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56604909: สาขาวิชาการจัดการ
คาสาคัญ: หัวหน้างาน ภาวะผู้นาเชิงรุก อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
นางสาวอรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล : การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : . ผศ. ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก
และ รศ. ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์. 391 หน้า
การวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบของตัว แบบพหุระดับการจัดการคนเก่ งเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยด้วยการประยุก ต์ใช้เทคนิคการวิจัย
เอกสาร (2) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นา
เชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล (3) ยืนยันตัวแบบพหุระดับ
การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยหัวหน้างานระดับผู้จัดการส่วน และผู้จัดการฝ่ายจานวน 650 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มี
ความเชื่อมั่น 0.98 สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ผลการวิจัยพบว่า
1. แนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล (1) ตัวแบบการวิจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุแบบมีโครงสร้าง (ระดับองค์การ) ประกอบด้วย การจัดการคนเก่ ง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาวะผู้น า
บรรยากาศองค์การ และภาวะผู้นาเชิงรุก และ (2) ตัวแบบการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีโครงสร้าง (ระดับบุคคล)
ประกอบด้วยตัวแปร บุคลิกภาพผู้นา ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทักษะทางการบริหาร และ ภาวะผู้นา
เชิงรุก
2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีโครงสร้างของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล พบว่า
โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ทุกค่า ได้แก่ระดับองค์การ (2 = 101.17, df = 121, pvalue = 0.90, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.000) สาหรับระดับบุคคล (2 = 113.52, df = 124, p-value =
0.73, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.000) และเมื่อทดสอบโมเดลที่ให้ค่าอิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับองค์การเชื่อม
กับระดับบุคคล (2 = 42.74, df = 22, p-value = 0.58, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.014)
3. โดยตัวแบบพหุระดั บการจั ดการคนเก่ งเพื่อเสริม สร้ างสมรรถนะภาวะผู้ นาเชิงรุก ระดั บหั วหน้ างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทยให้เน้น ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
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56604909: MAJOR: MANAGEMENT
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ARUNRUNG AUAREESUKSAKUN: DEVELOPMENT OF THE MULTILEVEL TALENT MANAGEMENT
MODELING FOR BUILDING TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP CAPABILITY OF CHIEF IN WHOLESALE INDUSTRY
OF THAILAND. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. THEERAWAT CHANTUK, Ph.D. AND ASSOC. PROF. PHITAK
SIRIWONG, Ph.D. 391 pp.
The purpose of this research is (1) to examine components in a multilevel talent management
model for building transformational leadership capability of chief in the wholesale industry of Thailand by
applying documentary research technique classified by organizational and individual levels (2) to develop and
to test the invariance of a multilevel talent management model for building transformational leadership
capability of chief in the wholesale Industry of Thailand (3) to confirm the multilevel talent management
model for building transformational leadership capability of chief in the wholesale Industry of Thailand. The
sample are chiefs who consist of Section managers and Department Managers total of 650 people. The
questionnaires were used for gathering data which their results of assurance are shown at 0.98 with proportional
stratified sampling and processed program was used for data analysis. The statistic in research consists of
frequency, percentage, average, standard deviation, correlation of Pearson’s theory, confirmatory factor
analysis and structural equation modeling.
The results found that
1. Components in a multilevel talent management model for building transformational
leadership capability of chief in the wholesale Industry of Thailand classified by organizational level and
individual level 1) structure casual model at the organizational level was comprised of talent management,
effective team, leadership development, organizational climate, and transformational leadership 2) structure
casual model at the individual level was comprised of personality, creativity, organizational citizenship
behavior, management skills, and transformational leadership.
2. The form of constructive relations of a multilevel talent management model for building
transformational leadership capability of chief in the wholesale industry of Thailand shown that the goodness
of fit index is consistent with the empirical data on all specified criteria (2 = 101.17, df = 121, p-value = 0.90,
GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMR = 0.000) for an organizational level, (2 = 113.52, df = 124, p-value = 0.73, GFI =
0.98, AGFI = 0.97, RMR = 0.000 for an individual level), and (2 = 42.74, df = 22, p-value = 0.58, GFI = 0.99, AGFI
= 0.97, RMSEA = 0.014) for an integrated organizational and individual level.
