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บทคัดย่อ 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้าํ และ

ความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานในธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) โดยมีประชากรเป็น

พนกังานท่ีปฏิบติัการในธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) จาํนวน 4,373 ผูว้จิยัคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง

จากการใชสู้ตรของ Yamane ไดจ้าํนวน 363 คน ผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน 363 ชุด 

ไดก้ลบัคืนมาจาํนวนทั้งส้ิน 302 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวจิยัประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ (1) 

แบบสอบถามลกัษณะประชากร (2) แบบทดสอบความเป็นผูน้าํ และ (3) แบบวดัความสาํเร็จในการ

ทาํงาน ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํมาวเิคราะห์โดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้าํและ

ความสาํเร็จในการทาํงาน โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่ 

กกกกกกกก1.ความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานธนาคารออม

สิน (สาํนกังานใหญ่) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r = -.155) (Sig. = .007) 

กกกกกกกก2.ความเป็นผูน้าํไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน

ธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .05 (r = -.096) (Sig. = .097) 

กกกกกกกก3.ความเป็นผูน้าํไม่มีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในการทาํงานของพนกังานธนาคาร

ออมสิน (สาํนกังานใหญ่) ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .05 (r = -.094) (Sig. = .104) 
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กกกกกกกกขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ทั้งเพื่อนๆคน

อ่ืนๆ จนสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กกกกกกกกธนาคารถือเป็นหัวใจของการจดัการการเงิน แต่กลบัพบว่าการบริหารงานในธนาคาร

นั้นมกัจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าท่ีควร ผูจ้ดัการธนาคารจึงควรเป็นผูบ้ญัชาท่ีมีทั้ งทกัษะ

ทางด้านการบริหารการเงินและทักษะทางด้านการบริหารงานบุคคล จึงจะเป็นผู ้บัญชาท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จในการทาํงาน พบวา่สาเหตุสําคญัท่ีทาํให้ระดบัผูบ้งัคบับญัชา

ไม่ประสบความสําเร็จในการทาํงาน ส่วนใหญ่เป็นเพราะมีขอ้บกพร่องในการบริหารงานบุคคล

มากกวา่การขาดความสามารถในการบริหารทางดา้นการเงิน การท่ีผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานบุคคล

ไดดี้นั้นจะก่อใหเ้กิดความไวว้างใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพร้อมท่ีจะทาํตามส่ิงท่ี

ไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ แต่ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความสามารถในการบริหารงาน

บุคคลไดก้็จะทาํใหเ้กิดปัญหาในการทาํงานข้ึนได ้

กกกกกกกกผูจ้ดัการในฐานะผูบ้งัคบับญัชาการของธนาคารเป็นกาํลงัสําคญัของการบริหารการเงิน

ต่างๆในธนาคาร ในการทาํงานผูจ้ดัการตอ้งทาํงานรวมกบัพนักงานเป็นจาํนวนมากไม่สามารถ

ทาํงานคนเดียวได้เพราะต้องอาศยัความรู้ความสามารถในการทาํงานของพนักงานหลายๆคน

ร่วมกนัในการทาํงาน การบริหารงานบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จในการทาํงาน

นั้นจะประกอบไปดว้ยปัจจยัในการบริหารบุคลหลายๆดา้น ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลในการบริหารบุคคลท่ี

สาํคญัและมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการทาํงานของผูบ้งัคบับญัชาก็คือ ความเป็นผูน้าํ ดงันั้น 

คุณสมบติัท่ีดีของผูจ้ดัการธนาคารอย่างน้อยควรประกอบไปดว้ย 4 อยา่งคือ ความรู้ในการบริหาร

จดัการการเงิน บุคลิกภาพเฉพาะตวั ไหวพริบสติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาและความเป็นผูน้าํ 

กกกกกกกกตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงพฒันาระบบการ

ดาํเนินงานและการบริการในทุกดา้นอยา่งเป็นพลวตัร ธนาคารจึงไดป้รับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ 

เพื่อรักษาฐานลูกคา้มากกว่า 26 ลา้นบญัชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้นเตรียมการเพื่อปรับปรุง

ภาพลกัษณ์และรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรยิ่งข้ึน เพื่อรองรับการให้บริการท่ี

สอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั ปัจจุบนัธนาคารออม

สินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวสิาหกิจ ในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั อยูภ่ายใต้
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การกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั มีสาขา 930 สาขาทัว่ประเทศ มีอายุครบ 97 ปี เม่ือวนัท่ี 1 

เมษายน 2553 

กกกกกกกกดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูน้าํ และ

ความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน (สํานกังานใหญ่) ผลการวิจยัจะทาํให้ทราบ

ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะดงักล่าวให้แก่

ผูจ้ดัการ ซ่ึงจะไปทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาในธนาคาร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิยคือ 

กกกกกกกกเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูน้ํา และความสําเร็จในการทาํงานของ

พนกังานในธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) 

สมมติฐานการวจัิยคือ 

กกกกกกกกความเป็นผูน้ํามีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความสําเร็จในการทาํงานของพนักงาน

ธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) 

คํานิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายและการแปรความหมายของงานวิจยัให้ตรงกนั 

การวจิยัในคร้ังน้ีไดก้าํหนดคาํนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัน้ีคือ 

กกกกกกกกความเป็นผูน้าํ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการนาํผูอ่ื้น การมี

อาํนาจเหนือผูอ่ื้น มีความเพียรพยายามและมีความคิดริเร่ิม เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดไว ้

กกกกกกกกความสําเร็จในการทาํงาน หมายถึง การประเมินตนเองในแง่ของความสําเร็จในการ

ทาํงาน ความกา้วหน้าในการทาํงาน ประสิทธิภาพการทาํงาน และการรับรู้ถึงการประเมินในเชิง

บวกจากผูท่ี้ทาํงานร่วมกนั 

กกกกกกกกพนกังานธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) คือ พนกังานในระดบัปฏิบติัการท่ีให้บริการ

ดา้นการเงิน สินเช่ือ และสลากออมสินหรือพนัธบตัร กบัธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) 

ขอบเขตการวจัิย 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้าํและความสําเร็จในการ

ทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) โดยแบ่งขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

กกกกกกกกขอบเขตเชิงพื้นท่ี ศึกษาท่ีธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) 
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กกกกกกกกขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 สัปดาห์ และใชร้ะยะเวลาใน

การทาํวจิยั 6 เดือน 

กกกกกกกกขอบเขตดา้นเน้ือหา วจิยัน้ีไดเ้นน้ท่ีเน้ือหาเก่ียวกบัความเป็นผูน้าํและความสําเร็จในการ

ทาํงาน  

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

กกกกกกกกจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมาขั้นตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคือ ความเป็นผูน้ําความสําเร็จในการทาํงานของพนักงาน

ธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่) โดยมีกรอบแนวคิดของการวจิยัดงัน้ี 

กกกกกกกกกรอบแนวคิดแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูน้าํและความสําเร็จในการทาํงาน

ของพนกังานธนาคารออมสิน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

กกกกกกกก1.ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้าํและความสําเร็จในการทาํงานของ

พนกังานในธนาคารออมสิน 

กกกกกกกก2.ทาํใหท้ราบถึงปัญหาต่างๆในการบริหารงานของพนกังานในธนาคารออมสิน 

กกกกกกกก3.ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม ให้กบั

ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อลดปัญหาในการทาํงานร่วมกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและก่อให้เกิดความสําเร็จใน

การทาํงาน 

  

ความเป็นผู้ นํา ความสาํเร็จในการทํางานของพนกังาน 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูน้าํและความสําเร็จในการทาํงานของ

พนกังานธนาคารออมสิน (สํานกังานใหญ่) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความ

เป็นผูน้าํและความสําเร็จในการทาํงาน ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีหวัขอ้

เรียงลาํดบั ดงัน้ีคือ 

กกกกกกกก1.ความเป็นผูน้าํ 

กกกกกกกก2.ความสาํเสร็จในการทาํงาน 

กกกกกกกก3.เก่ียวกบัธนาคาร 

กกกกกกกก4.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.ความเป็นผู้นํา  

คําจํากดัความของผู้นํา 

กกกกกกกกการบริหารขององค์การหรือหน่วยงานใดก็ตาม ปัจจยัหน่ึงท่ีกาํหนดความสําเร็จหรือ

ความลม้เหลวขององคก์ารก็คือ ผูน้าํ ซ่ึงมีหนา้ท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

มีผูใ้หค้าํจาํกดัความเก่ียวกบัคาํวา่ “ผูน้าํ (Leader)” ไวด้งัน้ี 

กกกกกกกTorrington & Chapman (1983) ได้อธิบายว่า ผูน้าํคือ ผูท่ี้มีอาํนาจใช้อิทธิพลใน

ความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ ให้ปฏิบติัตามคาํสั่งเพื่อมุ่งให้บรรลุ

ความสาํเร็จตามเปาหมายท่ีกาํหนดไว ้

กกกกกกกกLundgren (1974) ให้คาํจาํกดัความของคาํวา่ “ผูน้าํ” คือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นให้สมคัร

ใจปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีตั้งไวด้ว้ยความกระตือรือร้น 

กกกกกกกกHalpin (1958) ไดใ้หค้วามหมายของผูน้าํ ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกวา่ผูอ่ื้น 

กกกกกกกก2.ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือคนอ่ืน 

กกกกกกกก3.ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัท่ีสุดในการอาํนวยการให้หน่วยงานดาํเนิน

ไปสู่เป้าหมาย 

กกกกกกกก4.ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากผูอ่ื้นใหเ้ป็นผูน้าํ 
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กกกกกกกก5.ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งผูน้าํหรือหวัหนา้ในหน่วยงาน 

กกกกกกกกเพทาย ซ่ือสัจจพงษ ์(2540) กล่าววา่ ผูน้าํคือ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบในการสนบัสนุน 

ช่วยเหลือ ร่วมมือ วางแผน ควบคุม ช้ีแนวทางในการทาํงานของกลุ่ม สามารถท่ีจะแสดงบทบาท

และสอดแทรกอิทธิพลบางอยา่ง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและทาํให้กิจกรรมของกลุ่มดาํเนินไป

ตามเป้าหมาย ไม่จาํเป็นเสมอไปว่าผูน้ําต้องเป็นหัวหน้างานหรือผูบ้ริหาร แต่หัวหน้างานหรือ

ผูบ้ริหารควรมีลกัษณะผูน้าํ คือ จะเป็นคนท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่ม จะตอ้งรู้จกัประสาน ควบคุม

และตดัสินใจ จะตอ้งเป็นคนท่ีกลุ่มให้ความเช่ือถือไวว้างใจ เป็นศูนยก์ลางแห่งพฤติกรรมของกลุ่ม

สมาชิก 

กกกกกกกกอรุณ รักธรรม (2537) ให้ความหมายของคาํวา่ผูน้าํ คือ บุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน 

หรือไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นหวัหนา้ผูต้ดัสินใจ เพราะมีความสามารถในการปกครอง บงัคบับญัชา

และจะพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่ชนไปในทางท่ีดีหรือชัว่ได ้

กกกกกกกกดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ผูน้าํ (Leader) คือ ผูท้าํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสนบัสนุน ส่งเสริม 

ควบคุม อาํนวยการการทาํงานของกลุ่ม สามารถทาํให้เกิดพฤติกรรมหรือเกิดการเปล่ียนแปลง ให้

การดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิก

ภายในกลุ่มดาํเนินไปดว้ยดี 

คําจํากดัความของความเป็นผู้นํา 

กกกกกกกกความเป็นผูน้าํ (Leadership) เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอยา่งยิ่งต่อการบริหารเพราะผูน้าํเป็นจุด

รวมแห่งพลงัของสมาชิกในองคก์ร ดงันั้นผูน้าํจึงเปรียบเสมือนหลกัชยัในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะ

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและต่อผลงานในส่วนรวม ความสามารถและลกัษณะของผูน้าํมีส่วนสัมพนัธ์

ใกลชิ้ดกบั ปริมาณ คุณภาพ และคุณค่าขององคก์าร สะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ในหน่วยงานนั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ียงัเป็นตวัอย่างในการปฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานอีกดว้ย ดงันั้นความ

เป็นผูน้าํจึงมีความสําคญัต่อผูร่้วมงาน ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ต่อสถาบนั โดยเฉพาะต่อความสําเร็จ

ขององคก์ารเป็นอยา่งยิง่ (สมพงศ ์เกษมสิน,2526) 

กกกกกกกกHersey & Blanchard (1969) ไดก้ล่าวถึงความเป็นผูน้าํวา่ เป็นกระบวนการของการใช้

อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อพยายามทาํให้เกิดสัมฤทธิผลในเป้าหมายภายใต้

สถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

กกกกกกกกเพทาย ซ่ือสัจจพงษ์ (2540) กล่าวว่า ความเป็นผูน้าํคือ การสร้างความศรัทธาให้เกิด

ข้ึนกบัผูอ่ื้น โดยใชท้างศาสตร์และศิลป์เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจประสานการปฏิบติังานให้

เป็นไปตามแนวทางหรือเป้าหมายท่ีผูน้าํตอ้งการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
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กกกกกกกกกว ีวงศพ์ุฒ (2536) กล่าววา่ ความเป็นผูน้าํคือ การท่ีผูน้าํใชอิ้ทธิพลในความสัมพนัธ์ท่ีมี

อยูต่่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบติัการและอาํนวยการโดยใชก้ระบวนการติดต่อ

ซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

กกกกกกกกวิสุทธ์ิ จนัจิรา (2533) ไดใ้ห้ความหมายของความเป็นผูน้าํ หมายถึง สภาพภายในของ

บุคคล ได้แก่ อาํนาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจผูอ่ื้นให้ประพฤติปฏิบติัตามความ

คิดเห็น ตามความตอ้งการหรือตามคาํสั่งได ้

กกกกกกกกจากแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นผูน้าํท่ีไดก้ล่าวมา สรุปไดว้า่ความเป็นผูน้าํคือ พฤติกรรม

ของผูน้าํท่ีมีอาํนาจหรือมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยใช้ความสามารถในการ

กระตุน้จูงใจให้ประพฤติปฏิบติัตามความคิดเห็น ตามความตอ้งการหรือตามคาํสั่งดว้ยความสมคัร

ใจ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คุณลกัษณะของผู้นํา 

กกกกกกกกในทุกองคก์าร ผูน้าํท่ีเขม้แขง็มีความสามารถและเป็นท่ีศรัทธาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอ่ม

ทาํใหกิ้จการท่ีตอ้งรับผดิชอบบรรลุวตัถุประสงค ์ผูน้าํจึงมีความสําคญัต่อกลุ่มและองคก์าร เพราะมี

ส่วนต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวในการทาํงาน การศึกษาถึงคุณลกัษณะของผูท่ี้เป็นผูน้าํได้

พิจารณาองคป์ระกอบดา้นสติปัญญา สังคม อารมณ์ และคุณสมบติัทางร่างกาย แต่ก็ยงัไม่สามารถ

สรุปคุณลักษณะของผูน้ําท่ีประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนได้เพราะผูน้ําแต่ละคนอาจจะมี

คุณลกัษณะท่ีไม่เหมือนกันคุณลกัษณะบางอย่างอาจจะมีความสําคญัต่อการเป็นผูน้ําไม่เท่ากัน 

(สุนนัทา เลาหนนัทน์ 2531) ความเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัคุณลกัษณะเฉพาะอยา่ง 

แต่ข้ึนอยู่กบัว่าคุณลกัษณะของผูน้าํเหมาะสมกบัขอ้กาํหนดของสถานการณ์ท่ีกาํลงัเผชิญอยู่มาก

นอ้ยแค่ไหน (สมยศ นาวีการ 2525) ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพจึงแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั (Steers, 

1984) เม่ือผูน้าํท่ีประสบความสําเร็จหรือผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพไม่ได้มีคุณลกัษณะใดท่ีเด่นชัด 

คุณลกัษณะท่ีดีของผูน้าํจึงไดมี้ผูใ้หท้ศันะไวม้ากมาย ดงัเช่น 

กกกกกกกกปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535) ไดอ้ธิบายถึงผูน้าํวา่ควรมีลกัษณะดงัน้ีคือ 

กกกกกกกก1.สภาพทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความแข็งแรงทางร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว ความ

เขม็แขง็ เป็นตน้ 

กกกกกกกก2.บุคลิกภาพ แมว้่าบุคลิกภาพบางอย่างจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํ แต่ก็มี

คุณลักษณะทางด้านจิตใจบางประการ เช่น การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ความ

กระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดีซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํ 

กกกกกกกกกิติ ตยคัคานนท ์(2536) กล่าววา่ผูน้าํท่ีดีควรมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 
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กกกกกกกก1.สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ผูน้าํท่ีมาทาํงานสัปดาห์หน่ึงหยุดไป 2-3 วนัเสมอๆ หากมี

ความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตดัสินใจจากผูน้าํทนัทีเก่ียวกบัการทาํงาน ผลประโยชน์ของหน่วยงาน

อาจทาํใหพ้ลาดโอกาสท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ได ้

กกกกกกกก2.ความรู้ดี ผูน้าํท่ีดีตอ้งมีความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีและความรู้ทัว่ๆไป เม่ือเกิดปัญหา

ในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้าํสามารถใหค้าํปรึกษาหรือแกปั้ญหาได ้ จะทาํให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายกยอ่ง เคารพนบัถือและใหค้วามไวว้างใจ 

กกกกกกกก3.ท่าทางและบุคลิกดี ผูน้าํท่ีมีท่าทางและบุคลิกไม่ดีจะทาํใหค้นทัว่ไปเกิดความไม่

เล่ือมใสหรือไม่น่านบัถือแมว้า่จะมีความรู้ความสามารถก็ตาม 

กกกกกกกก4.ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละความกระตือรือร้น หากผูน้าํไม่มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคห์น่วยงานนั้นจะเจริญไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงานนั้นจะข้ึนอยู่

กบั 2 ปัจจยั ปัจจยัแรกคือความเจริญซ่ึงเป็นความเจริญจากการดาํเนินงานไปตามปกติ อีกปัจจยัหน่ึง

คือการมีผูน้าํท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละความกระตือรือร้นในการทาํงาน 

กกกกกกกก5.การตดัสินใจกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีดีและถูกตอ้ง เป็นคุณสมบติัอีกประการท่ีจาํเป็น

อยา่งยิง่ เช่น การตดัสินใจสาํหรับความเป็นไปไดข้องเร่ืองท่ีจะทาํ ผลดีผลเสียจะเกิดข้ึน 

กกกกกกกก6.ความกลา้หาญ เด็ดขาด และไม่โลเล ผูน้าํท่ีดีจะตอ้งกลา้หาญ เด็ดขาดท่ีจะนาํทีมต่อสู้

ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆใหผ้า่นพน้ไปได ้ กลา้เส่ียง กลา้ตดัสินใจในการทาํงานท่ีถูกตอ้ง และกลา้ท่ีจะ

ยอมรับความผิด 

กกกกกกกก7.ความแนบเนียน ผูน้าํท่ีมีความแนบเนียนในการทาํงานจะมองเห็นวา่งานนั้น

ดาํเนินการไปไดร้าบร่ืนไม่ติดขดั มีศิลปะในการทาํงาน 

กกกกกกกก8.ความอดทน มีสมาธิในการทาํงาน หนกัแน่น และการบงัคบัใจตนเองทั้ง

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีคุณสมบติัทั้ง 3 ประการน้ีในการทาํงาน แต่ผูน้าํจะตอ้ง

มีคุณสมบติัเหล่าน้ีมากกวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

กกกกกกกก9.การส่ือความหมายท่ีดี คาํสั่งไม่คลุมเครือ เพื่อใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

กกกกกกกก10.ความเห็นอกเห็นใจ ท่ีผูบ้งัคบับญัชาแสดงออกต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความจริงใจ 

กกกกกกกก11.การไม่เห็นแก่ตวั เสียสละ และไม่ใชอ้ภิสิทธิหรือสิทธิพิเศษในทางท่ีผิด ผูน้าํแบบน้ี

