภาวะผูนําแบบสนับสนุนสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากในเร่ือง

ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมายงาน  
การท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและท่ัวถึง     การใหอํานาจ

แกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน การกระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมี

คุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน ความเปนผูนําการทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆ

ใหงานสําเร็จลุลวง การรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา การตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน การท่ีผูบังคับบัญชาให

อิสระในการทํางาน ความสามารถในการสอนแนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย และ การท่ีผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหาความ

ผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปน

ลําดับข้ัน  
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3.2.3 ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 
กกกกกกกกภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากในเร่ือง การ

ตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาถึง และ การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือมี

เหตุจําเปน    ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและ

มอบหมายงาน การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับข้ัน การท่ี

ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน การท่ีผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถ

ชวยแกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได ความสามารถในการสอน แนะนําและ

ปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  ความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชา

รวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง  การตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดย

พิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ การท่ี ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบ

ขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและท่ัวถึง การกระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน และ การ รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา                    

การไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน  
 3.2.4 ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน  

กกกภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานสัมพันธกับประสิทธิภาพรวมในระดับมากใน

เร่ืองการไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน การตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน   การ กระตุน

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน ความสามารถในการจัด

ระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมายงาน  ความสามารถในการ

สอน แนะนําและปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   การท่ี ผูใตบังคับบัญชาไดรับ

ทราบขอมูลจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและท่ัวถึง การส่ังการจากผูบังคับบัญชาไปสู

ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับข้ัน การท่ีผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน การใหอํานาจแก

ผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีเหตุจําเปน การท่ีผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันวาผูบังคับบัญชาสามารถชวย

แกปญหาความผิดพลาดในงานท่ีไดรับมอบหมายได  การรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 

ความเปนผูนํา การทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และอ่ืนๆใหงานสําเร็จลุลวง   การ

ตั้งเปาหมายการทํางานแกหนวยงานโดยพิจารณาเทียบกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการ

ยอมรับ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของอรพรรณ  กอรม (2546) ศึกษาถึงความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอรูปแบบภาวะผูนํา ศึกษากรณี สวนตรวจสอบภาษีอากร 1-6 ศูนยบริหารภาษี

ธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร โดยมีการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอ

รูปแบบภาวะผูนําแตละดาน คือ ดานลักษณะกระบวนการส่ือสาร ดานความสัมพันธเกี่ยวของ
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ระหวางกัน ดานกระบวนการตัดสินใจ ดานแรงจูงใจ ดานกําหนดเปาหมายการทํางานหรือการออก

คําส่ัง พบวา ผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นวามีความตองการรูปแบบภาวะผูนําโดยรวมแบบมี

สวนรวม สวนในดานของกระบวนการควบคุมและดานการใชกระบวนการภาวะผูนํานั้นพบวา 

ผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นวามีความตองการรูปแบบภาวะผูนําโดยรวมแบบปรึกษาหารือ   

 

ข้อเสนอแนะ  

กกกกกกกก1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

กกกกกกกกจากการศึกษารูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางานของผูบังคับบัญชาพบวา

พนักงาน บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด  มีความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําตอ

ประสิทธิภาพการทํางาน โดยภาวะผูนําแบบส่ังการ ภาวะผูนําแบบสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวน

รวม และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน ท้ังส่ีรูปแบบมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีคลายๆกัน

ในเร่ือง การกระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน และ

ความสามารถในการจัดระบบงาน ความสามารถในการวางแผน การมอบอํานาจและมอบหมายงาน 

นอกจากนี้การกําหนดประสิทธิภาพควรนําขอมูลจากหลายๆรูปแบบเพื่อความนาเช่ือถือของขอมูล 

กกกกกกกก2. ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1) ควรจะทําการศึกษาประสิทธิภาพของงานใหมีความหลากหลายเพื่อความถูกตองและ

แมนยําในการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

กกกกกกกก2)  ควรศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาท่ีเปนอยูเปรียบเทียบกับรูปแบบภาวะ 