3) A multilevel talent management model for building transformational leadership capability of
chief in the wholesale Industry of Thailand should focus on creativity and effective team.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน
มากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) เป็นสาเหตุสาคัญ
ประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นการขยายตัวและการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องเผชิญ
กับ การแข่งขัน และความท้าทายที่รุนแรงกว่าช่ว งหลายทศวรรษที่ผ่ านมา ส่ ว นใหญ่กิจการจะมุ่ง
ก าหนดกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก หรื อ ก าหนดวิธี ก ารด าเนิน งานแบบก้ า วกระโดด (กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิช ย์ , 2558) เพื่อให้ ธุรกิจไปสู่ เป้าหมายให้ เร็วขึ้น ท่ามกลางสภาวะแรงกดดันจากคู่
แข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น เป็น จานวนมาก ธุรกิจจึงต้องปรับตัวหาช่องทางทางการจัดการและการ
กาหนดตลาดใหม่ๆ ซึ่งบางธุรกิจนอกจากจะขยายตลาดภายในประเทศแล้วก็ยังเน้นการขยายธุรกิจไป
ยั ง ภู มิ ภ าคใกล้ เ คี ย งในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ( Asean Economic Community: AEC)
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) อีกด้วย
อุตสาหกรรมค้าส่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
เป็นสาขาที่ทารายได้สูงเป็นอันดับรองจากภาคอุตสาหกรรม และมีการจ้างงานมากเป็นอันดับสามรอง
จากภาคเกษตรและภาคบริการ (รายงานการศึกษาขั้นสุดท้าย การจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การส่ งเสริ มวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม, 2558) อีกทั้ง อุตสาหกรรมค้าส่ ง มี บทบาทและ
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง การขยายตัวและเติบโตของอุตสาหกรรมค้าส่งย่อม
ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน เกิดการบริโภคจับจ่ายใช้สอย ช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
และกระจายสินค้าจากผู้ผลิตและนาสู่ผู้บริโภค อุตสาหกรรมค้าส่งจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
หนึ่งในการขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศโดยรวมและส่งผลต่ อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งส่ งผลสะท้อนกลั บต่อระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของการขยายตัว ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
อุตสาหกรรมค้าส่งมีการแข่งขันรุนแรงมาโดยตลอด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์, 2558) โดยเริ่มตั้งหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

ค้าส่งขนาดใหญ่ของไทยประสบปัญหาหนี้สินต่างประเทศอย่างรุนแรง สาเหตุประการหนึ่งเกิดจาก
ขยายกิจการด้านค้าปลีกค้าส่ง และการเก็งกาไรในอสังหาริมทรัพย์อย่างเกินตัว เมื่อรัฐบาลประกาศ
ลอยตัวค่าเงินบาท ภาระหนี้จึงเพิ่มกว่าเท่าตัว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.