จะไดรั้บความรัก ความนบัถือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

กกกกกกกก12.ยกยอ่งใหเ้กียรติและใหค้วามไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการแบ่งงานใหเ้หมาะสม

กบัความสามารถและความถนดัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่รวบงานไวท้าํเองหรืออา้งเอาผลงานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาเป็นของตนเพียงผูเ้ดียว 
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กกกกกกกก13.ความสงบเสง่ียม ไม่โออ้วดตวัเองและรู้จกัถ่อมตน จะทาํใหผู้อ่ื้นเกรงใจใหค้วามนบั

ถือ 

กกกกกกกก14.ความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน ถา้ผูน้าํไม่จงรักภกัดีต่อหน่วยงานของตนแลว้จะทาํให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่จงรักภกัดีต่อหน่วยงานของตนเช่นกนั และในท่ีสุดผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะไม่

จงรักภกัดีต่อผูน้าํหรือผูบ้งัคบับญัชาตามไปดว้ย 

กกกกกกกก15.การสังคมดี ผูน้าํท่ีดีจะตอ้งสามารถเขา้กบัผูอ่ื้นในสังคมไดซ่ึ้งจะช่วยทาํใหก้ารติดต่อ

ประสานงานกบับุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นไปดว้ยดี 

กกกกกกกก16.ความต่ืนตวั ผูน้าํจะตอ้งมีความต่ืนตวั ทนัต่อเหตุการณ์ ทนัสมยั ยอมรับและ

กระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้เก่ียวกบัวทิยาการและเทคโนโลยใีหม่ๆอยูเ่สมอ 

กกกกกกกก17.การวางแผนงานและการดาํเนินงานตามแบบแผนงาน หน่วยงานทุกหน่วยงาน

จะตอ้งมีการวางแผนงานโดยมีผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานนั้นเป็นผูน้าํในการร่วมมือกนัวางแผน

งานและร่วมกนัดาํเนินงานตามแผนงานท่ีกาํหนดข้ึน 

กกกกกกกกเอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ (2538) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณลกัษณะท่ีสาํคญัของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะมีผล

ต่อการปฏิบติังานหรือการเป็นผูน้าํนั้นควรมีอยู ่7 ประการ (7 C’s Characteristics of Managements) 

คือ 

กกกกกกกก1.ความสามารถในการมองงานไดอ้ย่างครอบคลุม เป็นคุณลกัษณะดา้นความคิดรวบ

ยอดเก่ียวกบังานในความรับผดิชอบ (Conceptual) 

กกกกกกกก2.ความสามารถในการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ไม่ติดอยูใ่นความเคยชินหรือวิธีการทาํงาน

แบบเก่าๆ (Creative) 

กกกกกกกก3.ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร คือการติดต่อส่ือสารกับผู ้อ่ืนอย่างได้ผล 

(Communicative) 

กกกกกกกก4.ความกล้าในการทาํงาน รวมถึงการตดัสินใจเสนอความคิดเห็นหรือวิธีการต่างๆ 

(Courage) 

กกกกกกกก5.ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ อนัจะมีผลต่อการพฒันาตนเอง 

(Curiosity) 

กกกกกกกก6.ความคงเส้นคงวาในการทาํงานไม่เปล่ียนไปเปล่ียนมาอย่างขาดเหตุผลท่ีเหมาะสม 

(Consistency) 

กกกกกกกก7.ยดึถือขอ้ตกลงและปฏิบติัตามท่ีไดก้าํหนดไวห้รือไดส้ัญญาไว ้(Commitment) 

กกกกกกกกวรีะวฒัน์ ปันนิตามยั (2540) ไดเ้สนออีกแง่มุมหน่ึงเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

บางประการของการเป็นผูน้าํไวด้งัน้ี 
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กกกกกกกก1.แสดงความเป็นของแท ้ (Authenticity) ผูน้าํตอ้งแสดงความเช่ือมัน่ศรัทธาในส่ิงท่ีตน

ยดึถือต่อค่านิยมเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง กระตุน้และก่อใหเ้กิดความทะเยอทะยานสามารถเป็น

แบบอยา่งท่ีดีขององคก์รได ้ หลีกเล่ียงการหยบิยมืคาํพดูหรือความคิดของผูอ่ื้นมาโดยพร่ําเพร่ือ มี

ความเป็นตน้แบบตน้ฉบบัในความคิด คาํพดู และการกระทาํท่ีสร้างสรรค ์

กกกกกกกก2.การมีวสิัยทศัน์ (Vision) ผูน้าํท่ีมีวสิัยทศัน์จะเห็นคุณค่าของประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้ 

มุ่งสร้างผลกระทบทางบวก (High Positive Impact) แก่อนุชน องคก์ารและสังคม ผูน้าํเช่นน้ีมี

เจตจาํนงอนัแน่วแน่ต่อหลกัการ (Principle-oriented) มากกวา่จะคาํนึงถึงบุคคล (People-oriented) 

ผูน้าํตอ้งมีความสามารถพินิจพิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม คาดคะเน และสร้างภาพ (Image) ไดว้า่ใน

อนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงอะไรบา้งแลว้ทาํการส่ือสาร (Communication) ใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ไดรั้บทราบ เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัการเตรียมการณ์ล่วงหนา้ (Proaction) 

กกกกกกกก3.ความกลา้ตดัสินใจ (Decisiveness) ผูน้าํตอ้งทาํการตดัสินใจท่ีเหมาะสมทนักาลและ

ตอ้งตดัสินใจภายใตข้อ้มูลและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั สามารถเลือกเลือกตดัสินใจไดดี้กวา่หาก

เป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นกิจวตัรซ่ึงมีกฎระเบียบกาํหนดไวแ้ลว้ (Programmed) สามารถคาดคะเนผลได้

ยอ่มตดัสินใจไดท้นัที แต่กรณีท่ีเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือเล็งเห็นผลกระทบไดไ้ม่แน่นอน 

(Nonprogrammed) การตดัสินใจอาจเกิดผลกระทบต่างๆได ้ ตอ้งระมดัระวงั พินิจพิเคราะห์ขอ้มูล

ประกอบเป็นเชิงปรับเปล่ียน (Adaptive) หรือตดัสินใจท่ีเป็นกลยทุธ์ (Strategic) ผูน้าํตอ้งมีจุดยนื ไม่

ปล่อยหรือมุ่งแต่วิเคราะห์ขอ้มูลจนเสียโอกาสท่ีดีในการตดัสินใจ และตอ้งกลา้รับผิดชอบต่อการ

ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนหากเป็นไปไดก้ารตดัสินใจควรทาํในรูปของกลุ่มหรือคณะ 

กกกกกกกก4.แสดงความใส่ใจ (Focus) ผูน้าํตอ้งเลือกท่ีจะใส่ใจในบางเร่ืองและทีละเร่ือง ไม่ควรใส่

ใจในทุกเร่ืองขององคก์ารหรือใหค้วามสาํคญัในทุกเร่ืองเท่ากนัหมด การจดัลาํดบัความสาํคญัความ

เร่งด่วนของงานท่ีทาํจึงมีความสาํคญัมาก ไม่ควรบริหารงานแบบท่ีตอ้งควบคุมการปฏิบติังานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

กกกกกกกก5.สร้างความรู้สึกประทบัใจเป็นส่วนตวั (Personal Touch) ผูน้าํท่ีดีตอ้งสามารถสร้าง

ความศรัทธาและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใชช่้องทางการส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการ

ไดถู้กกาลเทศะ รู้จกัเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการให้

วตัถุส่ิงของเพียงอยา่งเดียว ส่ิงท่ีสาํคญัมากกบัการเป็นผูน้าํในยคุน้ีก็คือการบริหารความประทบัใจ 

(Impression Management) รู้จกัโอกาสท่ีจะยกบทบาทภาพพจน์ของตนเองใหโ้ดดเด่น (Set a High 

Profile) หรือลดบทบาทให้นอ้ยลง (Keep a Low Profile) 

กกกกกกกก6.ความสามารถในการส่ือสารและทกัษะคน (Communication and People Skills) 

ทกัษะการพดู ฟัง อ่าน เขียน ของผูน้าํสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถของสมอง เช่น การเลือกใช้
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ภาษา การใหเ้กียรติผูรั้บสาร เป็นตน้ ผูน้าํท่ีฉลาดตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดีอยา่งกระตือรือร้น ใส่ใจ ไม่พดูขดั 

ไม่พดูช้ีนาํ การฟังคือการไดโ้อกาสเรียนรู้ข่าวสารเพิ่มเติม มีความสามารถในการใหข้อ้มูลสะทอ้น

กลบัอยา่งสร้างสรรค ์ เน่ืองจากผูน้าํไม่สามารถจะทาํงานทุกอยา่งไดด้ว้ยตนเองภายใตเ้วลาท่ีมีจาํกดั 

ความสามารถในการส่ือสารและการอาศยัทกัษะคน การมีเครือข่าย (Network) การมีมนุษยสัมพนัธ์

ท่ีดีจะทาํใหผู้น้าํสามารถร้องขอความช่วยเหลือกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้าํงานไดแ้มจ้ะเป็น

ส่ิงท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ถนดัหรือไม่ชอบก็ตาม 

กกกกกกกก7.การพฒันาตนเองอยูเ่สมอ (Ever Forward) เน่ืองจากผูน้าํตอ้งทาํงานหนกั เครียด จึง

ตอ้งหาวธีิท่ีจะพฒันาซ่อมเสริมสุขภาพกายใจของตนอยูเ่สมอ ใหมี้พลงัรวม (Synergy) เก้ือหนุนทาง

กาย จิตใจ สมอง สังคม ศาสนา ชีวติ และครอบครัว เพื่อนาํมาปรับปรุงการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึนเสมอ 

ลกัษณะการทาํงานของผูน้าํท่ีดีคือ มีพลงั มีการเคล่ือนไหว มีส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอ เม่ือเผชิญกบั

เหตุการณ์วกิฤตสามารถปรับสุขภาพจิตใหก้ลบัคืนสภาพปกติได ้ เป็นผูท่ี้ยดึมัน่ในหลกัการและมี

การมองในแง่ดีอยูเ่สมอ 

กกกกกกกกแน่งนอ้ย พงษส์ามารถ (2519) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเป็นผูน้าํท่ีดีนั้นนอกจากจะตอ้งมี

ความรู้ความสามารถทางการบริหารแลว้ยงัตอ้งมีคุณลกัษณะอ่ืนๆประกอบดว้ย คือ 

กกกกกกกก1.เป็นผูมี้สติปัญญาดี ผูน้าํควรฉลาดกวา่ผูต้ามจึงสามารถสร้างความเช่ือถือในระยะยาว

ได ้ สติปัญญาของผูน้าํนั้นนอกจากจะวดัไดด้ว้ยการวดัสติปัญญาพื้นฐานแลว้ยงัตอ้งประกอบดว้ย

สติปัญญาในส่ิงต่อไปน้ีอีกดว้ย คือ 

กกกกกกกก 1.1.มีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ (Alertness) ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้

สามารถปรับปรุงสถานการณ์ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

กกกกกกกก 1.2.ความสามารถในเชิงจินตนาการ (Imagination) ในทางปฏิบติัความสามารถใน

การนึกคิดแต่เพียงอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ สาํหรับการเสริมสร้างใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆ ตอ้งอาศยั

จินตนาการดว้ย 

กกกกกกกก 1.3.ความสามารถในการสร้างสรรค ์(Creative) ผูมี้ความคิดสร้างสรรคม์กัเป็นผูท่ี้มี

ความกระตือรือร้นท่ีจะขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆชอบแสวงหาส่ิงแปลกใหม่อยูเ่สมอ 

กกกกกกกก 1.4.มีวจิารณญาณ (Judgement) ในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม วิจารณญาณท่ีดี

มกัจะหมายถึง ความคิดท่ีจะตดัสินปัญหา อธิบายปัญหา มีเหตุผลและตดัสินใจในทางท่ีสอดคลอ้ง

กบัสภาพการณ์และวตัถุประสงคโ์ดยส่วนรวมมากท่ีสุด 

กกกกกกกก 1.5.ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ

จะตอ้งพฒันาตนเองเพื่อใหส้ามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย การ

ปรับตวัของผูน้าํนั้นหมายถึงทั้งการปรับตนเองและการนาํกลุ่มไปในทิศทางท่ีมัน่คงได ้
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กกกกกกกก2.เป็นผูท้าํงานหนกัอยูเ่สมอ การทาํงานหนกัไม่ไดห้มายถึงการทาํงานหนกัทางกายแต่

เพียงอยา่งเดียวแต่รวมไปถึงการทาํงานหนกัทางปัญญาดว้ย ผูน้าํท่ีดีจะตอ้งไม่หยดุน่ิงจะตอ้งทาํงาน

มากกวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

กกกกกกกก3.คาํนึงถึงขวญัของกลุ่ม ในระยะยาวแลว้ขวญัของกลุ่มจะเป็นปัจจยัท่ีกาํหนดผลผลิต

สุดทา้ยขององคก์ร ผูน้าํท่ีมุ่งผลิตแต่เพียงอยา่งเดียวโดยไม่คาํนึงถึงปัญหาความพอใจในงาน การ

ลาออก การขาดงาน การหมุนเวยีนเปล่ียนงาน จะไม่เป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในระยะยาว 

กกกกกกกก4.ผูน้าํท่ีดีจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเหนือกวา่ผูต้าม ลกัษณะเหนือกวา่น้ีอาจหมายถึงการ

เหนือกวา่ทางความคิด ผลงาน สถานะในองคก์าร และในบางกรณีอาจหมายถึงความเหนือกวา่ใน

สถานะส่วนตวัดว้ย เช่น มีบุคลิกภาพท่ีดีกวา่ มีความกลา้หาญกวา่ 

กกกกกกกก5.ผูน้าํท่ีดีจะตอ้งมีอารมณ์คงท่ี (Well-balance) คือ มีความหนกัแน่น ไม่ใชอ้ารมณ์

ส่วนตวัในการแกไ้ขปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤติ 

กกกกกกกก6.เป็นนกักลยทุธ์ (Strategic-Man) ความเป็นนกักลยทุธ์จะช่วยใหป้ฏิบติัการใดๆอยา่ง

คล่องตวัและเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ 

ประเภทของผู้นํา 

กกกกกกกกการแบ่งประเภทของผูน้าํ มีวธีิการแบ่งไดห้ลายวธีิตามลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

(Lundgren, 1974; ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2535; นพพงษ ์ บุญจิตราดุล, 2534; กิติ ตยคัคานนท,์ 

2532; สมพงศ ์เกษมสิน, 2526) 

กกกกกกกก1.การแบ่งประเภทตามลกัษณะแหล่งท่ีมาของอาํนาจของผูน้าํ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 

ประเภท คือ 

กกกกกกกก 1.1.ผูน้าํตามกฎหมาย (Legal Leader) เป็นผูน้าํท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายหรือ

กฎระเบียบกาํหนดไว ้ ไดแ้ก่ ตาํแหน่งต่างๆท่ีตั้งข้ึนมาตามกฎหมาย เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

หวัหนา้งานต่างๆ ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นตาํแหน่งข้ึนทางกฎหมายในหน่วยงาน 

กกกกกกกก 1.2.ผูน้าํตามบุคลิกภาพส่วนตวั (Leader) ผูน้าํประเภทน้ีจะเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

พิเศษ มีบุคลิกลกัษณะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะตวั มีอาํนาจติดตวัมาเพราะบุคลิกดี การศึกษา

สูง ฐานะและตระกลูดี ผูน้าํประเภทน้ีไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้าํนาจทางกฎหมายในการโนม้นา้วจิตใจ

ผูอ่ื้น 

กกกกกกกก 1.3.ผูน้าํในลกัษณะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่ม (Symbolic Leader) ผูน้าํประเภทน้ีจะ

เป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่มท่ีทุกคนยอมรับและยกยอ่งเทิดทูน อาํนาจของผูน้าํเกิดจากแรงศรัทธาและ

ผูน้าํประเภทน้ีก็จะรักและยดึกลุ่มของตนเป็นหลกัดว้ยจึงเป็นผูน้าํท่ีมีอาํนาจบารมีสูง 

กกกกกกกก2.การแบ่งประเภทตามลกัษณะการใชอ้าํนาจของผูน้าํ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
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กกกกกกกก 2.1.ผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย (Autocratic Leader) ผูน้าํประเภทน้ีเป็นผูน้าํแบบเผด็จ

การ คือใชอ้าํนาจแต่ผูเ้ดียวยดึถือความคิดตวัเองเป็นสําคญั จะตดัสินใจดว้ยตนเองไม่คาํนึงถึงคนอ่ืน 

สั่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหก้ระทาํและคาดหวงัการเช่ือฟังโดยไม่มีขอ้สงสัยใดๆจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

กกกกกกกก 2.2.ผูน้าํแบบตามสบายหรือแบบเสรีนิยม (Laissez-faire Leader) ผูน้าํประเภทน้ีจะ

ปล่อยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานกนัเอง ไม่มีเป้าหมายในการทาํงาน ไม่มีความคิดริเร่ิม หลีกเล่ียง

การใชอ้าํนาจ ไม่มีการตรวจตราติดตามผลงาน การตดัสินใจข้ึนอยู่กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีจะเห็นดี

เห็นชอบถ้าผูใ้ต้บังคับบัญชาดีงานก็จะดีได้แต่ถ้าผูใ้ต้บังคับบัญชาไม่ดีงานก็เสีย กลุ่มท่ีมีผูน้ ํา

ลกัษณะน้ีมกัจะขาดความรับผดิชอบ ขาด ระเบียบ มีผลผลิตตํ่า 

กกกกกกกก 2.3.ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democration Leader) เป็นแบบท่ีดีท่ีสุด ผูน้าํประเภท

น้ีจะมีลกัษณะของการทาํงานร่วมกนั มีการกระจายอาํนาจ การตดัสินใจยึดถือความคิดเห็นของกลุ่ม

เป็นสําคญั รับฟังความคิดเห็นไม่ใช้อาํนาจกดข่ี การแก้ปัญหาก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกัน

พิจารณา เคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล 

กกกกกกกก3.การแบ่งประเภทตามลกัษณะของพฤติกรรม 

กกกกกกกก 3.1.แบ่งลกัษณะผูน้าํเป็น 2 มิติ คือ 

กกกกกกกก  1.มิติกิจสัมพนัธ์ (Initiating Structure) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํท่ี

แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในดา้นความเขา้ใจในงานและการดาํเนินงาน

ตามนโยบาย มุ่งท่ีงานเป็นหลกั โดยมีผูน้าํสร้างรูปแบบท่ีดีในการทาํงาน สร้างช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารและกระบวนการวกีารท่ีดีเพื่อใหก้ารดาํเนินงานสาํเร็จลุล่วงในภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั 

กกกกกกกก  2.มิติมิตรสัมพนัธ์ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํท่ีแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมุ่งท่ีคนเป็นหลกั เห็นไดจ้ากกการแสดงออกซ่ึง

ความเป็นมิตร ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การยอมรับนบัถือ และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูน้าํ

กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

กกกกกกกกวิธีการศึกษาผูน้ําสองมิติน้ี จะคาํนึงถึงระหว่างงานท่ีต้องทาํกับคนท่ีทาํงาน ผูน้ํา

พฤติกรรมสนใจและใหค้วามเอาใจใส่ดา้นใดมากนอ้ยกวา่กนัหรือใกลเ้คียงกนั นบัวา่เป็นพฤติกรรม

ผู ้นําท่ี เลือกปฏิบัติต่องานหรือต่อคน จะไม่สนใจหรือไม่ให้ความสําคัญต่อเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป (พงษธ์าดา สุภาแสน, 2539) 
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กกกกกกกก 3.2.การพิจารณาตามแนวระดบัสังคม (The Social System Approach) 

 (External Tension) 

Expectation 

   Nomothetic    Effectiveness 

 Administrator  Transactional  Satisfaction Behavior

 Goal 

   Ideographic    Efficiency 

               Need 

ภาพ 1 แสดงความเป็นผูน้าํตามระเบียบสังคม 

ท่ีมา : นพพงษ ์บุญจิตราดุลย.์ หลกัการบริหารการศึกษา. (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 2534),     

34 – 35. 