ผูนําท่ีคาดหวัง 

กกกกกกกก3) ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวแปรท่ีศึกษาแลวเนื่องจากพบวา    ยังมี  

ตัวแปรอ่ืนๆท่ีสามารถศึกษารูปแบบภาวะผูนําตอประสิทธิภาพการทํางานของผูบังคับบัญชา   
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     2.3 เพื่อตองการศึกษารูปแบบภาวะผูนําท่ีผูใตบังคับบัญชาตองการและคาดหวังวาจะ

ใหเปนของบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด  
 
 

คาํช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้  แบงออกเปน  3   สวนดังนี ้

  ส่วนที ่ 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ส่วนที ่ 2   รูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิภาพ  

  ส่วนที ่ 3   ขอเสนอแนะ 

 2.  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ตรงขอความท่ีเปนคําตอบของทานเพียงคําตอบเดียว 

 3.  ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามในคร้ังนี้จะเก็บไวเปนความลับเพื่อการศึกษาเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

ชุดท่ี     

 



สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สําหรับผูวิจัย

1. เพศ 1.(   )

    ชาย         หญิง

2. อายุ 2.(   )

                          ต่ํากวา 20 ป

                          20 - 29 ป

                          30 - 39 ป

                          40 ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 3.(   )

                           มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา

                           มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.

                           อนุปริญญาหรือปวส.

                           ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา

4. สถานภาพ 4.(   )

                            โสด

                             สมรส

                             หยาราง

                             หมาย

5. สายงาน 5.(   )

                             ฝายวิศวกรรมและโครงการ

                             ฝายผลิต

                             ฝายเทคนิค

                             ฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ

                             ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             ฝายบัญชีการเงินและงบประมาณ

                             ฝายจัดซื้อสํานักงานใหญ

6. ประสบการณทํางาน 6.(   )

                             ต่ํากวา 2 ป

                             2 - 4 ป 

                             5 - 7 ป

                             ตั้งแต 8 ปขึ้นไป



สวนที่ 2 รูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิภาพ สําหรับผูวิจัย

โปรดใสเครื่องหมาย / ในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากที่สุด

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

7.(   )

8.(   )

9.(   )

10.(   )

11.(   )

12.(   )

13.(   )

14.(   )

15.(   )

16.(   )

17.(   )

7.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรจะเปน

 ผูกําหนดวิธีการปฏิบัติสําหรับลูกนองเสมอ

8.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรอธิบาย

นโยบายและระเบียบแบบแผนในการ

ทํางานอยางละเอียดเพื่อปฏิบัติตาม

9.ทานตองการใหผูบังคับบัญชาสั่งงานใน

ลักษณะที่ใชอํานาจมากกวาความรวมมือ

11.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรให

ความสําคัญกับขั้นตอนและวิธีการทํางาน

โดยจะตองควบคุมการทํางานของทาน

ระดับความสําคัญ
ปจจัยพิจารณา

รูปแบบภาวะผูนํา

13.ทานตองการใหผูบังคับบัญชาสงเสริม

สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน

10.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรจะพูดคุย

กับลูกนองเฉพาะในเรื่องงานเทานั้น

15.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรใหพนักงาน

เขาพบไดและสรางความเปนมิตรที่ดีตอกัน

16.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรปฏิบัติ

ตอพนักงานดวยความเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน

12.ทานตองการใหผูบังคับบัญชาสงเสริม

และสนับสนุนใหมีความกาวหนาในหนาที่

การงาน

17.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรขอ

คําปรึกษาจากพนักงานเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงกอนที่จะตัดสินใจและบอกถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

14.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรใหความ

สนใจและเอาใจใสตอสวัสดิการและความ

เปนอยูของพนักงาน



สําหรับผูวิจัย

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

18.(   )

19.(   )

20.(   )

21.(   )

22.(   )

23.(   )

24.(   )

25.(   )

26.(   )

18.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรเคารพใน

ความรูสึกและความคิดเห็นของพนักงาน

21.การเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ทํางานนั้นทานตองการใหทุกคนมีสวนรวม

