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56601308 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คําสาํคญั   : บุคลากรท่ีมีความสามารพิเศษ/บริษัทผูผลิตพลาสติก 

 ธัชวิชญ  ชัยทวีศักดิ์: ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษ ของบริษัทผูผลิตพลาสติก เพ่ือการบรรจุภัณฑ 2 แหง ในจังหวัดสมุทรสาคร  อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ:ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ.  106 หนา 
 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  ศึกษาการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ี

มีความสามารถพิเศษดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาสมรรถนะ ดานการจัดสรร

คาตอบแทนและดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 2) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเชิงสรางสรรค

และผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  3)  เพ่ือศึกษาผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการ

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคและผลการปฏิบัติงานเชิง

นวัตกรรม 4) เพ่ือศึกษาความคิดเชิงสรางสรรคท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  โดยใช

แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การวิเคราะหการ

ถดถอยอยางงายและแบบพหุคูณ  

  ผลการศึกษาพบวา การรับรูการสนับสนุนดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดานพัฒนา

สมรรถนะ ดานการจัดสรรคาตอบแทนและดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ มีคาเฉลี่ยมากทุก

ดาน การทดสอบสมมุติฐานพบวา ดานการบริหารผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอความคิดเชิง

สรางสรรค แตไมมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  ดานการพัฒนาสมรรถนะมีอิทธิพลตอ

ความคิดเชิงสรางสรรคและผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม   ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพมี

อิทธิพลตอความคิดเชิงสรางสรรคและผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม      สวนปจจัยดานการจัดสรร

คาตอบแทนไม มีอิทธิพลกับความคิดเชิงสรา งสรรคและผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม         

ประโยชนท่ีไดจากการวิจัยนีแ้สดงใหเห็นถึงความแตกตางทางดานการรับรู พ้ืนฐานความตองการเชิง

การจัดการของกลุมพนักงานท่ีมีความสามารถพิเศษ ซึ่งทําใหองคกรเห็นแนวทางในการกําหนดแผน

ธุรกิจ และกําหนดกลยุทธนโยบายการบริหารบุคลากร เพ่ือธํารงรักษาและสรางสรรคผลงานท่ีโดดเดน

และสรางความแตกตางใหแกธุรกิจ อันจะสงผลตอความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ 
 

ภาควิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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56601308      :  MAJOR: PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT  

KEY WORD :  TALENT MANAGEMENT / PLASTIC PACKAGING FACTORIES 

 TOUCHWICH  CHAITAWEESAK : THE IMPACT OF PERCEPTION TALENT 

MANAGEMENT INFLUENCES INNOVATION PERFORMANCE OF EMPLOYEES AT THE 

PLASTIC PACKAGING FACTORIES ADVISOR:ASST.PROF.VIROJ JADESADALUG, Ph.D. 105 PP 
 

  This study The purpose is to 1. To study the effect of perceived management support 

personnel with special skills Management performance Competency Development The allocation 

of compensation, and promotion of career advancement. 2. To study the relationship between 

creative thinking and innovative performance. 3. To study the strategies in individuals with 

special abilities affect the performance of innovation. 4. To study the factors that affect the 

performance of innovation. Questionnaires And analyzed using descriptive statistics. The 

correlation coefficient The simple and multiple regression analysis. 

 The results showed that To recognize the support of management performance. The 

Development The Remuneration and promote career advancement are average in all aspects. To 

test the hypothesis that Management performance influence creative thinking. But did not affect 

the performance of innovation. Development of performance influence the creative thinking and 

innovative performance. To promote the advancement and career influences creative thinking and 

innovative performance. The factors in the allocation of compensation does not influence the 

creative thinking and innovative performance. The benefits of this research Illustrate the 

differences in perception. The basic needs of the managerial staff with talent. This enables 

organizations to see the business plan. And define strategies, policies, personnel management. To 

sustain and create works that stand out and make a difference to the business. This will affect the 

competitive advantage of the business. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  รายงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม” ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีเนื่องจาก

บุคคลหลายทาน และหลายองคกรในการเอ้ือเฟอขอมูล รวมทั้งใหคําแนะนําท่ีดี เปนประโยชนตอ

การวิจัย ซ่ึงผูวิจัยขอระลึกถึงและแสดงความซาบซ้ึง ดังมีรายนามดังนี ้

  ขอขอบคุณอาจารยประธานสอบวิทยานิพนธ อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล  อาจารย 

ดร.พิมพาภรณ  พ่ึงบุญพานิชย และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน 

เจษฎาลักษณ ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหคําแนะนําและทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ 

 ขอขอบคุณคณาอาจารยสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู แนวคิดอันเปนประโยชนตอการทํา

วิทยานิพนธในครั้งนี้ 

  ขอขอบคุณบริษัทผูผลิตพลาสติกท้ัง 2 แหงท่ีมอบโอกาสในการอนุญาตใหเก็บขอมูล 

รวมทั้งใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการสอบถามปญหาและคลายขอสงสัยเพ่ิมเติม 

  ขอขอบคุณบิดาและมารดา ท่ีใหโอกาสและใหการสนับสนุนในเร่ืองการศึกษาเสมอมา 
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