กกกกกกกกจากการแผนภูมิดงักล่าวสามารถจาํแนกระบบชั้นสังคมออกเป็น สถาบนัและแต่ละ

บุคคล ตามแนวระบบสังคมจะแบ่งเป็นผูน้าํออกเป็น 3 ประเภท ดว้ยกนัคือ 

       1.ความเป็นผูน้าํแบบยดึสถาบนันิยม (Nomothetic Leadership Style) ผูน้าํประเภทน้ี

เนน้ความสาํคญัทางมิติสถาบนัซ่ึงจาํเป็นตอ้งไปตามสถาบนั  บทบาทและความคาดหวงัจาก

ภายนอกเป็นหลกั ผูน้าํประเภทน้ีจะเนน้การกาํหนดบทบาท ใชอ้าํนาจและระเบียบขอ้บงัคบัของ

สถาบนัเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงาน การเป็นเลิศของความเป็นผูน้าํพิจารณาจากประสิทธิภาพ

ขององคก์าร 

       2.ความเป็นผูน้าํแบบยดึบุคคล (Ideographic Leader Style) ผูน้าํประเภทน้ีเนน้มิติดา้น

บุคคลซ่ึงจาํเป็นตอ้งเป็นไปตามบุคคล บุคลิกภาพและการสนองความตอ้งการของบุคคล ผูน้าํ

ประเภทน้ีจะเนน้การใหบุ้คคลมีความคิดริเร่ิม ทาํประโยชน์เพื่อองคก์ารลดความขดัแยง้ของ

บุคลิกภาพ ประสิทธิผลของความเป็นผูน้าํพิจารณาจากประสิทธิภาพของบุคคล 

       3.ความเป็นผูน้าํแบบประสานประโยชน์ (Transactional Leadership Style) ผูน้าํ

ประเภทน้ีเนน้ทางมิติสถาบนัและมิติส่วนบุคคล โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของสถาบนัและ

ประโยชน์ของบุคลากรไปพร้อมๆกนั บุคลิกภาพความเป็นเล◌ิศของความเป็นผูน้าํพิจารณาจาก

ประสิทธิภาพของบุคคล 

กกกกกกกก4.การแบ่งประเภทตามลกัษณะวธีิการทาํงาน 

กกกกกกกก 4.1.ผูน้าํแบบเจา้ระเบียบ (Regulation Leader) การปฏิบติัของผูน้าํประเภทน้ีมกัถือ

ระเบียบแบบแผนเป็นสาํคญั ไม่ชอบใหมี้การเปล่ียนแปลง ลกัษณะทัว่ไปของการปฏิบติังานคลา้ย

กบัผูน้าํประเภทอตันิยม การวนิิจฉยัสั่งการจะใชร้ะเบียบแบบแผนหรือการกฎหมายเป็นเคร่ืองมือ 
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ยกเหตุผลทางระเบียบการข้ึนเป็นขอ้อา้งในการปฏิบติังานมากกวา่จะยกตวัเองข้ึนเป็นจุดเด่นอยา่ง

ผูน้าํประเภทอตันิยม ความสัมพนัธ์ระหวา่งระหวา่งผูน้าํหรือผูน้าํผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เป็นในความลกัษณะเจา้นายกบัลูกนอ้ง การติดต่อส่ือสารเป็นการติดต่อส่ือสารทางเดียว (One-way 

Communication) 

กกกกกกกก 4.2.ผูน้าํแบบบงการ (Directive Leader) ผูน้าํประเภทน้ีชอบปฏิบติังานแบบใช้

อาํนาจ ใชว้ธีิการสั่งงานอยา่งเดียวโดยไม่มีการสอนแนะการทาํงาน ขาดหลกัมนุษยสัมพนัธ์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดาํเนินไปดาํเนินไปในรูปพิธีการเสียส่วน

ใหญ่ 

กกกกกกกก 4.3.ผูน้าํแบบจูงใจ (Persuasive Leader) การทาํงานของผูน้าํประเภทน้ีนิยมให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นเพื่อลดการต่อตา้น รวมทั้งเป็นการช้ีชวนให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใชดุ้ลพินิจ การติดต่อส่ือสารจะเป็นการติดต่อส่ือสารสองทาง (Two-way 

Communication) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นไปในรูปของกลุ่มท่ีมี

ความสามคัคีสูง ผลสาํเร็จของงานของส่วนรวม 

กกกกกกกก 4.4.ผูน้าํแบบร่วมใจ (Participative Leader) การปฏิบติังานของผูน้าํประเภทน้ีจะ

นิยมการปรึกษาหารือและเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

โดยยดึหลกัการประนีประนอมและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในฐานะผูร่้วมงาน 

กกกกกกกกความแตกต่างระหวา่งผูน้าํแบบจูงใจกบัผูน้าํแบบร่วมใจ คือ ผูน้าํแบบจูงใจตอ้งใช้

ศิลปะการจูงใจเม่ือประสงคจ์ะใหผู้ร่้วมงานปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง และในกลุ่มผูร่้วม

ปฏิบติังานนั้นอาจมีผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมือดว้ยก็ได ้ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งนอ้มนาํหรือจูงใจใหผู้ร่้วมงาน

หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นดว้ยหรือคลอ้ยตาม ส่วนผูน้าํแบบร่วมใจนั้นมกันิยมใชว้ธีิการก่อใหเ้กิด

ความร่วมมือร่วมใจในการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบติัตามเม่ือเห็นดว้ยกบัแนวปฏิบติัหรือ

ขอ้ตกลงนั้นแลว้ 

กกกกกกกก5.การแบ่งประเภทตามทฤษฎี 3 มิติ ของ ReddinReddin กล่าววา่ โดยธรรมชาติของ

มนุษยมี์ลกัษณะผูน้าํพื้นฐาน 4 แบบ คือ 

กกกกกกกก 5.1.ผูน้าํแบบมุ่งเกณฑ ์ (Separated Style) เป็นแบบของนกัอนุรักษนิ์ยม ยดึตวัเอง

เป็นหลกั อดทน เก็บตวั เจา้ระเบียบ ไม่ยดืหยุน่ ตอ้งทาํอะไรตามหลกักฎเกณฑ ์ มีความระมดัระวงั

ในการทาํงานมากเน่ืองจากกลวัผดิ ไม่อยากทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นเพราะกลวัวา่คนอ่ืนทาํผดิแลว้ตนเอง

จะตอ้งผิดดว้ย เพื่อไม่ใหมี้ความผดิจึงทาํงานให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น ไม่เอาทั้งงานและคน

จึงเป็นผูน้าํแบบท่ีแยท่ี่สุด 
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กกกกกกกก 5.2.ผูน้าํแบบมุ่งงาน (Dedicated Style) เป็นแบบของผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญักบังาน

สูง ยดึถืองานเป็นสาํคญั แต่มีสัมพนัธภาพกบัผูร่้วมงานตํ่า ไม่คิดถึงจิตใจผูอ่ื้นจึงไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ 

เนน้ท่ีงานมากกวา่คน ผูน้าํประเภทน้ีจะประเมินค่าของผูน้าํผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการพิจารณา

ผลงานหรือผลผลิต ทาํงานในรูปของคณะกรรมการ กระตือรือร้นในการทาํงาน ชอบคิดริเร่ิม ชอบ

การประเมิน ผูน้าํแบบน้ีเช่ือวา่การใหร้างวลัเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างอิทธิพลต่อผูอ่ื้นและยงัเช่ือวา่

การลงโทษเป็นมาตรการสาํคญัท่ีจะหยดุการกระทาํท่ีไม่สมควร มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงและ

ชอบใชอ้าํนาจ 

กกกกกกกก 5.3.ผูน้าํแบบมุ่งสัมพนัธ์ (Related Style) เป็นผูน้าํท่ีเนน้มนุษยสัมพนัธ์เป็นหลกัใน

การทาํงาน แต่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความสาํเร็จของงานตํ่า เอาใจผูอ่ื้นทุกระดบัไม่ตอ้งการใหใ้คร

เกลียด เป็นกนัเองเป็นมิตรกบัทุกคน ยอมรับผูอ่ื้น เห็นใจผูอ่ื้น ไม่อวดตวั พยายามลดความขดัแยง้ 

ไม่ชอบวธีิการลงโทษ มีลกัษณะเป็นนกัประสานงานท่ีดี 

กกกกกกกก 5.4.ผูน้าํแบบมุ่งประสาน (Integrated Style) เป็นลกัษณะของผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญั

กบังานและบุคคลไปพร้อมๆกนั โดยถือวา่เม่ือคนเรามีมิตรสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความสามคัคีร่วมมือ

ร่วมใจกนัทาํงานก็จะไดผ้ลงานท่ีดีมีประสิทธิภาพสูง เป็นผูป้ระสานความตอ้งการของแต่ละบุคคล

กบัเป้าหมายขององคก์าร ผูน้าํประเภทน้ีจะมีศิลปะของการจูงใจสูง พยายามใหทุ้กคนมีส่วนร่วมใน

งาน เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารักและใหค้วามร่วมมือ

เป็นอยา่งดี 

ทกัษะของผู้นํา 

กกกกกกกกผูน้าํ นอกจากจะทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารและหนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่องานภายใต้

การบริหารใหด้าํเนินไปสู่เป้าหมายอยา่งราบร่ืนแลว้ การประสบความสาํเร็จยงัตอ้งข้ึนอยูก่บั

ความสามารถหรือทกัษะในการบริหารของผูน้าํนั้นดว้ย ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535) กล่าววา่ 

ผูน้าํควรจะมีทกัษะ 3 ดา้นต่อไปน้ีคือ 

กกกกกกกก1.ทกัษะทางดา้นการจดัการ (Managerial Skill) เป็นความสามารถในการบริหารงาน 

เช่น ความสามารถในการวนิิจฉยัสั่งการ ตอ้งอาศยัผูน้าํท่ีมีสติปัญญา มีความคิด เป็นความสามารถ

ในการตดัสินใจ มีวจิารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มองการณ์ไกล ผูน้าํท่ีดีตอ้งมีความเขา้ใจ

และมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถตดัสินใจสั่งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่

ก่อใหเ้กิดความผิดพลาด 

กกกกกกกก2.ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations Skill) ความสามารถในการเขา้กบั

ผูอ่ื้นได ้ เขา้ใจพฤติกรรมของแต่ละคน ความสามารถท่ีจะใชค้าํพดูเพื่อจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
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ปฏิบติัหรืองดปฏิบติัได ้ การทาํงานจะไดรั้บความร่วมมือหรือไม่ก็ดว้ยความมีมนุษยสัมพนัธ์ของ

ผูน้าํ 

กกกกกกกก3.ทกัษะทางดา้นเทคนิค (Technical Skill) เป็นความสามารถทางดา้นการทาํงาน มี

ความรู้ความเขา้ใจในงาน จดัเป็นความสามารถดา้นการปฏิบติังานเฉพาะอยา่งท่ีผูน้าํในหน่วยงาน

จะตอ้งรู้แมจ้ะไม่ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 

กกกกกกกกส่วน Hellriegel & Slocum (1992) ไดก้ล่าวถึงทกัษะท่ีจาํเป็นในการบริหารหรือการเป็น

ผูน้าํวา่ควรประกอบไปดว้ย 

กกกกกกกก1.ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skill) เป็นความสามารถในการวชิาเฉพาะทาง เป็นการ

ปฏิบติังานเฉพาะอยา่ง ผูท่ี้ตอ้งใชท้กัษะดา้นน้ี เช่น วศิวกร นกัการบญัชี นกัเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

กกกกกกกก2.ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Skill) เป็นความสามารถใน

การนาํ การจูงใจ การจดัการความขดัแยง้และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มุ่งไปท่ีการทาํงานร่วมกบัคน

โดยเฉพาะเพราะกาํลงัสาํคญัท่ีสุดในการทาํงานก็คือ ทรัพยากรบุคคล ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํท่ีมี

ทกัษะในดา้นน้ีจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือในการทาํงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี แต่หากขาด

ทกัษะในดา้นน้ีแลว้ก็จะทาํใหข้าดความเห็นใจผูอ่ื้นเป็นผูท่ี้ชอบกล่าววาจารุนแรงซ่ึงจะก่อใหเ้กิด

ความรู้สึกไม่พอใจและขนุเคืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดง่้าย 

กกกกกกกก3.ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) เป็นความสามารถในการวางแผน

และความสามารถทางดา้นความคิด ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํท่ีมีทกัษะน้ีจะสามารถมองเห็นไดว้า่ส่ิง

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัอยา่งไร การเปล่ียนแปลงจากส่วนหน่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆอยา่งไร สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบวา่อะไรเป็นสาเหตุและจะ

ก่อใหเ้กิดผลท่ีตามมาอยา่งไร ทกัษะน้ีเป็นทกัษะท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการบริหาร 

เพราะตอ้งรับรู้สถานการณ์ขององคก์ารและพร้อมท่ีจะตดัสินใจไดอ้ยา่งเฉียบพลนัและถูกตอ้ง 

กกกกกกกก4.ทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสาร (Communication Skill) เป็นความสามารถในการรับ-ส่ง

ข่าวสารขอ้มูล ความคิด ความรู้สึก และทศันคติ ในการบริหารงานนั้นผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํ

จาํเป็นตอ้งมีทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสาร เพราะจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารอยูต่ลอดเวลา 

การวดัความเป็นผู้นํา 

กกกกกกกกแบบทดสอบ CPI (California Psychological Inventory) เป็นการทดสอบหน่ึงท่ีสามารถ

นาํมาใชท้ดสอบความเป็นผูน้าํ แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

สร้างข้ึนโดย Harrison G. Gough (1957) เพื่อใชใ้นการประเมินบุคลิกภาพ มุ่งใชก้บัคนปกติ

โดยทัว่ไป 
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กกกกกกกกแบบทดสอบ CPI สามารถวดับุคลิกภาพของบุคคลไดพ้ร้อมกนัถึง 18 ดา้นหรือ 18 

มาตรา (Scale) โดยสามารถแยกเป็นกลุ่มไดใ้หญ่ได ้4 กลุ่มดงัน้ี 

กกกกกกกกกลุ่มท่ี 1 วดัความเป็นตวัของตวัเอง ความมีอาํนาจเหนือผูอ่ื้น ความมัน่ใจในตนเอง และ

ความพอดีในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Poise, Ascendancy, Self Assurance and 

Interpersonal Adequacy) ประกอบดว้ย 6 มาตรา คือ  

กกกกกกกก 1.Do (Dominance)  ความชอบมีอาํนาจเหนือผูอ่ื้น 

กกกกกกกก 2.Cs (Capacity for Status) ความสามารถเก่ียวกบัสถานภาพ 

กกกกกกกก 3.Sy (Sociability)  ความชอบสังคม 

กกกกกกกก 4.Sp (Social Presence)  การแสดงตวัในสังคม 

กกกกกกกก 5.Sa (Self-acceptance)  การยอมรับตนเอง 

กกกกกกกก 6.Wb (Sense of Well-being) ความรู้สึกมีความสุข 

กกกกกกกกกลุ่มท่ี 2 วดัการปฏิบติัตนในการเขา้สังคม ความรับผดิชอบ ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล และลกัษณะพิเศษ (Socialization, Responsibility, Interpersonal Values and 

Character) ในกลุ่มน้ีประกอบไปดว้ย 6 มาตรา คือ 

กกกกกกกก 7.Re (Responsibility)  ความรับผดิชอบ 

กกกกกกกก 8.So (Socialization)  การปฏิบติัตนในการเขา้สังคม 

กกกกกกกก 9.Sc (Self-Control)  การควบคุมตนเอง 

กกกกกกกก 10.To (Tolerance)  ความอดทนและใจกวา้ง 

กกกกกกกก 11.Gi (Good Impression)  ความสามารถในการสร้างความประทบัใจ 

กกกกกกกก 12.Cm (Communality)  การปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนั 

กกกกกกกกกลุ่มท่ี 3 วดัศกัยภาพดา้นความใฝ่สัมฤทธ์ิ และประสิทธิภาพทางดา้นสติปัญญา 

(Achievement Potential and Intellectual Efficiency) ประกอบดว้ย 3 มาตรา คือ 

กกกกกกกก 13.Ac (Achievement Via Conformance) ความใฝ่สัมฤทธ์ิโดยการปฏิบติัตาม

ผูอ่ื้น 

กกกกกกกก 14.Ai (Achievement Via Independence) ความใฝ่สัมฤทธ์ิโดยการเป็นตวัของ

ตวัเอง 

กกกกกกกก 15.Le (Intellectual Efficiency)  ประสิทธิภาพทางดา้นสติปัญญา 

กกกกกกกกกลุ่มท่ี 4 วดัคุณลกัษณะเด่นทางดา้นปัญญาและความสนใจ (Intellectual and Interest 

Modes) ประกอบดว้ย 3 มาตรา คือ  
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กกกกกกกก 16.Py (Psychological-mindedness) ความสนใจเก่ียวกบัปัญหาดา้นจิตใจ

ของผูอ่ื้น 

กกกกกกกก 17.Fx (Flexibility)   ความยดืหยุน่ 

กกกกกกกก 18.Fe (Femininity)   ความเป็นสตรีเพศ 

กกกกกกกกมาตราท่ีวดัความเป็นผูน้าํในแบบทดสอบ CPI คือ มาตรา Dominance (Do)ในการ

ทดสอบ ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงในมาตราน้ีจะมีลกัษณะเป็นบุคคลท่ีไม่ยอมต่อส่ิงใดทาํอะไรชอบมีการ

วางแผน เป็นบุคคลท่ีชกัชวนคนเก่งและพดูจาคล่องแคล่ว เป็นคนท่ีเช่ือมัน่ในตนเองและชอบอิสระ 

และเป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพในดา้นการเป็นผูน้าํและความคิดริเร่ิม ส่วนผูท่ี้ไดค้ะแนนตํ่าในมาตราน้ี

จะมีลกัษณะเป็นบุคคลท่ีสงบเสง่ียม ไตร่ตรอง ธรรมดา ไม่อินงัขงัขอบ เงียบขรึมและไม่วางตวั เป็น

บุคคลท่ีมกัคิดและทาํอะไรชา้ ชอบหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีตึงเครียดและสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ 

ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง (ณรงคศ์กัด์ิ จนัทร์นวล, พิสมยั วบิูลยส์วสัด์ิ และ มุกดา ชาติบญัชาชยั. 