แตการตัดสินใจชี้ขาดจะกระทําโดย

ผูบังคับบัญชา

19.ทานตองการใหผูบังคับบัญชากระตุน

ใหมีการประชุมและอภิปรายกันในกลุม

พรอมทั้งเขียนขอเสนอแนะตางๆขึ้นใน

การทํางาน

20.ทานตองการใหผูบังคับบัญชาหาวิธี

กระตุนหรือจูงใจใหลูกนองทํางานดีขึ้น

24.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรมีลักษณะ

การทํางานที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่มีการ

แสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่องอยูเสมอ

23.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรเนนเรื่อง

ความรับผิดชอบในการทํางานใหกับ

พนักงาน

22.ผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดเปาหมายใน

การทํางาน โดยถูกคาดหวังวาผูรวมงานจะ

ปฏิบัติตามและบรรลุผลสําเร็จ

26.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาจะแสดงความ

เชื่อมั่นวาพนักงานจะมีความสามารถ

ปฏิบัติงานที่มาตรฐานสูงได

โปรดใสเครื่องหมาย / ในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากที่สุด

ปจจัยพิจารณา
ระดับความสําคัญ

25.ทานคิดวาผูบังคับบัญชาควรสราง

บรรยากาศใหงานที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับ

เปนงานที่นาสนใจและทาทายมากขึ้น



สําหรับผูวิจัย

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

27.(   )

28.(   )

29.(   )

30.(   )

31.(   )

32.(   )

33.(   )

34.(   )

35.(   )

36.รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 36.(   )

37.ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน 37.(   )

27.มีการตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานของทานโดยพิจารณาถึงความ

สอดคลองกับศักยภาพของคนและหนวยงาน

ประสิทธิภาพ

ปจจัยพิจารณา

28.มีการตั้งเปาหมายการทํางานแก

หนวยงานของทานโดยพิจารณาเทียบกับ

ผูอื่นหรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับ

29.กระตุนผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีผลการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น

30.ไมยอมรับผลการปฏิบัติการทํางานที่ต่ํา

กวามาตรฐาน

33.ความสามารถในการสอน แนะนําและ

ปรับปรุงผูใตบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับ

มอบหมาย

31.ความสามารถในการจัดระบบงาน

ความสามารถในการวางแผน การมอบ

อํานาจและมอบหมายงาน

32.ลักษณะความเปนผูนํา การทําให

ผูใตบังคับบัญชารวมมือ จงรักภักดี และ

อื่นๆใหงานสําเร็จลุลวง

35.มีการสั่งการจากผูบังคับบัญชาไปสู

ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลําดับขั้น

โปรดใสเครื่องหมาย/ในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากที่สุด

ระดับความสําคัญ

34.การใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาเมื่อมี

เหตุจําเปน



สําหรับผูวิจัย

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

38.(   )

39.(   )

..................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ

..................................................................................................................................................................................................

38.ผูใตบังคับบัญชามีความเชื่อมั่นวา

ผูบังคับบัญชาสามารถชวยแกปญหาความ

ผิดพลาดในงานที่ไดรับมอบหมายได

39.ผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลจาก

ผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและทั่วถึง

โปรดใสเครื่องหมาย/ในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากที่สุด

ปจจัยพิจารณา
ระดับความสําคัญ
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ภาคผนวก  ข 
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        สายงานของบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (1991) จํากัด จํานวน 609 คน  ซ่ึงแบงเปน 7 สายงาน 

คือ 

กกกกกกกก1.ฝายผลิต 

           1) สวนผลิต จํานวน 4 คน  
               2) แผนกซอมบํารุงสายการผลิต จํานวน   6 คน   
               3) แผนกควบคุมวัตถุดิบและการตมเบียร จํานวน 14 คน    
               4) แผนกการหมักเบียร จํานวน 12 คน  
                5) แผนกการกรองเบียร จํานวน 15 คน     