2545 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย การขยายตัวอย่าง
รวดเร็วทั้งของห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ มีการนาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมีประสิทธิ ภาพสูง
กว่าเดิมเข้ามาใช้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งทั้งในภาคการค้าปลีกดั้งเดิมและขนาดกลางที่ยัง
มีการบริหารจัดการแบบเดิมต่างตั้งตัวและปรับตัวไม่ทัน ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ปี พ.ศ. 2540 ทาให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยโดยเฉพาะ ประเภทดิสเคานท์ส โตร์ เปลี่ยนไปเป็นของ
ต่างชาติมากขึ้น หลังจากที่กฎหมาย ปว.281 (พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
อนุญาตให้นักลงทุนจากต่างชาติสามารถถือหุ้นสัดส่วนได้มากกว่า ร้อยละ 50 ทาให้ผู้ลงทุนต่างชาติ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีสิทธิ์ในการบริหารงาน เกิดการเข้าซื้อกิจการ (take over) และการควบรวม
กิจการ (merger) (Ashton & Morton, 2005) ดังนั้นการแข่งขันและขยายกิจการของอุตสาหกรรม
ค้าปลีกค้าส่งจึงดาเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมค้าส่ง ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรง
สูงขึ้น จึงกลายเป็นหลักการที่บีบบังคับการดาเนินกลยุทธ์ทางการจัดการให้เกิดกระบวนการทางาน
เชิงรุก โดยต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ และภาระกิจให้ครอบคลุมกับการบริหารทรัพยากรในองค์การ
อย่างทั่วถึง ในด้านการตลาดต้องเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย ไม่หยุดนิ่ง พยากรณ์ได้ยาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า การมีความคิด
ใหม่ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่างๆ เป็นสิ่งที่นามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
โอกาสในการเข้าถึงธุรกิจใหม่ๆ (Jaiswal and Dhar, 2015: 30) ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวไม่สามารถดาเนิน
ธุรกิจอยู่รอดได้อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนา ทั้งนี้ เนื่องมาจากกระแสการเน้น
ย้ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Mathisen, Einarsen, and Mykletun,
2012: 368; Awwad and Ali, 2012: 116) ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์และนวตกรรมจึงกลายเป็น
เครื่องมือที่สาคัญสาหรับการแข่งขัน ในภาคอุตสาหกรรมค้าส่ง นวตกรรมจึงเกิดขึ้นในรูปแบบของส
โตร์ใหม่ๆ และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ เช่น อีคอมเมิร์ช เคาเตอร์เซอร์วิส รวมถึงการขยายธุรกิจให้
มีความแตกต่างโดยการสร้ างมูล ค่าเพิ่ม ตลอดจนเป็นการแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดและการ
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ (Chapman, Soosay, and Kandampully, 2003: 630) ทั้งนี้ใน
การดาเนินกลยุทธ์ทางการจัดการเชิงรุก องค์การต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ทักษะประสบการณ์รอบด้าน โดยเฉพาะหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นาเชิงรุกซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลคนเก่ง
ที่สาคัญและมีคุณค่า (Barney, 1991) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานเชิงรุกดังกล่าว

ในด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งจึงให้ความสาคัญและตระหนั กดีว่า
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัย และองค์ประกอบที่สาคัญ ที่สุดในการพัฒนาองค์การและการดาเนินธุรกิจ
(Serban and Andanut, 2014: 506) ภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและบุคลากรคนเก่ง ที่มี
คุณภาพซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย หมุนเวียนกลุ่มผู้บริหาร ผู้นา หรือหัวหน้างานระหว่าง
บริษัทที่ควบรวมกิจการ รวมถึงหัวหน้างานคนเก่งถูกซื้อตัวโดยคู่แข่ง (Capelli, 2008: 2) การสรรหา
หัวหน้างานคนเก่งได้ไม่ทันต่อความต้องการของธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว หรือไม่รู้ว่าจะสรรหา
หัวหน้างานคนเก่งได้จากตลาดแรงงานส่วนไหน ท่ามกลางความไม่สมดุลทางด้านอุปสงค์และอุปทาน
ของหัวหน้างานคนเก่งในตลาดแรงงาน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันแย่งชิง ตัว ของหัว หน้างานคนเก่ง
(Sidani and Ariss, 2013) และเกิดภาวะการขาดแคลนหัวหน้างานคนเก่งของธุรกิจทวีความรุนแรง
มากขึ้น (Ready and Conger, 2007: 1 ; Tarique and Schuler, 2010; 126 : Farndal, Scullion,