2527) 

2.ความสําเร็จในการทาํงาน 

การสร้างความสําเร็จในการทํางาน 

กกกกกกกกอาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ  (2550) เม่ือคนทุกคนกา้วเขา้สู่ช่วงวยัของการทาํงานแลว้ แต่ละคน

ยอ่มมีความ ตอ้งการและความคาดหวงัใหง้านของตนประสบผลสาํเร็จ โดยจะมีแนวทางและวธีิการ

ในการสร้างความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานท่ีแตกต่างกนั ไป บางคนชอบเอาใจและหาวธีิการต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความพึงพอใจจากหวัหนา้งาน เพราะคิดวา่หวัหนา้งานสามารถสนบัสนุนความสาํเร็จท่ี

เกิดข้ึนใหก้บัตนเองได ้ แต่บางคนประสบความสาํเร็จไดจ้ากการสนบัสนุนของทีมงานโดยพยายาม

ทาํทุกวถีิทาง ใหส้มาชิกในทีมรักใคร่ เพื่อวา่จะไดส้นบัสนุนใหต้นเองประสบความสาํเร็จใน หนา้ท่ี

การงานตามท่ีมุ่งหวงัไว ้สาํหรับบางคนเช่ือไสยศาสตร์ อาศยัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิช่วย และก็ยงัมีอีกหลายต่อ

หลายคนท่ีมีความตอ้งการและความมุ่งหวงัท่ีจะใหห้นา้ท่ี การงานของตนประสบความสาํเร็จดว้ย

ความสามารถและฝีมือของตวัเอง  

กกกกกกกกความสาํเร็จดว้ยฝีมือของเราเองจะเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวติ ดงันั้นในส่วนน้ีจึง

ขอนาํเสนอเทคนิคและวธีิการเพื่อการสร้างความสาํเร็จในการ ทาํงานดว้ยตวัคุณเองตามหลกัการ

ง่าย ๆ ของ " D-E-V-E-L-O-P " ดงัน้ี 

D    Development         ไม่หยดุย ั้งการพฒันา  

E    Endurance              มุ่งเนน้ความอดทน  

V   Versatile                  หลากหลายความสามารถ  

E    Energetic                กระตือรือร้นอยูเ่สมอ  
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L    Love                       รักงานท่ีทาํ  

O   Organizing              จดัการเป็นเลิศ  

P    Positive Thinking   คิดแต่ทางบวก  

Development:ไม่หยดุย ั้งการพฒันา  

กกกกกกกกผูท่ี้จะประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานไดจ้ะตอ้งเป็นคนท่ีมีหวัใจของการ พฒันาอยู่

เสมอ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองบุคลิกลกัษณะ พฤติกรรม หรือแมแ้ต่วธีิการทาํงาน โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีการ

สาํรวจและประเมินความสามารถของตนเองอยูต่ลอดเวลา คอยตรวจสอบวา่เรามีจุดแขง็และ

จุดบกพร่องในดา้นใดบา้งและพยายามท่ีจะหาทาง พฒันาจุดแขง็และปรับปรุงจุดบกพร่องของตน

ใหดี้ข้ึน เช่น ถา้ไม่เก่งภาองักฤษซ่ึงจาํเป็นตอ้งนาํมาใชใ้นการทาํงานก็ควรขวนขวายหาโอกาส ท่ีจะ

เรียนเพิ่มเติม นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นคนท่ีไม่ยดึติดกบัวธีิการหรือขั้นตอนการทาํงานแบบเดิมๆ โดย

ควรจะหาเทคนิคและแนวทางใหม่ๆ เพื่อพฒันาการทาํงานของตนเองใหดี้ข้ึนและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนอยูเ่สมอ  

Endurance:มุ่งเนน้ความอดทน  

กกกกกกกกความอดทนเป็นพลงัของความสาํเร็จอดทนต่อคาํพดู อดทนต่อพฤติกรรมการดูหม่ิน

หรือสบประมาท อดทนต่อความเครียดในการทาํงานคนบางคนลาออกจากท่ีทาํงานเพราะเจอ

หวัหนา้งานพูด จารุนแรง หรือเพียงแค่ถูกต่อวา่ต่อหนา้ท่ีประชุมเท่านั้นคุณรู้ไหมวา่การลาออกจาก

งาน บ่อยๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ดี เพราะเวลาคุณไปสมคัรงานท่ีไหนเคา้อาจจะมองวา่คุณเป็นคนไม่มี

ความอดทนเลยก็ เป็นได ้ (เสียประวติัการทาํงานของคุณเอง) หากคุณตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี

เลวร้ายหรือไม่ปรารถนา ขอเพียงแต่ใหคุ้ณมีความอดทนและอดกลั้นเขา้ไวแ้ลว้คุณจะสามารถเผชิญ

กบัปัญหาต่างๆไดส้าํเร็จ  

Versatile:หลากหลายความสามารถ 

กกกกกกกกหลายๆองคก์รยอ่มตอ้งการคนท่ีมีความรู้ และความสามารถใหเ้ขา้มาพฒันาและ

ปรับปรุงองคก์รให้ดีข้ึนขอใหล้องคิดดูวา่ ถา้คุณเป็นเจา้ของบริษทั คุณอยากไดค้นท่ีสามารถทาํงาน

ไดห้ลาย ๆ อยา่ง หรือ ทาํไดเ้ฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงแน่นอนคุณคงตอ้งการไดค้นท่ีมีความสามารถ

ทาํงาน ไดห้ลากหลาย ไมป่ฏิเสธหรือหลีกเล่ียงงานท่ีไดรั้บมอบหมายพิเศษซ่ึงบางคนท่ีหลีกเล่ียง 

งาน กลวัวา่จะตอ้งทาํงานมากกวา่คนอ่ืน ไม่อยากใหใ้ครเอาเปรียบ ไม่เคยอาสาท่ีจะทาํงาน

นอกเหนือจากงานท่ีรับผิดชอบแน่นอนวา่คนกลุ่มน้ีไม่มี ทางท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้และ

ความสาํเร็จในชีวติการทาํงานไดเ้ลยดีไม่ดี กลุ่มคนเหล่าน้ีอาจจะเป็นกลุ่มคนแรกท่ีถูกพิจารณาให้ 

Lay Off ก่อนก็เป็นได ้ (หากองคก์รตอ้งเผชิญกบัสภาวะการเงินท่ีถดถอย)  

Energetic:กระตือรือร้นอยูเ่สมอ 
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กกกกกกกกความสาํเร็จต่างๆ ยอ่มเกิดข้ึนไดถ้า้คุณมีความกระตือรือร้น และมีความต่ืนตวัท่ีจะแสวง

ความรู้ใหม่ๆ การรับฟังขอ้มูลข่าวสาร ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งมีความมุ่งมัน่ท่ี

จะแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคใหป้ระสบผลสาํเร็จ โดยส่วนใหญ่คนท่ีมีความกระตือรือร้นจะเป็นคน

ท่ีชอบลองผดิลองถูก มาทาํงานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาสคน้ควา้ขอ้มูลและหาความรู้เพิ่มเติม 

พยายามท่ีจะใหง้านเสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงแตกต่างจากคนท่ีขาดความ

กระตือรือร้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีไม่อยากใหว้นัทาํงานมาถึง รอคอยเวลาเลิกงานหรือเสร็จ

ส้ินสัปดาห์การทาํงาน ทาํงานเฉ่ือย ไม่สนใจรับฟังขอ้มูลข่าวสารใดๆ เลย ขอเพียงใหง้านของตนเอง

เสร็จเท่านั้นเพื่อท่ีจะไดก้ลบับา้นหรือไปท่ีไหนๆ ตามท่ีใจปรารถนาซ่ึงทาํนายไดเ้ลยวา่ บุคคล

เหล่านั้นไม่มีทางหรือมีโอกาสนอ้ยมากในการไดรั้บความสาํเร็จและความกา้ว หนา้ในหนา้ท่ีการ

งานของตนรักงานท่ีทาํ 

กกกกกกกกขอใหต้ระหนกัไวเ้สมอวา่ “คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได ้ แต่เราสามารถเลือกท่ีจะรัก

งานท่ีทาํอยูไ่ด”้ พบวา่ในยคุสมยัน้ีการเลือกงานท่ีรักมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ยกวา่การท่ีจะเลือก รักงานท่ี

ทาํ ดงันั้น “หากคุณไม่สามารถเลือกงานท่ีรักได ้ คุณก็ควรเลือกท่ีจะรักงานท่ีคุณทาํ” เพราะ

ความรู้สึกน้ีเองจะส่งผลใหคุ้ณมีความสุขกบังานของคุณขอใหคุ้ณลองถาม ตวัเองวา่คุณรักงานท่ีทาํ

อยูห่รือไม่ แลว้คุณมีพฤติกรรมอยา่งไรหากคุณมีความรู้สึกวา่คุณไม่รักงานท่ีทาํอยูเ่ลย และผลงานท่ี

เกิดข้ึนของคุณเป็นอยา่งไรบา้งบางคนเบ่ือหน่ายกบัชีวติทาํงาน แบบเชา้ชามเยน็ชามไม่มีเป้าหมาย

ในการทาํงาน ซ่ึงยอ่มแน่นอนวา่คุณคงไม่ประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานของคุณเลยพื้นฐาน 

ของความสาํเร็จอยูท่ี่ความรักในส่ิงนั้น เม่ือคุณมีความรัก คุณจะมีความสุขกบังานท่ีทาํ ซ่ึงจะทาํให้

คุณพยายามหาวธีิการต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานท่ีทาํอยูต่ลอดเวลา และนัน่จะส่งผลใหคุ้ณรู้จกั

วางแผนชีวิตและเป้าหมายความสาํเร็จในการทาํงานของคุณ Organizing:จดัการเป็นเลิศ 

กกกกกกกกการจดัการงานท่ีดี จะทาํใหคุ้ณรู้วา่ควรจะทาํอะไรก่อนและหลงับา้ง สามารถจดัสรร

เวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี การจดัการจะเป็นส่ิงผลกัดนัให้

คุณตอ้งวางแผนและเป้าหมายการทาํงานอยูเ่สมอ ทั้งน้ีคุณเคยสาํรวจตวัเองบา้งหรือไม่วา่ คุณมี

ความสับสนและไม่สามารถทาํงานไดเ้สร็จตามแผนงานท่ีกาํหนดไว.้.ซ่ึงส่ิง เหล่าน้ีเองจะเป็นเคร่ือง

บ่งบอกวา่คุณขาดประสิทธิภาพในการจดัการงานของคุณคุณไม่สามารถบริหารทรัพยากรต่างๆท่ีมี

ใหเ้กิดประสิทธิผลไดP้ositiveThinking:คิดแต่ทางบวก 

กกกกกกกกความคิดทางบวกจะเป็นส่ิงท่ีช่วยทาํใหคุ้ณมองโลกในแง่ดี มีกาํลงัใจและพลงัท่ีจะ

ทาํงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ระสบผลสาํเร็จ คนท่ีมีความคิดทางบวกจะเป็นคนท่ีสนุกและมี

ความสุขกบังานท่ีทาํ แสวงหาโอกาสท่ีจะช่วยเหลือและสนบัสนุนผูอ่ื้นอยูเ่สมอสาํหรับผูท่ี้มีความ 

คิดในดา้นลบอยูต่ลอดเวลา จะเป็นผูท่ี้หมกมุ่นอยูแ่ต่กบัปัญหา ชอบโทษตวัเองและคนรอบขา้งอยู่
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เสมอ ขาดความคิดท่ีจะพฒันาตนเองและงานท่ีทาํในท่ีสุดผลงานท่ีไดรั้บยอ่มขาดประสิทธิภาพ  

กกกกกกกกดงันั้นหากคุณตอ้งการท่ีจะเป็นผูห้น่ึงท่ีประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน คุณควร

ประยกุตใ์ชห้ลกัของการ “D-E-V-E-L-O-P“ (ไม่หยดุย ั้งการพฒันา มุ่งเนน้ความอดทน หลากหลาย

ความสามารถ กระตือรือร้นอยูเ่สมอ รักงานท่ีทาํ จดัการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก) กล่าวโดยรวมก็คือ 

พฒันาตนเองอยูเ่สมอทั้งในดา้นความคิด ความรู้ จิตใจ และการกระทาํของตวัคุณ และนัน่เองจะ

ส่งผลใหคุ้ณมีความกา้วหนา้และประสบผลสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานอยา่งท่ีตั้งใจและมุ่งหวงัไว ้ 

การสร้างความสุขและความสําเร็จในการทาํงาน 

กกกกกกกกชฎาภา ประเสริฐทรง (2549)“ผูท่ี้จะสร้างความสาํเร็จในการงานและมีชีวติท่ีแน่นอน

นั้น ควรมีคุณสมบติัประกอบพร้อมกนัอยา่งนอ้ย 5 ประการ ประการแรก ควรจะตอ้งมีความสุจริต 

ความมีใจจริง ความอุตสาหะอดทน  และความเสียสละเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตใจ  ประการ ท่ีสอง 

ควรจะตอ้งมีวชิาการความรู้ท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ ชาํนาญ พร้อมทั้งมีฝีมือหรือความสามารถในเชิง

ปฏิบติั เป็นเคร่ืองมือสาํหรับประกอบการ  ประการท่ีสาม ควรจะตอ้งมีสติ  ความ ย ั้งคิด และ

วจิารณญาณอนัถ่ีถว้นรอบคอบ เป็นเคร่ืองควบคุมกาํกบัใหด้าํเนินไปไดโ้ดยถูกตอ้งเท่ียงตรงตาม

ทิศทาง ประการท่ีส่ีจะตอ้งมีความรอบรู้ มีความสามารถประสานงานประสานประโยชน์กบัผูอ่ื้น

อยา่งกวา้งขวาง เป็นเคร่ืองส่งเสริมใหท้าํงานไดค้ล่องตวัและกา้วหนา้ และประการท่ีหา้ซ่ึงสาํคญั

ท่ีสุดจะตอ้งมีความฉลาดรู้ในเหตุในผลในความผดิถูก ชัว่ดี ในความพอเหมาะพอสม    ซ่ึงเป็น

เคร่ืองตดัสินและสั่งการปฏิบติังานทั้งมวลใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ”  

กกกกกกกกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานในพิธีพระราชทาน

ปริญญาแก่บณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม  2531 

กกกกกกกกจากการรวบรวมวธีิการสร้างความสุขและความสาํเร็จในการทาํงาน    ตอ้ง ขออญัเชิญ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีพระราชทานแนวทางการปฏิบติังานให้

สามารถสร้างความสาํเร็จในการทาํงานและ ชีวติไดอ้ยา่งเป็นขั้นเป็นตอนนั้น อาจกล่าวไดว้า่หาก

ผูใ้ดสามารถปฏิบติัไดแ้ลว้ยอ่มนาํมาซ่ึงความสุขในการทาํงาน และการดาํเนินชีวตินัน่เอง 

กกกกกกกกนอกจากน้ีเดล  คาร์เนก้ี  (Dale  Carnegie)  ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง วธีิทาํงานใหส้นุกและ

สร้างสุขในชีวติ (How to enjoy your life and your job) สรุปสาระไดว้า่ 

1.วธีิสร้างทศันคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่องาน โดยมีพื้นฐานของการมีทศันคติ เชิงบวก  

ดงัน้ี  

กกกกกกกก 1.1.มีความเป็นตวัของตวัเอง หาขอ้ดีของตนเองใหไ้ด ้ ไม่พยายามเลียนแบบใคร 

หรือเป็นอยา่งท่ีใครๆ เป็น เพราะจะเป็นการสร้างความกอดนัและความทุกขต์่อตนเอง และไม่

สามารถนาํสมรรถภาพอนัโดดเด่นของตนเองออกมาได ้
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     1.2.คิดต่อผูอ่ื้นในทางท่ีดี  คนทุกคนมีความแตกต่างกนั  คน้หาส่ิงท่ีดีในตวัของคน

อ่ืนท่ีคุณใชชี้วิตอยูด่ว้ยใหพ้บ  คุณจะใชชี้วติอยูก่บัเขาไดอ้ยา่งท่ีทั้งคุณและเขามีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

     1.3.คิดเชิงบวกต่องาน วา่ งานเป็นส่ิงท่ีทาํใหชี้วติของคุณมีคุณค่า  งานเป็นส่ิงท่ีทา้

ทายความสามารถแมง้านจะยากหรือเป็นงานใหม่เพราะการทาํงานท่ียากเป็นการเพิ่มพูน

ประสบการณ์การบริหารจดัการ การแกไ้ขปัญหาใหก้บัตวัคุณ  หรืออาจจะคิดวา่ “คุณทาํ คุณได ้ - 

คุณทาํ คุณรู้ - คุณยิง่ทาํ  คุณยิง่เก่ง” หากคิดไดเ้ช่นนั้นคุณจะสนุกกบัการทาํงาน 

2.วธีิสร้างนิสัยอนัดีงามในการทาํงาน   

                  2.1.ความมีระเบียบ ความมีระเบียบในการทาํงานจะช่วยลดขั้นตอนการคน้หา

ส่ิงของ  ลดความหงุดหงิด  เสียเวลา  สับสน  ลืม  หรือละเลยงานบางช้ินงานไป  ความมีระเบียบจะ

เป็นรากฐานของการทาํงานอยา่งเป็นระบบ   

                  2.2.จงปฏิบติังานตามลาํดับความสําคญั     วิธีการท่ีดีท่ีสุด คือการจดัลาํดับ

ความสาํคญัของงานวา่งานไหนตอ้งทาํก่อนหรือหลงั   หลงัจากนั้นเตรียมวางแผนงานท่ีตอ้งทาํก่อน  

ปฏิบติัและประเมินผลตามแผน  จึงจะเร่ิมวางแผนงานช้ินต่อไป  ยกเวน้ว่างานทั้งสองช้ินสามารถ

เช่ือมโยงหรือมีความเก่ียวขอ้งกนั   อาจนาํมาวางแผนไวด้ว้ยกนัได ้   

      2.3.เม่ือเผชิญหนา้กบัปัญหาใดก็ตาม ถา้คุณมีขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัญหานั้นอยูอ่ยา่ง

ครบถว้น จงตดัสินใจทนัที โดยไม่ลงัเลใจ  ฉะนั้นคุณไม่ควรตดัสินใจเม่ือขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงยงั

ไม่กระจ่างชดั เพราะอาจนาํมาซ่ึงความผดิพลาดอยา่งใหญ่หลวงได ้

       2.4.แบ่งงานใหผู้อ่ื้นทาํแทนและมีวธีิการควบคุมดูแล   การมีแนวคิดท่ีวา่ ไม่มีใคร

ทาํงานไดดี้เท่าคุณทาํเอง เป็นการขดุหลุมฝังตนเอง  เพราะ การทาํงานทุกอยา่งดว้ยตวัเอง ยอ่มแสดง

ถึงวา่คุณขาดความเช่ือใจ และไวว้างใจผูอ่ื้น คุณมีความเป็นคนยดึติดสูง จงผอ่นคลายกระจายงาน

ใหก้บัคนอ่ืน เลือกคนให้เหมาะสมกบังาน ช่ืนชมความสามารถของเขา ให้เขาตระหนกัวา่เขาเป็น

คนสาํคญัของคุณ เขาเป็นความสาํเร็จของการทาํงานช้ินน้ี  เพราะ เขาจะทุ่มเทความสามารถในการ

ทาํงานใหคุ้ณอยา่งสุดความสามารถ และคุณควรมีวธีิการควบคุมหรือกาํกบัดูแลใหเ้หมาะสมไม่ทาํ

ใหผู้ป้ฏิบติัรู้สึก อึดอดั ถูกจบัตามองหรือประเมินการทาํงานอยูต่ลอดเวลา  

3.วธีิขจดัความเบ่ือหน่ายและความอ่อนลา้ 

กกกกกกกกความเบ่ือหน่ายและความอ่อนลา้ ส่วนใหญ่เกิดจากความผนัแปรของอารมณ์และจิตใจ  

เพราะ การท่ีคุณทุ่มเททาํงานกาํลงักายและกาํลงัสติปัญญาในการทาํงาน ยอ่มทาํใหป้ระสาทตึง

เครียดวิตกกงัวลและเกิดอาการอ่อนเพลีย อ่อนลา้ เบ่ือหน่ายและทอ้ถอยได ้  ฉะนั้นจงพกัผอ่นและ

ถนอมพลงัไวส้าํหรับภารกิจท่ีสาํคญัและยาวนาน 

กกกกกกกกการพกัผอ่นท่ีทาํใหอ้ารมณ์และจิตใจเบิกบาน ทาํไดห้ลายวธีิ เช่น  
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3.1  สังสรรคก์บัเพื่อนท่ีรู้ใจ   

3.2 ทาํกิจกรรมท่ีช่ืนชอบ  เช่น  อ่านหนงัสือ  ชมภาพยนต ์  ร้องเพลงคาราโอเกะ     

เล่นกีฬา ท่องเท่ียวต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ  ฯลฯ  

3.3 พดูคุยปรึกษากบัคนท่ีไวว้างใจ  

4.เพิ่มคุณค่าของชีวิต   

กกกกกกกกเม่ือยามท่ีคุณทอ้แท ้ การทาํใหชี้วติของคุณดูมีคุณค่าใหม้องคนท่ีแยก่วา่คุณ   เม่ือคุณ

ตอ้งการท่ีจะพฒันาและกา้วเดินต่อไปใหม้องคนท่ีมีความสามารถมากกวา่คุณ  ควรใหพ้ลงัใจกบั