               6) สวนงานประกันคุณภาพ จํานวน 1 คน     

             7) แผนกควบคุมและลงทะเบียนเอกสาร จํานวน 1 คน    

             8) แผนกควบคุมคุณภาพทางเคมี จํานวน 14 คน     

             9) แผนกควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา จํานวน 6 คน    

           10) แผนกควบคุมคุณภาพทางการบรรจุ จํานวน 10 คน     

                  11) แผนกวางแผนการผลิต จํานวน 2 คน      

           12) แผนกควบคุมวัตถุดิบ จํานวน 17 คน      

           13) แผนกสวนบรรจุ จํานวน 15 คน       

               14) แผนกบรรจุเบียรสายท่ี 1 จํานวน 16 คน      

               15) แผนกบรรจุเบียรสายท่ี 2 จํานวน 91 คน     

                16) แผนกซอมบํารุงเคร่ืองจักรสายการบรรจุ จํานวน 15 คน    

                  17) แผนกการบรรจุน้ําดื่ม/โซดา จํานวน 12 คน  
กกกกกกกก2.ฝายเทคนิค 
            18) แผนกสายการลาง จํานวน 24 คน       

                19) แผนกเทคโนโลยีผลิตภัณฑ จํานวน 24 คน     

              20) แผนกทดลองคนควา จํานวน 4 คน      

             21) แผนกพัฒนาระบบน้ําและน้ําเสีย จํานวน 3 คน   
กกกกกกกก3. ฝายวิศวกรรมและโครงการ 
         22) แผนกวิศวกรรมโครงการ จํานวน 3 คน      

               23) แผนกการจัดการและประสานงานวิศวกรรม จํานวน 2 คน    

              24) แผนกไฟฟาและเคร่ืองมือวัด จํานวน 13 คน     

              25) แผนกอะไหล จํานวน 5 คน       



 70 

               26) แผนกซอมสรางอะไหลและอุปกรณ จํานวน 16 คน    

                27) แผนกตนกําลัง จํานวน 28 คน       

             28) แผนกไฟฟา จํานวน 11 คน       

             29) แผนกซอมสรางท่ัวไป จํานวน 14 คน      

                30) แผนกบําบัดน้ําเสีย จํานวน 13 คน      

             31) แผนกบํารุงรักษาและวางแผน จํานวน 9 คน  
กกกกกกกก4.ฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ 
                 32) สวนงานบุคคล จํานวน 1 คน       

                    33) แผนกบริหารงานบุคคล จํานวน 1 คน      

               34) หนวยงานสรรหาวาจางและทะเบียนประวัติ จํานวน 1 คน    

               35) หนวยงานดานบริหารเงินเดือนและคาจาง จํานวน 2 คน    

               36) หนวยงานความปลอดภัย จํานวน 3 คน      

               37) หนวยงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 คน     

                38) หนวยงานพัฒนากิจกรรมและฝกอบรม จํานวน 1 คน    

              39) หนวยงานสวัสดิการและผลประโยชน จํานวน 1 คน    

              40) แผนกประสานงานการจัดซ้ือ จํานวน 8 คน    

              41) แผนกพาชนะบรรจุ จํานวน 57 คน     

              42) แผนกจัดสง จํานวน 46 คน       

              43) หนวยงานธุรการเอกสาร จํานวน 19 คน      

              44) หนวยงานธุรการบริการ จํานวน 37 คน      

              45) หนวยงานประชาสัมพันธ จํานวน 5 คน      

              46) แผนกบริการประกันการสูญเสีย จํานวน 1 คน  
กกกกกกกก5.ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             47) แผนกสารสนเทศ จํานวน 2 คน  
กกกกกกกก6.ฝายบัญชีการเงินและงบประมาณ 
                            48) แผนกบัญชี จํานวน 5 คน       

                           49) แผนกงบประมาณบางบาล จํานวน 1 คน     

                   50) แผนกนิติกรรมสัญญา จํานวน 1 คน 
กกกกกกกก7.ฝายจัดซ้ือสํานักงานใหญ  
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล    นายธนาภัทร  สุวรรณฤทธ์ิ 

ท่ีอยู 49/1  ถนนเณรแกว   ซอย   3   ตําบลทาระหัด   อําเภอเมือง    

จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

E-Mail    tong_187@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.2547  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษา สายศิลป -  คํานวณ 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

     


	
	สูตร

	
	Sheet1