and Sparrow, 2010: 161) และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ องค์การต้องเผชิญ จากการที่ผู้ประกอบการมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนหัวหน้างานคนเก่งของธุรกิจทวีความรุนแรง
มากขึ้น (Capelli, 2008: 3)
นอกจากนี้การแข่งขันแย่งชิงตัวบุคลากรหรือการสูญเสียบุคลากรส่งผลต่อองค์การในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ (Pornrat 2012: 129) 1) บุคลากรคนเก่งที่ลาออกไปสามารถนาความรู้ติดตัวไปด้วยทาให้
บริษัทสูญเสียความรู้ที่สั่งสมมาอย่างมากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2) การสรรหาพนักงานหรือบุคลากร
คนเก่งมาทดแทนมีค่าใช้จ่ าย และต้นทุนการเข้าออกของพนัก งานอยู่ ในระดับสู ง 3) การสรรหา
พนั ก งานใหม่ ใ ช้ เ วลาและความพยายามมาก 4) การที่ จ ะท าให้ พ นั ก งานใหม่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่าง
เหมาะสมและรวดเร็วทันเวลายิ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานขึ้นไปอีก ดังนั้น องค์การมีความมุ่งมั่นที่จะ
เป็ น ผู้ น าในตลาดจึงต้องมีการปรั บตัว ในหลายๆ ด้ าน เช่น การปรับกลยุทธ์โครงสร้างการพัฒนา
บุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยการเน้นการพัฒนาพนักงานคนเก่ง ให้ก้าวขึ้นสู่ระดับ
ผู้นาเชิงรุกอย่างรวดเร็ว เพื่อผลักดันองค์การให้ประสบความสาเร็จ และเพื่อความอยู่รอดขององค์การ
(Khilji, Tarique and Schuler, 2015: 238; Punnee, 2013: 37) องค์การตระหนักว่า หัวหน้างาน
คนเก่งต้องมีภาวะผู้นาเชิงรุกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ เนื่องจากผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานเป็นผู้ที่มี
บทบาทและมี ค วามส าคั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก ารประสบความส าเร็ จ ผ่ า นทางศั ก ยภาพและ
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก ผู้นาเชิงรุกที่เก่งและดีจึงต้องมีความรู้ ทักษะทางการบริหารจัดการ มี
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานและนวตกรรมใหม่ๆ มี ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ
ตระหนักรู้ถึงวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559: 847)
สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และแผนงานของหน่วยงานได้ชัดเจนด้วยความเข้าใจแจ่ม
แจ้ ง และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิสั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ เป้ า หมาย และแผนงานขององค์ ก าร สามารถ

คาดการณ์ได้ว่าองค์การจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันเชิงรุก อย่างไรบ้าง
และสามารถนาเสนอกลยุทธ์เพื่อรองรับผลกระทบรวมถึงกลยุทธ์ที่ทาให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด
(Allameh and Davoodi 2011: 3133) ผู้นาเชิงรุกวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีศิลปะในการโน้มน้าว
จูงใจ กระตุ้นและให้กาลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สื่อสารวิสัยทัศน์ได้
อย่างมีพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งใจและเต็มใจร่วมกันทางานให้ส าเร็จ ได้จริง
รวมถึงมีความตั้งใจ ความสนใจ และความสามารถในการพัฒ นาทักษะความรู้ความสามารถของ
ทีมงานด้วยวิธีการอย่างเหมาะสม ผู้นาเชิงรุกเป็นผู้ที่ผลักดันให้เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ สื่อสารและดาเนิ นการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง โดยนาความ
ความคิดเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการประเมินสถานการณ์ การกาหนดกลยุทธ์ การลดจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็ง การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส การคิดเพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกสถานการณ์ ประกอบกับการคิดใน
เชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวมจนได้เป็น กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมาจากการสรุป
รู ป แบบ ประยุ กต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์ห รือข้อมูล หลากหลาย นานาทัศนะนาไปสู่ การ
ประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์และการนาเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อนและเป็นประโยชน์ต่องาน และองค์การ รวมถึง มีความตั้งใจและส่งเสริมการเรียนรู้หรือการ
พัฒนาผู้อื่นในระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่เจตนาที่จะพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม ให้โอกาส