ชีวติและการทาํงานเพื่อท่ีคุณจะสามารถยนืหยดัต่อไปอยา่งมัน่คง มีตวัอยา่งท่ีชดัเจน เช่น  บาง คร้ัง

คุณรู้สึกเหน่ือยหน่าย ทอ้แทก้บัการเดินทาง เม่ือคุณพดูคุยกบัเพื่อนร่วมงานบางคน บา้นไกลกวา่คุณ

เสียอีก ตอ้งเดินทางหลายต่อ ทั้งเดิน  ข้ึน รถเมล ์ ลงเรือด่วน ต่อรถมอเตอร์ไซด ์ เป็นตน้ เม่ือมอง

ยอ้นกลบัมาคุณดีกวา่ตั้งเยอะ เพราะแค่ข้ึนรถเมลต์น้สายถึงปลายสายต่อเดียวเท่านั้น     

กกกกกกกกแต่หากคุณตอ้งการพฒันาตนเองใหดี้ข้ึน เช่น  ตอ้งการมีความสามารถทางภาษาหรือ

คอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน  สอบถามคนท่ีมีความสามารถวา่เขาทาํอยา่งไร  คาํตอบท่ีไดคื้อ การเรียนรู้ ฝึก

ปฏิบติั   เม่ือมองยอ้นกลบัมาคุณยงัไม่เคยทาํเช่นนั้นเลย เร่ิมลงมือปฏิบติัไดแ้ลว้ แต่ควรเป็นความคิด

ท่ีวา่คุณตอ้งการรู้  ตอ้งการเป็น ตอ้งการทาํ ไม่ใช่ตอ้งการเหมือนใคร 

5.วธีิการจดัการกบัการใส่ร้ายป้ายสี    

กกกกกกกกคาํกล่าวร้ายป้ายสีท่ีปราศจากความจริง มกัแปรเปล่ียนมาจากความรู้สึกอิจฉา  ริษยา จึง

เป็นการกล่าวโทษท่ีไม่เป็นธรรม จงตั้งสติ เขา้ใจและเห็นใจเขาและประพฤติตนตามท่ีเป็นจริง

ต่อไป เพราะจะทาํใหคุ้ณกลายเป็นบุคลากรท่ีสาํคญัขององคก์รในอนาคต 

 6.ใจเขา-ใจเรา  

กกกกกกกกหลายอาชีพท่ีใหบ้ริการรู้สึกวา่ถูกเรียกร้องบริการเป็นเลิศจากผูรั้บบริการ เป็นอยา่งมาก 

หากแมคุ้ณคิดกลบักนัคุณเป็นผูใ้ชบ้ริการก็ยอ่มตอ้งการบริการท่ีเป็นเลิศเช่น กนั  ฉะนั้นในการ

ใหบ้ริการใดๆ จึงควรตระหนกัวา่ ถา้คุณเป็นเขา คุณจะมีตอ้งการอยา่งไร  เพื่อลดความขดัแยง้ใน

จิตใจของคุณท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 

 7.วธีิสร้างความช่ืนชอบ   

กกกกกกกกจงปฏิบติัต่อผูอ่ื้นใหเ้หมือนกบัท่ีคุณตอ้งการใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อคุณ  เช่น คุณตอ้งการเป็น

คนสาํคญั  คุณตอ้งการการดูแลท่ีอบอ่น นุมนวล  คุณตอ้งการคาํพดูท่ีสุภาพอ่อนหวาน ฯลฯ ส่ิง

เหล่าน้ีของใหคุ้ณปฏิบติักบัทุกคนท่ีใกลชิ้ดหรือติดต่อกบัคุณ  เพราะนัน่คือวธีิการท่ีคุณจะไดรั้บส่ิง

ดีดี และความช่ืนชมในตวัคุณกลบัมา 
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คุณลกัษณะของผู้นําทีป่ระสบความสําเร็จ 

กกกกกกกกการศึกษาภาวะผูน้าํจากคุณลกัษณะของผูน้าํ (Leader Traits) เป็นวธีิการศึกษาวธีิแรกสุด 

แต่เน่ืองจากการศึกษาไม่สามารถยนืยนัไดว้า่คุณลกัษณะ (Trait) แต่ละคุณลกัษณะของ ผูน้าํ ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพของภาวะผูน้าํได ้ จึงไดเ้ปล่ียนแนวทางการศึกษาไปท่ีพฤติกรรมหรือแบบของผูน้าํ

ในเวลาต่อมา  

กกกกกกกกคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ ในระยะเร่ิมแรกของการศึกษาคุณลกัษณะ

ของผูน้าํ เหล่านกัจิตวทิยาและนกัวจิยัไดพ้ยายามแยกแยะคุณลกัษณะส่วนตวัของผูเ้ป็นผูน้าํ ซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะท่ีติดตวัผูน้าํมาตั้งแต่เกิด มิใช่ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดข้ึนภายหลงั โดยมีพื้นฐาน

ความเช่ือท่ีวา่ผูน้าํยอ่มมีคุณลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างไปจากผูต้าม การศึกษาไดเ้นน้ไปใน 2 

ประเด็น คือ  

กกกกกกกกการศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูน้าํกบัผูท่ี้ไม่ใช่ผูน้าํ และ การศึกษาเปรียบเทียบ

คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จกบัผูน้าํท่ีไร้ประสิทธิภาพ หรือไม่

ประสบความสาํเร็จ การศึกษาเปรียบเทียบใน 2ประเด็นขา้งตน้น้ี ไดพ้ิจารณาคุณลกัษณะใน 3 ดา้น 

คือ 

กกกกกกกก1.คุณลกัษณะดา้นกายภาพ  

กกกกกกกก2.ดา้นสติปัญญา  

กกกกกกกก3.ดา้นบุคลิกภาพของผูน้าํ  

กกกกกกกกสตอ๊กดิล (Stogdill 1948) ไดท้บทวนการศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีทาํระหวา่งปี ค.ศ.

1904 - 1948 จาํนวน 124 เร่ือง และสรุปคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีช่วยใหก้ลุ่มสามารถประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายไดด้งัน้ีคือ  

กกกกกกกก1. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence)  

กกกกกกกก2. ความพร้อม (Alertness to the need of others)  

กกกกกกกก3. ความเขา้ใจในงาน (Understanding of the task)  

กกกกกกกก4. ความริเร่ิมและมุ่งมัน่ในการแกปั้ญหา (Initiative and persistance in dealing with 

problems) 

กกกกกกกก5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence)  

กกกกกกกก6. ความตอ้งการท่ีจะรับผดิชอบ (Desire to accept responsibility) 

กกกกกกกก7. ความเหนือกวา่และสามารถควบคุม (Occupy a position of dominance and control) 

กกกกกกกกอยา่งไรก็ตาม การท่ีผูน้าํจะมีคุณลกัษณะอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ดว้ย ดงัท่ี 

สตอ๊กดิล (Stogdill 1948 : 46) สรุปไวด้งัน้ี  
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กกกกกกกก"ผูท่ี้จะเป็นผูน้าํคนอ่ืนมิใช่สามารถจะเป็นไดโ้ดยการอาศยัแต่เพียงการมีคุณลกัษณะทาง

กายภาพและบุคลิกภาพของผูน้าํนั้น เพราะวา่คุณลกัษณะของผูน้าํจะมีความสัมพนัธ์หรือเขา้กนัได้

กบัลกัษณะ กิจกรรมและเป้าหมายของผูต้ามดว้ย"  

กกกกกกกกการศึกษาคุณลกัษณะในช่วงน้ี ไม่ไดมุ้่งเนน้ใหค้วามสนใจวา่ ผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ

มีคุณลกัษณะเฉพาะใดบา้ง หากแต่ศึกษาอยา่งกวา้ง ๆ หาคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีแตกต่างจากบุคคล

อ่ืนๆ ในองคก์ารต่าง ๆ ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีเม่ือศึกษาเฉพาะแต่ละคุณลกัษณะ ก็ไม่สามารถยนืยนั

ไดว้า่มีความสัมพนัธ์ หรือเป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้น้าํประสบความสาํเร็จ  

กกกกกกกกการศึกษาในระยะน้ีพบวา่ผูน้าํท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะบางอยา่งอาจจะประสบความสาํเร็จ

ในสถานการณ์หน่ึง แต่ไม่ประสบความสาํเร็จในสถานการณ์อ่ืน ผูน้าํท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัก็

สามารถประสบความสาํเร็จในสถานการณ์เดียวกนัได ้ ในปี ค.ศ.1974 สตอ๊กดิลไดเ้ขียนหนงัสือ 

Handbook of Leadership เสนอการศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํจากงานวจิยั จาํนวน 163 ฉบบั ท่ีทาํ

ข้ึนระหวา่ง ค.ศ.1949 - 1970 การศึกษาทั้ง 163 ฉบบัน้ี มีความแตกต่างกนัทั้งวธีิการและขอบเขต

ของความสนใจของงานวจิยั  

กกกกกกกกนอกจากจะศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จได ้ ยงัศึกษาถึง

ทกัษะดา้นเทคนิคดา้นการจดัการ รวมทั้งแรงจูงใจในการจดัการดว้ย ความแตกต่างในวธีิการและ

ความสนใจ แต่ผลของการศึกษายงัไดคุ้ณลกัษณะเหมือนเดิม ยิง่ส่งผลใหคุ้ณลกัษณะท่ีพบเป็นท่ี

ยอมรับมากข้ึนวา่มีส่วนสนบัสนุนหรือเสริมสร้างประสิทธิภาพของผูน้าํ แมน้จะไม่มีการรับประกนั

ก็ตาม 

3.เกีย่วกบัธนาคารออมสิน 

กกกกกกกกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออม

ทรัพย ์ เพื่อใหป้ระชาชนรู้จกัการประหยดั การเก็บออม มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นเงินทองของ

ประชาชน ใหป้ลอดภยัจากโจรผูร้้าย จึงทรงริเร่ิมจดัตั้งคลงัออมสินทดลองข้ึน โดยทรงพระราชทาน

นามแบงคว์า่ “ลีฟอเทีย” ในปี พ.ศ. 2450 เพื่อทรงใชศึ้กษาและสาํรวจนิสัยคนไทยในการออม

เบ้ืองตน้ พระองคท์รงเขา้ใจในราษฎรของพระองคแ์ละทรงทราบดีวา่ควรใชกุ้ศโลบายใดอนัจะจูง

ใจคนไทยใหม้องเห็นความสําคญัของการออม 

กกกกกกกกตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ธนาคารออมสินไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงพฒันาระบบการ

ดาํเนินงานและการบริการ ในทุกดา้นอยา่งเป็นพลวตัร ธนาคารจึงไดป้รับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

เพื่อรักษาฐานลูกคา้มากกวา่ 26 ลา้นบญัชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้นเตรียมการเพื่อปรับปรุง

ภาพลกัษณ์และรูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรยิง่ข้ึน เพื่อรองรับการใหบ้ริการท่ี

สอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั 
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กกกกกกกกปัจจุบนัธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวสิาหกิจ ในรูปของสถาบนั

การเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั มีอายคุรบ 97 ปี เม่ือ

วนัท่ี 1 เมษายน 2553 ท่ีผา่นมา มีพนกังานมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 10,433 คน มีสาขา 930 สาขาทัว่

ประเทศ มีหน่วยใหบ้ริการ 236 แห่งมีเคร่ือง ATM 1,184 เคร่ือง ธนาคารโรงเรียน 349 แห่ง 

เป้าหมายและนโยบายขององค์กร 

วสิัยทศัน์ 

กกกกกกกก “ เป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงเพื่อการออม การพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก” 

พนัธกิจ 

กกกกกกกก1.เป็นสถาบนัเพื่อการลงทุนและการพฒันา 

กกกกกกกก2.เป็นสถาบนัเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

กกกกกกกก3.เป็นสถาบนัเพื่อการออม 

กกกกกกกก4.เป็นสถาบนัท่ีดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายแนวทางและแผนงานโครงการทีสํ่าคัญ 

กกกกกกกกธนาคารมุ่งดาํเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(Stakeholders) ของธนาคารท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ลูกคา้ ประชาชน รัฐบาล (กระทรวงการคลงั) และ

พนกังาน โดยใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการทางการเงินอยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะประชาชนระดบั

ฐานรากของประเทศ ส่งเสริมทั้งดา้นการออมและการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในระดบั

ชุมชนและเป็นฐานในการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

ผลติภัณฑ์บริการของธนาคารออมสิน 

1.เงินฝากออมสิน 

กกกกกกกกการฝากเงิน ท่ีธนาคารถือเป็นการออมอีกวธีิหน่ึง ท่ีไดผ้ลมากท่ีสุดและธนาคารออมสิน

ก็มีบริการ ฝากเงินท่ีมีความหลากหลาย เพื่อใหป้ระชาชนเลือกใชบ้ริการไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึง

การออมไม่ไดห้มายถึงการไม่ใชจ่้าย แต่หมายถึงใชเ้งินเม่ือจาํเป็นตอ้งใช ้ ซ่ึงการฝากเงินถือเป็นการ

ออมอยา่งหน่ึง โดยประเภทของการฝากเงินท่ี 

2.บริการสลากออมสิน 

3.บริการดา้นการเงิน 

กกกกกกกกหวัใจสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจอีกประเภทหน่ึง คือ การใหบ้ริการทางการเงินท่ี

หลากหลาย นอกเหนือจากดา้นเงินฝาก และสินเช่ือ เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

สร้างความพึงพอใจ และยงัเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดค้่าธรรมเนียมของธนาคารอีกดว้ย 
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4.บริการสินเช่ือ 

กกกกกกกก4.1สินเช่ือเพื่อสังคม 

กกกกกกกกธนาคารเปิดใหบ้ริการสินเช่ือ แก่บุคคลรายยอ่ยทัว่ไปผา่นเครือข่ายสาขา ซ่ึงเป็น

แนวทางท่ีธนาคารมุ่งเนน้ เพราะสามารถพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ไดสู้งมากข้ึนไดโ้ดยตรง 

โดยปัจจุบนั ธนาคารไดเ้ปิดใหสิ้นเช่ือประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทัว่ไป โดยคาํนึงถึงประโยชน์ ท่ี

ประชาชนจะไดรั้บเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด 

กกกกกกกก4.2สินเช่ือเพื่อธุรกิจ 

กกกกกกกกในการขยายบทบาทดา้นการกระจายสินเช่ือ สู่ภูมิภาคท่ีมุ่งเนน้ การส่งเสริมการสร้าง

รายได ้ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของประเทศ จึง เป็นไปในรูปแบบของการใหสิ้นเช่ือ

โดยตรง แก่ประชาชน ในดา้นการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ โครงการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้ และบริการ

ในส่วนภูมิภาค 

5.บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

พนักงานธนาคารออมสิน 

กกกกกกกกการปฏิบติังานของพนกังาน มีผลต่อความเจริญกา้วหนา้ของธนาคาร หากพนกังาน

ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ธนาคารก็จะมีความเจริญกา้วหนา้ ดงันั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กบัธนาคาร

และพนกังาน พนกังานจึงควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1.ปฏิบติังานอยา่งตั้งใจ เสียสละ และมีประสิทธิภาพมุ่งมัน่ไปสู่ความสาํเร็จของงานเพื่อ

ประโยชน์แก่ธนาคารเป็นส่วนรวม ไม่เก่ียงงานกนัหรือคิดวา่เป็นธุระไม่ใช่ทั้งท่ีมีผลกระทบต่อ

องคก์ร 

กกกกกกกก2.ปฏิบติัตามคาํสั่งโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน

ระเบียบ หรือการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการส่อเจตนาไม่สุจริต 

กกกกกกกก3.ใหค้าํแนะนาํและความช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานแก่เพื่อนร่วมงาน

และลูกคา้ 

กกกกกกกก4.ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ประพฤติปฏิบติัต่อกนัดว้ยความสุภาพ รู้จกัเสียสละ อดทนอด

กลั้น และใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั 

กกกกกกกก5.ไม่แบ่งแยกหรือยกตนข่มผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นฐานะ ตาํแหน่งหรือดว้ยคุณค่าทางวตัถุ

นิยมใด และตอ้งเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั 

กกกกกกกก6.ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานเดียวกนัหรือขา้มหน่วยงาน เพื่อใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

กกกกกกกก7.มีความเอ้ืออาทรต่อกนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อจะไม่ทาํให้

มองกนัในแง่ร้าย 
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กกกกกกกก8.รู้จกักาลเทศะและประนีประนอม ใหข้อ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้งัคบับญัชาในการ

ปรับปรุงงานอยา่งบริสุทธ์ิใจ เพื่อใหอ้งคก์รโดยส่วนรวมดีข้ึน 

กกกกกกกก9.ถ่ายทอดและสอนงานในความรับผิดชอบใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือเพื่อนร่วมงาน

อยา่งตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงั และดว้ยความปรารถนาดี 

กกกกกกกก10.ควบคุมดูแลและพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหป้ฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํ ช้ีแนะแนวทางปฏิบติัตลอดจนใหค้าํปรึกษาดว้ยความ

เป็นมิตรหรือเป็นพี่เล้ียงในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รับฟังความคิดเห็นของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

กกกกกกกก11.ผูบ้งัคบับญัชาท่ีดีตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งในดา้นการงานและส่วนตวัใหแ้ก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

กกกกกกกก12.มีความยติุธรรม ไม่ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อสนองประโยชน์ หรือความ

ตอ้งการของตนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

กกกกกกกก13.ไม่บงัคบั ข่มเหง หรือฝืนใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อสนองประโยชน์หรือความตอ้งการ

ของตนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

กกกกกกกก14.ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งคาํนึงถึงความรักสามคัคีในหมู่คณะ ไม่ก่อใหเ้กิดความแตกแยก 

หรือแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายในธนาคาร 

กกกกกกกก15.ตอ้นรับลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส และแสดงใหลู้กคา้เห็นวา่พนกังานเอา

ใจใส่และยนิดีช่วยเหลือลูกคา้ดว้ยความจริงใจ ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือก

ชั้นวรรณะ และสร้างความประทบัใจท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ 

กกกกกกกก16.หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้หรือโตเ้ถียงกบัลูกคา้ ตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ลูกคา้เป็นฝ่ายถูก 

หากลูกคา้เขา้ใจผดิจะตอ้งช้ีแจงจนเป็นท่ีพอใจ และเม่ือพบวา่คาํขอของลูกคา้ไม่อยูใ่นกรอบและ

ระเบียบท่ีธนาคารจะใหบ้ริการได ้ใหแ้สดงความเห็นใจและปฏิเสธอยา่งน่ิมนวล 

กกกกกกกก17.สนใจใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ แนะนาํใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้

หรือเม่ือลูกคา้มีปัญหา 

กกกกกกกก18.ไม่รับอามิสสินจา้งจากลูกคา้ไม่วา่จะในสถานท่ีใดและโอกาสใด เม่ือลูกคา้ขอใหท้าํ

ในส่ิงท่ีผดิระเบียบของธนาคาร จะตอ้งปฏิเสธและบ่ายเบ่ียงอยา่งสุภาพ นอกจากนั้นตอ้งไม่แนะนาํ

หรือช้ีช่องทางใหลู้กคา้กระทาํการใด ๆ ท่ีจะเป็นการเอาเปรียบธนาคาร หรือนาํช่ือธนาคารไปแอบ

อา้งเพื่อประโยชน์นั้นจะเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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กกกกกกกก19.มีความจริงใจต่อลูกคา้ รักษาคาํมัน่สัญญาท่ีใหไ้วต่้อลูกคา้ และไม่สร้างความหวงั

ใหแ้ก่ลูกคา้ในส่ิงท่ีธนาคารไม่สามารถกระทาํใหไ้ด ้

กกกกกกกก20.ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และตรงเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย อยา่ปล่อย

ใหลู้กคา้รอคอยโดยไม่บอกเหตุผลใหลู้กคา้ทราบ 

ทว ี บุตรสุนทร และ บุญจง ล้ิมอุดมพร (2530) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในงานอาชีพ

พนกังานธนาคารและของพนกังานท่ีเขา้ไปทาํงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวา่

จะพิจารณาอยา่งนอ้ย 4 ประเด็น คือ 

กกกกกกกก1.ความรู้ในวชิาชีพ พนกังานธนาคารเป็นพนกังานท่ีจะตอ้งรับผดิชอบในหลายๆดา้น 

ทั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชา ผูน้าํทางดา้นเทคโนโลย ีและการทาํงานท่ีมีคุณภาพ 

กกกกกกกก2.บุคลิกภาพเฉพาะตวั บุคลิกภาพหมายถึง สภาพของร่างกายและลกัษณะนิสัยของ

บุคคล บุคลิกภาพของพนกังานธนาคารสภาพร่างกายตอ้งดี สภาพการเคล่ือนไหวของแขนและเทา้

ตอ้งไม่มีปัญหาในการทาํงาน ประสาทรับรู้ เช่น หู ตา ฯ ตอ้งดี เพราะสภาพรการทาํงานในธนาคาร

อาจจะไม่สะดวกในการทาํงานได ้ ตอ้งกลา้ตดัสินใจในเหตุการณ์เฉพาะหนา้ สามารถลงมือ

ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

กกกกกกกก3.ไหวพริบและสติปัญญา ในการทาํอาชีพพนกังานธนาคารนั้น การมีไหวพริบและ

สติปัญญาท่ีดีเป็นคุณสมบติัหน่ึงท่ีสาํคญั ส่วนใหญ่พนกังานธนาคารท่ีจบการศึกษาแลว้มกัจะไป

ทาํงานท่ีบริษทัต่างๆ สภาพการทาํงานในแต่ละบริษทัมีปัญหามาก ในแต่ละวนัจะเปล่ียนแปลงไป

ตามสถานการณ์ บุคคลท่ีมีไหวพริบและสติปัญญาดียอ่มจะแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดส้าํเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดี 

กกกกกกกก4.ความเป็นผูน้าํ เน่ืองจากพนกังานธนาคารส่วนใหญ่มกัจะเขา้ไปทาํงานในระดบังาน

บงัคบับญัชา และกา้วไปเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ความเป็นผูน้าํจึงเป็นคุณสมบติัท่ีจาํเป็นอยา่งหน่ึงใน

การทาํงาน คุณสมบติัความเป็นผูน้าํมีอยูห่ลายอยา่งประกอบดว้ยกนัคือ 

4.1ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

4.2ความอดทน 

4.3การยอมรับจากผูอ่ื้น 

4.4ความเป็นผูใ้หญ่  

 ในขณะเดียวกนั พอพนัธ์ วชัจิตพนัธ์ (2526) ก็ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงคุณสมบติัของนกั

บริหารท่ีพนกังานธนาคารพึงมี วา่ควรจะประกอบไปดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ 

กกกกกกกก1.สามารถวเิคราะห์ปัญหาท่ีคลุมเครือได ้ เพราะนกับริหารจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีตอ้ง

ตดัสินใจแมจ้ะขาดขอ้มูลท่ีครบถว้น ยิง่ระดบัสูงข้ึนไปก็จะตอ้งรับผิดชอบกบัการตดัสินใจท่ีจะมีผล
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สืบเน่ืองในระยะยาว การคาดคะเนต่างๆ ยิง่เป็นเร่ืองของอนาคตก็ยิง่มีความแม่นยาํนอ้ยลงพนกังาน

ท่ีขาดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาก็จะเป็นนกับริหารท่ีดีไม่ได ้

กกกกกกกก2.สามารถแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยไ์ด ้ เพราะนกับริหารจะตอ้งพบและ

ประสานงานกบัคนหลายๆประเภท ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นมีส่วนสาํคญัในการท่ี

จะทาํใหง้านบรรลุผลสาํเร็จ การเป็นผูน้าํสามารถจูงใจให้คนทาํงานร่วมกนั และกระจายงานออกไป

ใหค้นอ่ืนช่วยเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งทาํได ้ นกับริหารระดบัสูงข้ึนไปควรจะเนน้ความสามารถ

ดา้นมนุษย ์(Human Oriented) มากกวา่ดา้นเทคนิค (Technical Oriented)  

กกกกกกกก3.มีความเป็นนกัปฏิบติัมากกวา่นกัทฤษฎี จะพบไดว้า่การบริหารทัว่ไปจะตอ้งการคนท่ี

เป็นนกัปฏิบติัมากกวา่นกัทฤษฎี พนกังานธนาคารท่ีสนใจแต่ทฤษฎีและผลงานทางเทคนิคก็จะไม่

สามารถทุ่มเทใหก้บังานบริหารท่ีดีได ้

กกกกกกกก4.ความสามารถในการเป็นนักประกอบการ นกับริหารท่ีดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิด

ฉลาดและมีความคิดริเร่ิม มองเห็นโอกาสภายใตค้วามเส่ียงของธุรกิจและประเมินสถานการณ์ได้

ชดัเจน ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหธุ้รกิจเติบโตกา้วหนา้ไปได ้ถึงแมจ้ะมีขอ้ผดิพลาดบา้ง 

กกกกกกกก5.ความสามารถในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น มกัจะมีการกล่าวถึงเสมอวา่ พนกังานธนาคารท่ี

พดูนอ้ย ไม่ค่อยน่ิมนวล ปละขาดมนุษยสัมพนัธ์ การส่ือสารมีความสําคญัมากสําหรับผูบ้ริหาร การ

เขา้ใจผดิต่างๆ ท่ีเกิดจากการส่ือสารผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดปัญหามากท่ีสุดในธุรกิจ นกับริหาร

ท่ีดีตอ้งเขา้ใจวา่ การส่ือสารนั้นจะตอ้งใหผู้รั้บเกิดความเขา้ใจดว้ย 

กกกกกกกกดงันั้น คุณสมบติัท่ีดีของพนกังานธนาคารประกอบไปดว้ย การมีความรู้ในวชิาชีพ การ

มีไหวพริบและสติปัญญา มีบุคลิกภาพท่ีดี และมีความเป็นผูน้าํ โดยลกัษณะของความเป็นผูน้าํ โดย

ลกัษณะของความเป็นผูน้าํน้ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีควรจะมียูใ่นตวัผูบ้งัคบับญัชา จึงน่าสนใจท่ีจะ

ทาํการศึกษากบัพนกังานธนาคารเพราะพนกังานธนาคารมีลกัษณะการทาํงานท่ีตอ้งบงัคบับญัชา

ผูอ่ื้นจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความสามารถในการเป็นผูน้าํในการทาํงาน 

4.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กกกกกกกกอัญชุลี ชาญณรงค์ (2548) ศึกษาเร่ืองภาวะผู ้นําของหัวหน้างานท่ีประเมินโดย

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กรณีศึกษา องค์กรท่ีบริหารงานโดยผูบ้ริหารชาวสิงคโปร์แห่งหน่ึงในนิคม

อุตสาหกรรม บางปะอิน พบว่า ภาวะผูน้ําของหัวหน้างานท่ีประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาเป็น

การศึกษาเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังาน จาํนวน 68 

คน แลว้นาํมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่า
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ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ T-test 

ค่าF-test และ LSD-test ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่ประเมินภาวะผูน้าํ

ของหวัหนา้งาน โดยเห็นวา่ หวัหนา้งานโดยส่วนใหญ่มีภาวะผูน้าํแบบประชาธิปไตยในระดบัปาน

กลาง(ค่า เฉล่ีย=3.15, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=1.06) มากท่ีสุด รองลงมามีภาวะผูน้าํแบบเผด็จการ

ในระดบัปานกลาง(ค่าเฉล่ีย=3.00, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=1.11) และมีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบตาม

สบายในระดบัปานกลาง(ค่าเฉล่ีย=2.62, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=1.17) นอ้ยท่ีสุด 

กกกกกกกกผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ว่า มีเพียงตวัแปรระดบัการศึกษาท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานท่ี ประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาท่ีแตกต่างกนั โดยเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ส่วนเพศ อายุ และระยะเวลาท่ีร่วมงานกบัหวัหนา้งาน จากผลการทดสอบ

ใหผ้ลต่อการประเมินภาวะผูน้าํของหวันา้งานไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกอมัพร อิสรารักษ ์(2546) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํกบัประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาเขตภาคตะวนัออก พบวา่ การวิจยัเพื่อศึกษาระดบั เปรียบเทียบ ความสัมพนัธ์

ระหวา่งภาวะผูน้าํกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตภาคตะวนัออกและเพื่อศึกษาปัจจยั

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตภาค ผลการวจิยัพบวา่ 

กกกกกกกก1.ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตภาคตะวนัออก เป็นแบบภาวะผูน้าํ

ปฏิรูปอยูใ่นระดบัมาก 

กกกกกกกก2.ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน เขตภาคตะวนัออก จาํแนกตามอายุของผูบ้ริหาร

โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนจาํแนกตามวุฒิการศึกษาของ

ผูบ้ริหารโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

กกกกกกกก3.ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตภาคตะวนัออก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

กกกกกกกก4.ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตภาคตะวนัออก จาํแนกตามอายุของผูบ้ริหาร 

และวฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

กกกกกกกก5.ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตภาคตะวนัออก มี

ความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กกกกกกกก6.ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแบบปฏิรูป ดา้นความเสน่หา X3 และดา้นการกระตุน้การใช้

ปัญญา X6 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยรวม y ไดร้้อยละ 38.20และ

ความสามารถร่วมกนัทาํนายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กกกกกกกกเพญ็ศรี  พิทกัษธ์รรม (2543) ศึกษาเร่ืองภาวะความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารการศึกษาต่อ

ประสิทธิผลในกระบวนการบริหารการศึกษา: กรณีศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จงัหวดัสงขลา
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พบวา่จากผลการวเิคราะห์เส้นทางประสิทธิผลในกระบวนการบริหารการศึกษา สรุปไดว้า่

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรภายในส่วนใหญ่ตรงตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้  โดยตวัแปรท่ีมีผลทางตรง

ต่อประสิทธิผลในกระบวนการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารการศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ 

พฤติกรรมความเป็นผูน้าํแบบเนน้การกาํกบัดูแล  พฤติกรรมความเป็นผูน้าํแบบเนน้ความสัมพนัธ์

กบัผูร่้วมงาน  และพฤติกรรมความเป็นผูน้าํแบบเนน้การมีส่วนร่วม ในขณะท่ีคุณลกัษณะทางทกัษะ

มีผลทางตรงต่อประสิทธิผลในกระบวนการบริหารการศึกษา และยงัมีผลทางออ้มผา่นแบบ

พฤติกรรมความเป็นผูน้าํ  ส่วนตวัแปรคุณลกัษณะทางกายและสังคม และคุณลกัษณะทาง

บุคลิกภาพมีผลทางออ้มต่อประสิทธิผลในกระบวนการบริหารการศึกษาโดยผา่นตวัแปรภายใน คือ 

แบบพฤติกรรมความเป็นผูน้าํอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และทาํใหแ้บบจาํลองเส้นทางมีความ

สมบูรณ์เพียงพอท่ีจะอธิบายความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและผลไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

แบบการวจัิย 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้าํและ

ความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) มีลกัษณะเป็นการวจิยัเชิง

สหสัมพนัธ์ (Correlational Research) โดยผูว้จิยัศึกษากบัพนกังานธนาคารออมสิน (สาํนกังาน

ใหญ่) โดยมีการดาํเนินการวิจยัเรียงลาํดบัดงัน้ี 

ประชากร 

กกกกกกกกประชากรคือ พนกังานธนาคารออมสินระดบับงัคบับญัชา ระดบัท่ี 1-8 และเป็น

พนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่จาํนวน 4,373 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย(Simple Random Sampling) โดย

ไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไว ้ 366 คน ผูว้จิยัไดไ้ปแจกแบบสอบถามท่ีธนาคารออมสิน

(สาํนกังานใหญ่) จาํนวนทั้งหมด 366 ฉบบั ตามหลกัการ Yamane จากจาํนวนประชากร 4,373 คน 

เพื่อใหไ้ดร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งน้ีสามารถเป็นตวัแทนของประชากรได ้

เม่ือพิจารณาจากตารางสาํเร็จรูปสาํหรับการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมจากจาํนวนของ

ประชากร Krejcie & Morgan (อา้งในพวงรัตน์ ทวีรัตน์,2538) ท่ีกาํหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนอยา่ง

นอ้ย 366 คน ในท่ีน้ีผูว้จิยันาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าํนวน 302 คน คิดเป็นร้อย

ละ 82.51 

เคร่ืองมือในการใช้ทาํวจัิย 

กกกกกกกกวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือ 3 ชนิดคือ 

กกกกกกกก1.แบบสอบถามทางลกัษณะประชากร(Demographic Data) ของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ 

สถานภาพ อาย ุอายกุารทาํงาน ตาํแหน่ง ระดบัตาํแหน่งงาน ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีสาํเร็จการศึกษา 

เงินเดือน 

กกกกกกกก2.แบบสอบถามความเป็นผูน้าํ (Leadership) นาํมาจากแบบทดสอบ California  

Psychological Inventory (CPI) ของ Gough (1961) แปลและเรียบเรียงโดย ณรงคศ์กัด์ิ จนัทร์นวล, 
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พิสมยั วบิูลยส์วสัด์ิ และ มุกดา ชาติบญัชาชยั (2523) โดยใชม้าตรา Do (Dominance) ซ่ึงมาตราน้ีมี

จุดหมายเพื่อวดัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการเป็นผูน้าํความชอบเด่นหรือมีอาํนาจเหนือ

ผูอ่ื้น ความเพียรและความคิดริเร่ิม 

กกกกกกกกแบบวดัน้ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) หาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ของแบบวดัดว้ยวธีิการหาความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) ของครอน 

บาค (Cronbach’s Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความเป็นผูน้าํเท่ากบั 0.71 

กกกกกกกก3.แบบวดัความสาํเร็จในการทาํงาน (Work Success) ผูว้จิยัแปลจากแบบวดั Career 

Success ของ Childs & Klimoski (1986) โดยวดัประเมินตนเอง (Self Rating) ประกอบดว้ย 3 ดา้น 

คือ 1 ความสาํเร็จในการทาํงาน 2 ความสาํเร็จส่วนบุคคล (Personal Success) 3 ความสาํเร็จในอาชีพ 

(Career Success) นาํมาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเพียงดา้นเดียวคือดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

กกกกกกกกความสาํเร็จในการทาํงาน (Job Success) เป็นการประเมินตนเองในแง่ของ ความสาํเร็จ

ในการทาํงาน ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ประสิทธิภาพการทาํงาน และการรับรู้ถึงการประเมินใน

เชิงบวกจากผูท่ี้ทาํงานร่วมกนั 

กกกกกกกกแบบวดัน้ีมีลกัษณะเป็นตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) หาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ของแบบวดัดว้ยวธีิการหาความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) ของ 

ครอนบาส (Cronbach’s Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสาํเร็จในการทาํงาน

เท่ากบั 0.71 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยมีข้ันตอนการพฒันาดังนี้ 

กกกกกกกก1.ผูว้จิยัพฒันาเคร่ืองมือสาํหรับการวจิยั ดงัน้ี 

กกกกกกกก 1.1.แบบสอบถามลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพทางครอบครัว 

อายกุารทาํงานระดบัตาํแหน่งงาน  

กกกกกกกก 1.2.แบบสอบถามการรับรู้ความเป็นผูน้าํ จาํนวน 46 ขอ้ โดยพฒันาจาก พิมพรรณ 

กวางเดินดง (2542) ประกอบดว้ยคาํถามเชิงบวก 23 ขอ้ และขอ้คาํถามเชิงลบ 23 ขอ้  

กกกกกกกกขอ้คาํถามเชิงบวก 

ประกอบไปดว้ยขอ้ 2,4,8,9,11,12,13,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,34,39,40,41 

กกกกกกกกการใหค้ะแนนสาํหรับขอ้คาํถามเชิงบวก 

กกกกกกกก ตอบ จริง          1  คะแนน 

   ไม่จริง                2  คะแนน 

กกกกกกกกขอ้คาํถามเชิงลบ 

ประกอบไปดว้ยขอ้ 1,3,5,7,10,14,15,17,18,24,25,32,33,35,36,37,38,41,42,43,45,46 



35 
 

 

กกกกกกกกการใหค้ะแนนสาํหรับขอ้คาํถามเชิงลบ 

กกกกกกกก ตอบ จริง             0  คะแนน 

   ไม่จริง                1  คะแนน 

กกกกกกกก 1.3.แบบวดัความสาํเร็จในการทาํงาน จากแบบวดั Career Success ของ Childs & 

Klimoski (1986) โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้คาํถามในดา้นความสาํเร็จในการทาํงานทั้งหมด 5 ขอ้ โดย

ผูว้จิยันาํมาจาก พิมพรรณ กวางเดินดง (2542) ขอ้คาํถามเป็นการประเมินตนเองในแง่ของ

ความสาํเร็จในการทาํงาน ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ประสิทธิภาพการทาํงาน และการรับรู้ถึงการ

ประเมินในแง่บวกจากผูท้าํงานร่วมกนั 

กกกกกกกก2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัและแบบสอบถามโดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะก่อนนาํไปเก็บขอ้มูลจริง 

สมมติฐาน 

กกกกกกกกความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังาน

ธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ 

กกกกกกกกตวัแปรคือ ความเป็นผูน้าํ และความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน

สาํนกังานใหญ่ 

วธีิการทางสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SRSS/PC for Windows วธีิการมีดงัน้ี 

กกกกกกกก1.สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) เช่น ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นตน้ เพื่อใชส้รุปลกัษณะทางประชากรของ

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อายกุารทาํงาน ระดบัตาํแหน่งงาน สถานภาพทางครอบครัว เงินเดือน 

และใชส้รุปปัญหาการบริหารงานของพนกังานธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ 

กกกกกกกก2.การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) โดยการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพนัธ์ (r) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกการวจิยัเร่ือง “ความสาํคญัระหวา่งความเป็นผูน้าํละความสาํเร็จในการทาํงานของ

พนกังานธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่” ไดน้าํเสนอรูปตารางประกอบคาํบรรยายดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก 1.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษทางประชากร (Demographic Data) กลุ่ม

ตวัอยา่งประชากร 

กกกกกกกก 2.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสมมติฐานการวจิยั 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัลกัษณะพเิศษทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อายกุารทาํงาน ตาํแหน่ง 

ระดบัปฏิบติัการ เงินเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีสาํเร็จการศึกษา แสดงไวใ้นตาราง 1 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที1่ จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม เพศ,สถานภาพ,อาย,ุอายกุารทาํงาน,ตาํแหน่ง, 

กกกกกกกระดบัปฏิบติัการ,ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีสาํเร็จการศึกษา,เงินเดือน N = 302 

ลกัษณะทางประชากร จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 129 42.7 

หญิง 173 57.3 

สถานภาพ 

โสด 164 54.3 

สมรส 109 36.1 

หยา่ร้าง 29 9.6 

อาย ุ

20 - 30 ปี 134 44.4 

31 - 40 ปี 119 39.4 

41 - 50 ปี 37 12.2 

มากกวา่ 51 ปี 12 4 
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ตารางที1่ (ต่อ) 

ลกัษณะทางประชากร จาํนวน(คน) ร้อยละ 

อายกุารทาํงาน 

1 - 5 ปี 57 18.9 

6 - 10 ปี 162 53.6 

11 - 15 ปี 36 11.9 

16 - 20 ปี 42 13.9 

มากกวา่ 21ปี 5 1.7 

ตาํแหน่ง 

ลูกจา้งประจาํ 19 6.2 

พนกังานปฏิบติัการ 193 64 

หวัหนา้หน่วย 33 10.9 

รองผูจ้ดัการฝ่าย 47 15.6 

ผูจ้ดัการฝ่าย 10 3.3 

ระดบัตาํแหน่งงาน 

ปฏิบติัการ 1 15 5 

ปฏิบติัการ 2 81 26.8 

ปฏิบติัการ 3 104 34.4 

ปฏิบติัการ 4 38 12.6 

ปฏิบติัการ 5 17 5.6 

ปฏิบติัการ 6 19 6.3 

ปฏิบติัการ 7 19 6.3 

ปฏิบติัการ 8 9 3 

ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 0 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 163 54 