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุนและคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล (Wang and Howell, 2012: 787) ซึ่งคุณสมบัติของผู้นาดังกล่าวจะนาไปสู่การยอมรับ ได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ (สุวิชชา สุทธิธรรม, 2553: 36) และเป็นพื้นฐาน
ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการสร้ า งพั น ธะสั ญ ญา และท าให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก ารประสบ
ความสาเร็จ
เพื่อนาองค์การข้ามผ่านยุคการแข่งขันเชิงรุก และเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยน
ผ่าน สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันเสรีแบบไร้พรมแดน และเป็นการวางรากฐานทางธุรกิจในการ
ขับเคลื่อนองค์การให้ เติบโตได้อย่างยั่งยืน (Ashton and Morton, 2005: Vural, Vardarlier, and
Aykir, 2012: 342) ผู้บริหารจึงต้องให้ความสาคัญกับการเตรียมการ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก บุคลากรที่องค์การ
ต้องการจึงต้องเป็นบุคลากรคนเก่งและเป็นผู้นาที่มีองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงรุก การกาหนด
ยุทธศาสตร์ของตาแหน่งงานที่ สาคัญอย่างเป็นระบบและการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมใน
การเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก จึงส่งเสริม ให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้
อย่างยั่งยืน และเป็นที่มาของการได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ (Michaels, Handfield-Jones

and Axelrod, 2001; Collings and Mellahi, 2009; Hartmann, Feisel, and Schober, 2010:
169; อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก, 2558: 1098) และทาให้บุคลากรมีความผูกพัน
อย่างต่อเนื่องกับองค์การ (Rani and Joshi, 2012: 20) ตลอดจนส่งเสริมให้องค์การมีชื่อเสียงและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี (Kuchevor and Zavyalova, 2011: 86-87) และมีส่วนช่วยในการดึงดูด บุคลากร
จากภายนอกองค์การให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การได้
ดังนั้นจากปรากฎการณ์ข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
คนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย โดย
ศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นา
เชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยด้วยการประยุกต์ใช้ เทคนิคการวิจัยเอกสาร
ตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแบบการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง
ของไทยจาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล ศึกษาฉันทามติเชิงยืนยันที่มีต่อตัวแบบพหุระดับ
การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของ
ไทย เพื่ อ ได้ ค วามรู้ แ ละแนวโน้ ม องค์ ป ระกอบในการจั ด การคนเก่ ง ระดั บ หั ว หน้ า งาน ของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมค้าส่ง ในด้านต่างๆ ได้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจ จัยระดับองค์การ ได้แก่
การจัดการคนเก่ง การพัฒนาภาวะผู้นา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์การ และระดับบุคคล
ได้แก่ บุคลิกภาพ ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความคิด สร้างสรรค์ ทักษะทางการบริหาร ที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ซึ่งสามารถนาไปใช้ เป็น
แนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนาผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างาน เพื่อรองรับและ
แก้ปัญหาด้านการขาดแคลนผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างาน รวมถึงเป็นแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้นาเชิงรุก และการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงรุก ในระยะยาวซึ่งเป็นแนวทางเร่งด่วนในการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรระดับหัวหน้างานให้เป็นผู้นาเชิงรุกที่มคี วามเก่ง รอบรู้ เป็นคนดี และมีคุณค่า
(Anuroj, 2014: 53) เพื่อขับเคลื่อนองค์การให้เติบโต เพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรง และมีบทบาท
ต่อการจัดสรรทรัพยากร บริหารงาน บริหารบุคลากร และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานทุกระดับมุ่งสู่ผลการดาเนินงานที่ยั่งยืน (Sustainable Firm Performance)

คำถำมกำรวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามไว้ดังนี้
1. แนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัย
เอกสารควรเป็นอย่างไร
2. โมเดลการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยระหว่าง