สูงกวา่ปริญญาตรี 139 46 
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ตารางที1่ (ต่อ) 

ลกัษณะทางประชากร จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เงินเดือน 

ตํ่ากวา่ 8,000 บาท 15 5.0 

8,000 - 12,000 บาท 81 26.8 

12,001 - 16,000 บาท 104 34.4 

16,001 - 20,000 บาท 38 12.6 

20,001 - 24,000 บาท 17 5.6 

24,001 - 28,000 บาท 19 6.3 
 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 พบวา่ พนกังานธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) ท่ีตอบแบบสอบถาม 

จากจาํนวน 302 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 และเพศชาย 

จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 สถานภาพส่วนใหญ่ พบวา่พนกังานธนาคารออมสินสาํนกังาน 

(สาํนกังานใหญ่) มีสถานภาพโสดจาํนวน  164 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20 – 

30 ปี จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 อายกุารทาํงานของพนกังานธนาคารออมสินสาํนกังาน 

(สาํนกังานใหญ่) มีอายกุารทาํงานอยูใ่นช่วง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.6 ตาํแหน่งส่วนใหญ่มี

ตาํแหน่งเป็น พนกังานปฏิบติัการจาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 ระกบัปฏิบติัการส่วนใหญ่อยู่

ท่ี ปฏิบติัการ 3 จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจาํนวน  163 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และส่วนใหญ่พนกังานธนาคารออมสิน (สาํนกังาน

ใหญ่) มีเงินเดือนอยูท่ี่ 12,001 - 16,000 บาท จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อย 34.4 
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ตารางที ่2 แสดงจาํนวนร้อยละของคะแนนการรับรู้การเป็นผูน้าํของพนกังานธนาคารออมสิน 

กกกกกกก(สาํนกังานใหญ่) 

ข้อที่ ข้อคําถาม จริง ไม่จริง 

1 พนกังานไม่มัน่ใจวา่จะเป็นผูน้าํท่ีดีได ้
231 71 

76.50% 23.50% 

2 พนกังานคิดวา่ขา้พเจา้คงพอใจในการมีอาํนาจเหนือผูอ่ื้น 
139 163 

46% 54% 

3 พนกังานไม่ค่อยมีสมาธิในการทาํงาน 
207 95 

68.50% 31.50% 

4 

บางคร้ังพนกังานหลีกเล่ียงไม่พบคนบางคน เพราะพนกังาน

เกรงวา่จะทาํหรือพูดอะไรบางส่ิงบางอยา่งท่ีพนกังานอาจ

เสียใจภายหลงั 

152 150 

50.30% 49.70% 

5 
เม่ือพนกังานอยูใ่นกลุ่มคน พนกังานลาํบากใจในการท่ีจะหา

เร่ืองท่ีเหมาะสมมาคุย 

186 116 

61.60% 38.40% 

6 

ครูท่ีโรงเรียนมกัจะบ่นเสมอเก่ียวกบัเงินเดือน แต่พนกังาน

คิดวา่ครูเหล่านั้นไดรั้บเงินเดือนเพียงพอเท่าท่ีเขาสมควรจะ

ไดรั้บแลว้ 

126 176 

41.70% 58.30% 

7 
พนกังานไม่ตาํหนิคนท่ีพยายามฉวยเอาทุกส่ิงทุกอยา่งเท่าท่ี

เขาจะฉวยเอาได ้

208 94 

68.90% 31.10% 

8 
พลเมืองทุกคนควรหาเวลาเพื่อศึกษาเก่ียวกบัเหตุการณ์

บา้นเมืองของตนแมว้า่จะตอ้งสละความสุขส่วนตวับา้ง 

161 140 

53.30% 46.40% 

9 พนกังานน่าจะเป็นสมาชิกของสมาชิกหรือชมรมต่างๆ 
191 111 

63.20% 36.80% 

10 พนกังานขาดความมัน่ใจในตนเองมาก 
138 164 

45.70% 54.30% 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อคําถาม จริง ไม่จริง 

11 
เม่ือพนกังานทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการ พนกังานชอบเป็น

ผูด้าํเนินการ 

190 112 

62.90% 37.10% 

12 ถา้มีโอกาสพนกังานคงเป็นผูน้าํท่ีดีได ้
171 131 

56.60% 43.40% 

13 
บางคร้ังเวลาออกเสียงเลือกตั้ง พนกังานเลือกคนท่ีพนกังาน

รู้จกันอ้ยท่ีสุด 

189 112 

62.60% 37.10% 

14 พนกังานชอบการล่าสัตวม์าก 
171 131 

56.60% 43.40% 

15 
คนเราไม่ควรกงัวลเร่ืองคนอ่ืน เพียงแต่ดูแลรักษาตวัเองใหดี้

ก็พอแลว้ 

180 122 

59.60% 40.40% 

16 

พนกังานสามารถกล่าวอยา่งจริงใจวา่พนกังานยนิดีท่ีจะเสีย

ภาษีเพราะพนกังานรู้สึกวา่นัน่เป็นทางหน่ึงท่ีพนกังาน

สามารถตอบแทนสังคมท่ีอาศยัอยู ่

162 140 

53.60% 46.40% 

17 
เม่ือราคาสินคา้สูงเราไม่ตาํหนิบุคคลท่ีพยายามกอบโกยให้

ไดม้ากท่ีสุด ในเม่ือส่ิงท่ีไดม้าเป็นส่ิงท่ีดี 

160 142 

53% 47% 

18 
เม่ือเป็นนกัเรียนพนกังานพบวา่ลาํบากมากท่ีตอ้งพดูหนา้ชั้น

เรียน 

181 121 

59.90% 40.10% 

19 พนกังานเป็นนกัพดูไดดี้กวา่นกัฟัง 
181 121 

59.90% 40.10% 

20 

พนกังานพร้อมท่ีจะจ่ายเงินใหผู้อ่ื้นเพื่อทาํส่ิงท่ีผดิให้เป็นส่ิง

ท่ีถูก แมว้า่ พนกังานจะไม่ไดยุ้ง่เก่ียวกบัเหตุการณ์นั้นแต่ตน้

ก็ตาม 

187 115 

61.90% 38.10% 

21 
เราควรพยายามประหยดัทรัพยากรท่ีสาํคญัถา้จาํเป็น เพื่อจะ

ไดมี้เหลือสาํหรับคนอ่ืนไวใ้ชใ้นอีก 50 ปีหรือ 100 ปีขา้งหนา้ 

157 145 

52% 48% 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อคําถาม จริง ไม่จริง 

22 

เม่ือชุมชนร่วมกนัตดัสินใจในส่ิงใด เป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ี

จะตอ้งช่วยกนัใหง้านของชุมชนสาํเร็จลุล่วงไป แมว้า่บุคคล

นั้นจะมีความคิดเห็นตรงกนัขา้มกบัการตดัสินใจของชุมชนก็

ตาม 

247 55 

81.80% 18.20% 

23 
พนกังานอยากใหค้นอ่ืนเกลียดดีกวา่จะใหค้นอ่ืนดูถูก

พนกังาน 

116 186 

38.40% 61.60% 

24 
พนกังานจะตอ้งยอมรับวา่ พนกังานพยายามดูวา่ผูอ่ื้นคิด

อยา่งไรก่อนท่ีพนกังานจะเลือกตดัสินใจ 

210 92 

69.50% 30.50% 

25 บุคคลท่ีไม่มีบุตรไม่ควรเสียภาษีเพื่อการศึกษา 
143 159 

47.40% 52.60% 

26 เม่ือเขา้กลุ่มพนกังานมกัทาํหนา้ท่ีแนะนาํคนให้รู้จกักนั 
168 134 

55.60% 44.40% 

27 
พนกังานพร้อมท่ีจะพดูถึงตนเองวา่พนกังานมีบุคลิกท่ี

ค่อนขา้ง “เขม้แขง็” 

164 138 

54.30% 45.70% 

28 บางเวลาพนกังานทาํตนเหมือนคนข้ีขลาดตาขาว 
184 118 

60.90% 39.10% 

29 พนกังานยอมรับวา่พนกังานเป็นนกัพดูท่ีค่อนขา้งดี 
173 129 

57.30% 42.70% 

30 พนกังานมีความคิดรุนแรงเก่ียวกบัการเมือง 
196 106 

64.90% 35.10% 

31 พนกังานคิดวา่โดยปกติพนกังานเป็นผูน้าํของกลุ่ม 
170 132 

56.30% 43.70% 

32 
ดูเหมือนวา่พนกังานทาํส่ิงท่ีทาํใหพ้นกังานเสียใจบ่อยคร้ัง

มากกวา่ผูอ่ื้นทาํ 

180 122 

59.60% 40.40% 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อคําถาม จริง ไม่จริง 

33 การไม่เช่ือฟังรัฐบาลใดๆไม่มีเหตุผลอนัควรกระทาํทั้งส้ิน 
161 142 

53.30% 46.70% 

34 พนกังานชอบวางแผนและตดัสินใจวา่ใครควรทาํอะไร 
187 115 

61.90% 38.10% 

35 พนกังานไม่อยากท่ีจะตอ้งมีความรับผดิชอบมากนกัต่อผูอ่ื้น 
160 142 

53% 47% 

36 
โดยปกติพนกังานจะตอ้งหยดุแลว้คิดก่อนท่ีจะทาํอะไร แม้

จะเป็นเร่ืองเล็กๆนอ้ยๆ 

169 133 

56% 44% 

37 คนอ่ืนมกัจะเอาชนะไดง่้ายเวลาเขาเถียงกบัพนกังาน 
169 133 

56% 44% 

38 พนกังานไม่ไดใ้ชชี้วติในวถีิทางท่ีถูกตอ้ง 
170 132 

56.30% 43.70% 

39 พนกังานมีพรสวรรคใ์นการโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น 
168 134 

55.60% 44.40% 

40 พนกังานชอบออกคาํสั่งและทาํใหส่ิ้งต่างๆกา้วไปขา้งหนา้ 
193 109 

63.90% 36.10% 

41 พนกังานเป็นคนข้ีอายกบัคนท่ีพนกังานไม่รู้จกัดี 
153 149 

50.70% 49.30% 

42 
ผูใ้หญ่ท่ีพนกังานติดมากท่ีสุดและนิยมช่ืนชอบมากท่ีสุดใน

วยัเด็กเป็นผูห้ญิง (เช่น แม่ พี่สาว ป้า นา้ หรือผูห้ญิงอ่ืน) 

177 125 

58.60% 41.40% 

43 พนกังานไม่ใช่แบบฉบบัท่ีจะเป็นผูน้าํทางการเมือง 
147 155 

48.70% 51.30% 

44 คนอ่ืนมกัหนัมาพึ่งพนกังานเวลาท่ีตอ้งการ การตดัสินใจ 
167 135 

55.30% 44.70% 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อคําถาม จริง ไม่จริง 

45 พนกังานไม่ชอบท่ีจะพดูต่อหนา้กลุ่มคน 
174 128 

57.60% 42.40% 

46 พนกังานมีความลาํบากมากกวา่คนอ่ืนในการทาํใจใหมี้สมาธิ 
151 151 

50% 50% 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวา่จาํนวนร้อยละของคะแนนการรับรู้การเป็นผูน้าํของพนกังาน

ธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่) ตอบจริงมากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ อนัดบัท่ี 1 ขอ้ 22.เม่ือชุมชน

ร่วมกนัตดัสินใจในส่ิงใด เป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัใหง้านของชุมชนสาํเร็จลุล่วงไป 

แมว้า่บุคคลนั้นจะมีความคิดเห็นตรงกนัขา้มกบัการตดัสินใจของชุมชนก็ตาม จาํนวน 247 คน คิด

เป็นร้อยละ 81.8% อบัดบัท่ี 2 ขอ้ 1.พนกังานไม่มัน่ใจวา่จะเป็นผูน้าํท่ีดีได ้จาํนวน 231 คน คิดเป็น

ร้อยละ 76.5% และอนัดบัท่ี 3 ขอ้24.พนกังานจะตอ้งยอมรับวา่ พนกังานพยายามดูวา่ผูอ่ื้นคิด

อยา่งไรก่อนท่ีพนกังานจะเลือกตดัสินใจ จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5% จาํนวนร้อยละของ

คะแนนการรับรู้การเป็นผูน้าํของพนกังานธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่) ตอบไม่จริงมากท่ีสุด 3 

อนัดบัคือ อนัดบัท่ี 1 ขอ้ 23.พนกังานอยากใหค้นอ่ืนเกลียดดีกวา่จะใหค้นอ่ืนดูถูกพนกังาน จาํนวน 

186 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6% อนัดบัท่ี 2 ขอ้ 6.ครูท่ีโรงเรียนมกัจะบ่นเสมอเก่ียวกบัเงินเดือน แต่

พนกังานคิดวา่ครูเหล่านั้นไดรั้บเงินเดือนเพียงพอเท่าท่ีเขาสมควรจะไดรั้บแลว้ จาํนวน 176 คน คิด

เป็นร้อยละ 58.3% และอนัดบัท่ี 3 ขอ้ 10.พนกังานขาดความมัน่ใจในตนเองมาก จาํนวน 164 คน คิด

เป็นจาํนวนร้อยละ 54.3% 
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ตารางที ่3 แสดงจาํนวนร้อยละของคะแนนการรับรู้ความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานธนาคาร

กกกกกกกออมสิน(สาํนกังานใหญ่) N = 302 

ข้อคําถาม 1 2 3 4 5 

1.เปรียบเทียบกบัคนท่ีอายเุท่ากนัท่าน

คิดวา่ท่านประสบความสาํเร็จในการ

ทาํงาน                                               

2 

(0.7%) 

20 

(6.6%) 

34 

(11.3%) 

150 

(49.7%) 

96 

(31.8%) 

2.เปรียบเทียบกบัคนท่ีทาํงานประเภท

เดียวกนัคิดวา่ประสบความสาํเร็จในการ

ทาํงาน                                               

1 

(0.3%) 

9 

(3%) 

52 

(17.2%) 

145 

(48%) 

95 

(31.4%) 

3.คนท่ีทาํงานดว้ยกนัคิดวา่ประสบ

ความสาํเร็จในการทาํงาน                                               

2 

(0.7%) 

13 

(4.3%) 

67 

(22.2%) 

101 

(33.4%) 

119 

(39.4%) 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวา่จาํนวนร้อยละของคะแนนการรับรู้ความสาํเร็จในการทาํงานของ

พนกังานธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่)ขอ้ท่ี 1 อนัดบั 1 ประสบความสาํเร็จระดบั 4 จาํนวน 150 

คน คิดเป็นร้อยละ49.7% อนัดบั 2 ประสบความสาํเร็จระดบั 5 จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ31.8% 

ขอ้ท่ี 2 อนัดบั 1 ประสบความสาํเร็จระดบั 4 จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ48% อนัดบั 2 ประสบ

ความสาํเร็จระดบั 5 จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ34.4% ขอ้ท่ี 3 อนัดบั 1 ประสบความสาํเร็จระดบั 

5 จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ39.4% อนัดบั 2 ประสบความสาํเร็จระดบั 4 จาํนวน 101 คน คิด

เป็นร้อยละ33.4% 

 

ตารางที ่4 แสดงจาํนวนร้อยละของคะแนนการรับรู้การมีประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน

กกกกกกกธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่) N = 302 

ข้อคําถาม 1 2 3 4 5 

1.พนกังานคิดวา่ผลงานในหนา้ท่ีท่ี

รับผดิชอบมีประสิทธิภาพ           

5 

(1.7%) 

19 

(6.3%) 

53 

(17.5%) 

108 

(35.8%) 

117 

(38.7%) 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวา่จาํนวนร้อยละของคะแนนการรับรู้การมีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่) ขอ้ท่ี 1 อนัดบั 1 มีประสิทธิภาพในการทาํงาน

ระดบั 5 จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ38.7% อนัดบั 2 มีประสิทธิภาพในการทาํงานระดบั 4 

จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ35.8% 

 

ตารางที ่5 แสดงจาํนวนร้อยละของคะแนนการรับรู้ความกา้วหนา้ ในการทาํงานของพนกังานกกกก

กกกกกกกธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่) N = 302 

 

ข้อคําถาม 1 2 3 4 5 

1.เปรียบเทียบกบัคนท่ีทาํงานอาชีพ

เดียวกบัพนกังานรู้สึกวา่กาํลงัมี

ความกา้วหนา้ในอาชีพเพียงใด                 

4 

(1.3%) 

26 

(8.6%) 

53 

(17.5%) 

92 

(30.5%) 

127 

(42.1%) 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวา่จาํนวนร้อยละของคะแนนการรับรู้ความกา้วหนา้ในการทาํงานของ

พนกังานธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่) ขอ้ท่ี 1 อนัดบั 1 มีความกา้วหนา้ในการทาํงานระดบั 5 

จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ42.1% อนัดบั 2 มีความกา้วหนา้ในการทาํงานระดบั 4 จาํนวน 92 คน 

คิดเป็นร้อยละ30.5% 
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2.ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัสมมติฐานการวจัิย 

กกกกกกกกสมมติฐานที ่1 ความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังาน

ธนาคารออมสิน 

กกกกกกกกสมมติฐานที ่2 ความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีประสิทธิภาพของงาน 

กกกกกกกกสมมติฐานที ่3 ความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์ระหวา่งการความกา้วหนา้ 

 

ตารางที ่6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้าํกบัความสาํเร็จในการทาํงานของ  กก

กกกกกกกพนกังานธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่) N = 302 

 

ตวัแปร r Sig. 

ความเป็นผูน้าํกบัความสาํเร็จในการทาํงาน -.155** .007 

ความเป็นผูน้าํกบัการมีประสิทธิภาพในการทาํงาน -0.96** .097 

ความเป็นผูน้าํกบัความกา้วหนา้ในการทาํงาน -0.94** .104 

   **p<.05 

 

กกกกกกกกจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 6 พบวา่ สมมติฐานท่ี 1 ความเป็นผูน้าํ

กบัความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่มีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยั

สัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig  (2-tailed) เท่ากบั .007 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากบั -.155 

กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 2 ความเป็นผูน้าํกบัการมีประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานธนาคาร

ออมสินสาํนกังานใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์ ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig  (2-tailed) เท่ากบั 

.097 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -.096 

กกกกกกกก สมมติฐานท่ี 3 ความเป็นผูน้าํกบัความกา้วหนา้ของพนกังานธนาคารออมสินสาํนกังาน

ใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig  (2-tailed) เท่ากบั 

.104 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -.094 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจัิยในคร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์คือ 

กกกกกกกกเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้าํ และความสาํเร็จในการทาํงานของ

พนกังานในธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ โดยมีประชากรเป็น

พนกังานท่ีปฏิบติัการในธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) จาํนวน 4,373 ผูว้จิยัคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง

จากการใชสู้ตรของ Yamane ไดจ้าํนวน 363 คน ผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน 363 ชุด 

ไดก้ลบัคืนมาจาํนวนทั้งส้ิน 302 ชุด 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทาํวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวจิยัประกอบดว้ย 3 ชนิดคือ 

กกกกกกกก1. แบบสอบถามลกัษณะประชากร (Demographic Data) ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ 

สถานภาพทางครอบครัว อาย ุ อายกุารทาํงาน ตาํแหน่ง ระดบัปฏิบติัการ ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ี

สาํเร็จการศึกษา เงินเดือน 

กกกกกกกก2. แบบทดสอบความเป็นผูน้าํ (Leadership) นาํมาจากแบบวดั California Psychological 

Inventory (CPI) ของ Gough (1961) แปลและเรียบเรียงโดย ณรงคศ์กัด์ิ จนัทร์นวล, พิสมยั วบิูลย์

สวสัด์ิ และ มุกดา ชาติบญัชาชยั (2523) โดยใชม้าตรา Dominance (Do) มีลกัษณะเป็นแบบ

เลือกตอบ 2 ตวัเลือก วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบวดัไดเ้ท่ากบั 0.71 

กกกกกกกก3. แบบวดัความสาํเร็จในการทาํงาน (Work Success) แปลมาจาก Career Success ของ 

Childs & Kimoski (1986) ใชว้ธีิการประเมินตนเอง (Self rating) มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบวดัไดเ้ท่ากบั 0.75 
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สรุปผลการวจัิย  

กกกกกกกกผลการวจิยัพบดงัน้ี 

กกกกกกกก1.ความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการทาํงานของพนกังานธนาคารออม

สิน (สาํนกังานใหญ่) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig. = .007) (r = -.155) 

กกกกกกกก2.ความเป็นผูน้ํามีความสัมพนัธ์กับการมีประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน

ธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig. = .097) (r = -.096) 

กกกกกกกก3.ความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าในการทาํงานของพนกังานธนาคาร

ออมสิน (สาํนกังานใหญ่) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig. = .104) (r = -.094) 

อภิปรายผลการวจัิย 

กกกกกกกกสมมติฐานท่ีวา่ความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสาํเร็จในการทาํงานของ

พนกังานธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) 

กกกกกกกกสมมติฐานท่ีไดรั้บการสนบัสนุน กล่าวคือ พนกังานท่ีมีความเป็นผูน้าํสูงก็มีแนวโนม้ท่ี

จะประสบความสาํเร็จในการทาํงานสูงดว้ย แต่พนกังานท่ีมีความเป็นผูน้าํสูงก็มีแนวโนม้ท่ีจะทาํให้

การมีประสิทธิภาพในการทาํงานและความกา้วหนา้ในการทาํงานตํ่าลงดว้ย และพนกังานท่ีมีความ

เป็นผูน้าํตํ่าก็มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความสาํเร็จตํ่าดว้ยเช่นกนั 

กกกกกกกกแบบทดสอบ CPI ท่ีใชใ้นการประเมินบุคลิกภาพไดมี้การแปลความหมายในมาตรา 

Dominance (Do) ไวด้งัน้ี สาํหรับผูท่ี้มีลกัษณะความเป็นผูน้าํสูงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นบุคคลท่ีจะไม่

ยอมต่อส่ิงใด ทาํอะไรชอบมีการวางแผน เป็นบุคคลท่ีชกัชวนคนเก่งและพดูจาคล่องแคล่ว เป็นคน

เช่ือมัน่ในตนเองและชอบอิสระ และเป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพในดา้นการเป็นผูน้าํและความคิดริเร่ิม 

ส่วนผูท่ี้มีลกัษณะการเป็นผูน้าํตํ่ามีแนวโนม้ท่ีจะเป็นบุคคลสงบเสง่ียม ไตร่ตรอง ธรรมดา เงียบขรึม

และไม่วางตวั เป็นบุคคลท่ีมกัคิดและทาํอะไรชา้ ชอบหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีตึงเครียดและ

สถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง (ณรงคศ์กัด์ิ จนัทร์นวล, พิสมยั วบิูลยส์วสัด์ิ 

และ มุกดา ชาติบญัชาชยั 2527) 

กกกกกกกกผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของ หริส สูตะบุตร (2527) กล่าวคือ พนกังาน

ควรมีศกัยภาพในการบริหารเพื่อท่ีจะเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการ

ทาํงาน นอกจากน้ีผลการวิจยัคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McClelland & Boyatzis (1982) ท่ี

กล่าววา่การประสบความสาํเร็จในการทาํงานนั้นประกอบไปดว้ยปัจจยัหลายประการ ปัจจยัหน่ึงท่ี

สาํคญัและมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการทาํงานของผูบ้งัคบับญัชาก็คือ ความเป็นผูน้าํ และ 

Gallup & Gallup (1986) กล่าวไวว้า่ ความเป็นผูน้าํเป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ความสาํเร็จในการทาํงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผูบ้งัคบับญัชา เพราะความสาํเร็จในการทาํงานของ
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ผูบ้งัคบับญัชาจะมีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัความเป็นผูน้าํ (Koch, 1978) และ Brass (1984) & 

Cobb (1980, cited in Tjosvold, Andrews & Struthers, 1989) ท่ีกล่าววา่กลยทุธ์ท่ีสาํคญัท่ี

ผูบ้งัคบับญัชาใชใ้นการดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็คือความเป็นผูน้าํ 

กกกกกกกกดงันั้น พอจะสรุปไดว้า่ทกัษะสาํคญัท่ีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีประสิทธิภาพพึงมีก็คือความเป็น

ผูน้าํ (Landy 1989) 

ข้อเสนอแนะในการทาํผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 

กกกกกกกกผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อองคก์าร ในการท่ีจะพฒันาคุณลกัษณะ

ของความเป็นผูน้าํใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา และยงัเป็นประโยชน์ต่อพนกังานซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาใน

ธนาคารออมสิน(สาํนกังานใหญ่) ในการเสริมสร้างลกัษณะดงักล่าวใหก้บัตนเองเพื่อก่อให้เกิด

ความสาํเร็จในการทาํงาน 

กกกกกกกก1.ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสาํเร็จในการ

ทาํงาน ฉะนั้น ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตอ้งการประสบความสาํเร็จในการทาํงานควรมีการพฒันาตนเองสู่

ความเป็นผูน้าํอยา่งมีประสิทธิภาพ และองคก์ารเองก็ควรช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหมี้การพฒันา

คุณลกัษณะดงักล่าวข้ึนเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์าร เช่น จดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัศิลปะการเป็น

ผูน้าํใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา 

กกกกกกกก2.สถาบนัอุดมศึกษาท่ีผลิตพนกังานควรใหค้วามสนใจผลงานวจิยัคร้ังน้ี เพื่อพิจารณา

การเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆใหน้กัศึกษา ไดพ้ฒันาตนเองในดา้นความเป็นผูน้าํ ก่อนท่ีจะจบ

การศึกษาออกไปประกอบอาชีพในวงการธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1.ควรทาํการศึกษาในหวัขอ้เร่ืองเดียวกนัน้ีกบักลุ่มพนกังานท่ีทาํงานในลกัษณะอ่ืน เช่น 

พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

กกกกกกกก2.ควรทาํการศึกษาในประเด็นของความเป็นผูน้าํกบัประชากรกลุ่มอ่ืนหรืออาชีพอ่ืน ซ่ึง

จาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะของความเป็นผูน้าํสูงในการทาํงาน เช่น กลุ่มอาชีพขา้ราชการ 

กกกกกกกก3.ควรทาํการศึกษาตวัแปรความเป็นผูน้าํกบัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น คุณภาพชีวติการทาํงาน 

ความพึงพอใจในงาน เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์และร่วมมือจากท่านในการตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกขอ้ไม่เวน้ขอ้ใดขอ้หน่ึง การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลต่อตวัท่านและองคก์รแต่อยา่ง

ใด ทั้งน้ี ขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํวจิยัคร้ังน้ีจะเก็บไวเ้ป็นความลบัและนาํไปใชป้ระโยชนท์างการวจิยัเท่านั้น 

ตอนที ่1   ขอ้มูลส่วนตวั 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ในช่อง         ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านและเติมคาํลงในช่องวา่ง 

1. เพศ                                            ชาย                      หญิง 

2. สถานภาพทางครอบครัว                     โสด                      สมรส                     หยา่ร้าง 

3. อาย ุ             20 – 30 ปี  31 - 40 ปี 

41 – 50 ปี  มากกวา่ 51 ปี 

4. อายงุาน  1 – 5 ปี   6 - 10 ปี 

11 – 15 ปี  16 – 20 ปี                          มากกวา่ 21 ปี 

5. ตาํแหน่ง................................................................. 

6. ระดบัปฏิบติัการ…………………………………. 

7. ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีสาํเร็จการศึกษา            

         ตํ่ากวา่ปริญญาตรี                                ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

                        สูงกวา่ปริญญาตรี                                อ่ืนๆ ระบุ...................... 

8. เงินเดือน    

          ตํ่ากวา่  8,000 บาท                              8,000 – 12,000 บาท      

          12,001 – 16,000 บาท                         16,001 – 20,000 บาท 

          20,001 – 24,000 บาท                          24,001 – 28,000 บาท        

          28,001 –  32,000 บาท                         มากกวา่ 32,001 บาท 
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ตอนที ่2 การวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้าํ 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ท่ีตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านเพียงอยา่งเดียว 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม จริง ไม่จริง 

1 ขา้พเจา้ไม่มัน่ใจวา่จะเป็นผูน้าํท่ีดีได ้   

2 ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้คงพอใจในการมีอาํนาจเหนือผูอ่ื้น   

3 ขา้พเจา้ไม่ค่อยมีสมาธิในการทาํงาน   

4 บางคร้ังขา้พเจา้หลีกเล่ียงไม่พบคนบางคน เพราะขา้พเจา้เกรงวา่จะทาํหรือพดู

อะไรบางส่ิงบางอยา่งท่ีขา้พเจา้อาจเสียใจภายหลงั 

  

5 เม่ือขา้พเจา้อยูใ่นกลุ่มคน ขา้พเจา้ลาํบากใจในการท่ีจะหาเร่ืองท่ีเหมาะสมมาคุย   

6 ครูท่ีโรงเรียนมกัจะบ่นเสมอเก่ียวกบัเงินเดือน แต่ขา้พเจา้คิดวา่ครูเหล่านั้นไดรั้บ

เงินเดือนเพียงพอเท่าท่ีเขาสมควรจะไดรั้บแลว้ 

  

7 ขา้พเจา้ไม่ตาํหนิคนท่ีพยายามฉวยเอาทุกส่ิงทุกอยา่งเท่าท่ีเขาจะฉวยเอาได ้   

8 พลเมืองทุกคนควรหาเวลาเพ่ือศึกษาเก่ียวกบัเหตุการณ์บา้นเมืองของตนแมว้า่

จะตอ้งสละความสุขส่วนตวับา้ง 

  

9 ขา้พเจา้น่าจะเป็นสมาชิกของสมาชิกหรือชมรมต่างๆ   

10 ขา้พเจา้ขาดความมัน่ใจในตนเองมาก   

11 เม่ือขา้พเจา้ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการ ขา้พเจา้ชอบเป็นผูด้าํเนินการ   

12 ถา้มีโอกาสขา้พเจา้คงเป็นผูน้าํท่ีดีได ้   

13 บางคร้ังเวลาออกเสียงเลือกตั้ง ขา้พเจา้เลือกคนท่ีขา้พเจา้รู้จกันอ้ยท่ีสุด   

14 ขา้พเจา้ชอบการล่าสตัวม์าก   

15 คนเราไม่ควรกงัวลเร่ืองคนอ่ืน เพียงแต่ดูแลรักษาตวัเองใหดี้ก็พอแลว้   

16 ขา้พเจา้สามารถกล่าวอยา่งจริงใจวา่ขา้พเจา้ยินดีท่ีจะเสียภาษีเพราะ ขา้พเจา้รู้สึก

วา่นัน่เป็นทางหน่ึงท่ีขา้พเจา้สามารถตอบแทนสงัคมท่ีอาศยัอยู ่

  

17 เม่ือราคาสินคา้สูงเราไม่ตาํหนิบุคคลท่ีพยายามกอบโกยใหไ้ดม้ากท่ีสุดในเม่ือส่ิง

ท่ีไดม้าเป็นส่ิงท่ีดี 

  

18 เม่ือเป็นนกัเรียนขา้พเจา้พบวา่ลาํบากมากท่ีตอ้งพดูหนา้ชั้นเรียน   

19 ขา้พเจา้เป็นนกัพดูไดดี้กวา่นกัฟัง   

20 ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะจ่ายเงินใหผู้อ่ื้นเพ่ือทาํส่ิงท่ีผิดใหเ้ป็นส่ิงท่ีถูก แมว้า่ขา้พเจา้จะ

ไม่ไดยุ้ง่เก่ียวกบัเหตุการณ์นั้นแต่ตน้กต็าม 

  

21 เราควรพยายามประหยดัทรัพยากรท่ีสาํคญัถา้จาํเป็น เพ่ือจะไดมี้เหลือสาํหรับคน

อ่ืนไวใ้ชใ้นอีก 50 ปีหรือ 100 ปีขา้งหนา้ 
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ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม จริง ไม่จริง 

22 เม่ือชุมชนร่วมกนัตดัสินใจในส่ิงใด เป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัใหง้าน

ของชุมชนสาํเร็จลุล่วงไป แมว้่าบุคคลนั้นจะมีความคิดเห็นตรงกนัขา้มกบัการ

ตดัสินใจของชุมชนกต็าม 

  

23 ขา้พเจา้อยากใหค้นอ่ืนเกลียดดีกวา่จะใหค้นอ่ืนดูถูกขา้พเจา้   

24 ขา้พเจา้จะตอ้งยอมรับวา่ ขา้พเจา้พยายามดูวา่ผูอ่ื้นคิดอยา่งไรก่อนท่ีขา้พเจา้จะ

เลือกตดัสินใจ 

  

25 บุคคลท่ีไม่มีบุตรไม่ควรเสียภาษีเพ่ือการศึกษา   

26 เม่ือเขา้กลุ่มขา้พเจา้มกัทาํหนา้ท่ีแนะนาํคนใหรู้้จกักนั   

27 ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะพดูถึงตนเองวา่ขา้พเจา้มีบุคลิกท่ีค่อนขา้ง “เขม้แขง็”   

28 บางเวลาขา้พเจา้ทาํตนเหมือนคนข้ีขลาดตาขาว   

29 ขา้พเจา้ยอมรับวา่ขา้พเจา้เป็นนกัพดูท่ีค่อนขา้งดี   

30 ขา้พเจา้มีความคิดรุนแรงเก่ียวกบัการเมือง   

31 ขา้พเจา้คิดวา่โดยปกติขา้พเจา้เป็นผูน้าํของกลุ่ม   

32 ดูเหมือนวา่ขา้พเจา้ทาํส่ิงท่ีทาํใหข้า้พเจา้เสียใจบ่อยคร้ังมากกว่าผูอ่ื้นทาํ   

33 การไม่เช่ือฟังรัฐบาลใดๆไม่มีเหตุผลอนัควรกระทาํทั้งส้ิน   

34 ขา้พเจา้ชอบวางแผนและตดัสินใจวา่ใครควรทาํอะไร   

35 ขา้พเจา้ไม่อยากท่ีจะตอ้งมีความรับผิดชอบมากนกัต่อผูอ่ื้น   

36 โดยปกติขา้พเจา้จะตอ้งหยดุแลว้คิดก่อนท่ีจะทาํอะไร แมจ้ะเป็นเร่ืองเลก็ๆนอ้ยๆ   

37 คนอ่ืนมกัจะเอาชนะไดง่้ายเวลาเขาเถียงกบัขา้พเจา้   

38 ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชชี้วิตในวิถีทางท่ีถกูตอ้ง    

39 ขา้พเจา้มีพรสวรรคใ์นการโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น   

40 ขา้พเจา้ชอบออกคาํสัง่และทาํใหส่ิ้งต่างๆกา้วไปขา้งหนา้   

41 ขา้พเจา้เป็นคนข้ีอายกบัคนท่ีขา้พเจา้ไม่รู้จกัดี   

42 ผูใ้หญ่ท่ีขา้พเจา้ติดมากท่ีสุดและนิยมช่ืนชอบมากท่ีสุดในวยัเด็กเป็นผูห้ญิง (เช่น 

แม่ พ่ีสาว ป้า นา้ หรือผูห้ญิงอ่ืน) 

  

43 ขา้พเจา้ไม่ใช่แบบฉบบัท่ีจะเป็นผูน้าํทางการเมือง   

44 คนอ่ืนมกัหนัมาพ่ึงขา้พเจา้เวลาท่ีตอ้งการ การตดัสินใจ   

45 ขา้พเจา้ไม่ชอบท่ีจะพดูต่อหนา้กลุ่มคน   

46 ขา้พเจา้มีความลาํบากมากกวา่คนอ่ืนในการทาํใจใหมี้สมาธิ   
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ตอนที ่3  การวดัความสาํเร็จในการทาํงาน แบ่งเป็น 3ส่วน 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย   รอบตวัเลขท่ีคิดวา่ตรงตามความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวัคุณมากท่ีสุดเพียงหมายเลขเดียว 

ส่วนท่ี 1    

หมายเลขท่ี       1       หมายถึง         ประสบความสาํเร็จนอ้ยท่ีสุด 

หมายเลขท่ี       2       หมายถึง         ประสบความสาํเร็จนอ้ย 

หมายเลขท่ี       3       หมายถึง         ประสบความสาํเร็จพอสมควร 

หมายเลขท่ี       4       หมายถึง         ประสบความสาํเร็จมาก 

หมายเลขท่ี       5       หมายถึง         ประสบความสาํเร็จมากท่ีสุด 

              ขอ้ความ             ประสบความสาํเร็จ                                     ประสบความสาํเร็จ 

                                                  นอ้ยท่ีสุด                                                     มากท่ีสุด 

1.เปรียบเทียบกบัคนท่ีอายเุท่ากนัท่านคิดวา่ท่าน                   1               2               3               4                5 

ประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด 

2.เปรียบเทียบกบัคนท่ีทาํงานประเภทเดียวกนั                      1               2               3               4                5 

ท่านคิดวา่ท่านประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด 

3.คนท่ีทาํงานกบัท่านคิดวา่ท่านประสบความสาํเร็จ             1               2               3               4                5 

มากนอ้ยเพียงใด 

ส่วนท่ี 2   

หมายเลขท่ี       1       หมายถึง         มีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 

หมายเลขท่ี       2       หมายถึง         มีประสิทธิภาพนอ้ย 

หมายเลขท่ี       3       หมายถึง         มีประสิทธิภาพพอสมควร 

หมายเลขท่ี       4       หมายถึง         มีประสิทธิภาพมาก 

หมายเลขท่ี       5       หมายถึง         มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ขอ้ความ   มีประสิทธิภาพ                                  มีประสิทธิภาพ 

                                    นอ้ยท่ีสุด                                           มากท่ีสุด 
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4.ท่านคิดวา่ผลงานในหนา้ท่ีท่ีท่านรับผดิชอบมี                    1                2                3                4                 5 

   ประสิทธิภาพเพียงใด 

 

ส่วนท่ี 3             

หมายเลขท่ี       1       หมายถึง         กา้วหนา้นอ้ยท่ีสุด 

หมายเลขท่ี       2       หมายถึง         กา้วหนา้นอ้ย 

หมายเลขท่ี       3       หมายถึง         กา้วหนา้พอสมควร 

หมายเลขท่ี       4       หมายถึง         กา้วหนา้มาก 

หมายเลขท่ี       5       หมายถึง         กา้วหนา้มากท่ีสุด 

ขอ้ความ                                         กา้วหนา้นอ้ยท่ีสุด                               กา้วหนา้มากท่ีสุด 

5.เปรียบเทียบกบัคนท่ีทาํงานอาชีพเดียวกบัท่าน                1               2               3               4               5             

รู้สึกวา่ท่านกาํลงัมีความกา้วหนา้ในอาชีพเพียงใด 

 

ตอนที ่4    ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

 

     ขอบพระคุณทีใ่ห้ความร่วมมอื 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล   นายสุทธิพงษ ์บุญอรุณรักษา 

ท่ีอยู ่  42/2 หมู่ 2 ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม       

                                                      73110 

ประวติัการศึกษา 

กกกกกกกกพ.ศ.2547  สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์

กกกกกกกกพ.ศ.2550  สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์

กกกกกกกกพ.ศ.2553  ศึกษาต่อระดบัปริญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล   นายสุรภพ ปทีปกร   

ท่ีอยู ่ 183/18423 หมู่ 3 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 10210  

ประวติัการศึกษา     

กกกกกกกกพ.ศ.2547 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

หอวงันนทบุรี 

กกกกกกกกพ.ศ.2550 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

หอวงันนทบุรี 

กกกกกกกกพ.ศ.2553  ศึกษาต่อระดบัปริญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

 

 

 

 