มุมมองของหัวหน้างานจาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคลมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
3. แนวทางการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยควรจะเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. ศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค
การวิจัยเอกสาร
2. พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลตัว แบบพหุระดับการจัดการคนเก่ งเพื่ อ
เสริมสร้าง สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับ หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตาม
ระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล
3. ยืนยันตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนประชำกร
การวิจั ย นี้ มุ่งศึกษาการพัฒ นาตัว แบบพหุ ระดับ การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรภาวะผู้นาแล้ว จานวน 2,098 คน ซึ่งในการวิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
คือหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งที่ผ่านการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นาโดยทาการศึกษาหน่วยวิเคราะห์
สองระดับได้แก่ ระดับองค์การ และระดับบุคคล และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้ น าเชิงรุ กของหั วหน้ างาน โดยศึ กษาจากปัจจัยทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ 1) ปัจจัยระดับองค์ ก าร
ประกอบด้วย การจัดการคนเก่ง การพัฒนาภาวะผู้นา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์การ 2)
ปัจจัยระดับบุคคล ประกอบด้วย บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางการบริหาร และความเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ วิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูล
จากหนั งสื อ บทความ งานวิ จั ย และวิ ทยานิ พนธ์ ตลอดจนข้ อมู ล จากสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ต่ า งๆทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและการศึกษาเรื่องภาวะผู้นาเชิงรุก
1.2 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ธุร กิจ ค้าส่ งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒ นา
ประเทศธุรกิจ ค้าส่ งขนาดใหญ่ เป็ นที่จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในชีวิตประจาวัน บริษัทมี การ
ดาเนินธุรกิจแบบศูน ย์จาหน่ายสิน ค้าระบบสมาชิกแบบช าระเงินสด และบริการตนเองภายใต้ชื่ อ
“แม็คโคร” ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย ณ สิ้นปี 2558 จานวน 91 สาขา บริษัทมีฐานลูกค้าสมาชิก
จานวนมากทั่วประเทศ และประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องในการนาเสนอสินค้าและบริการที่ตรง
กับความต้องการของลูกค้า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบการ
ธุร กิจ ขนาดกลางถึงขนาดเล็ ก ได้แก่ กลุ่ มร้านค้าปลี ก รายย่อย กลุ่ มผู้ ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโต
จึงดาเนินธุรกิจเชิงรุกด้วยการขยายสาขาแม็คโครอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้
ดาเนินการไว้ให้สาเร็จตามแผนงานอย่างรอบคอบเพื่อวางรากฐานของธุรกิจแม็คโครให้แข็งแกร่ง
พร้อมที่จะรองรับการเติบโต และการแข่งขัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใน
การประกอบธุรกิจผ่านโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” และงาน “ตลาดนัดโชห่วย” ที่สร้างแบ
รนด์ “แม็คโคร”ให้ เป็ น ที่ห นึ่ งในใจผู้ ประกอบการค้าปลี กรายย่อย บริษัทได้พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
โปรแกรมการออกแบบแผนผังร้านโชห่วยด้วยระบบ 3 มิติ ให้สมบูรณ์แบบ จนสามารถวิเคราะห์การ
ลงทุนยอดขายและผลกาไรได้ นับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยตอบคาถามทุกด้านที่ผู้ประกอบการโชห่วยต้อง
การ อีกทั้งยังสนับสนุนองค์ความรู้และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพอาหารปลอดภัย ให้ รองรับมาตรฐานสากลต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะ
คุณภาพและความหลากหลายของกลุ่มสินค้าอาหารสดที่สร้างความแตกต่างให้กับแม็คโคร จนเป็นที่
ยอมรับของผู้ประกอบการโฮเรก้าที่ใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การพัฒนาซอสปรุงสาเร็จรูป เพื่อเป็นคาตอบใน
การการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของลูกค้าสมาชิก ทั้งนี้ เครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ ที่
พัฒนาขึ้น เพื่อมุ่งประโยชน์แก่ลูกค้าผู้ประกอบการทุกกลุ่มให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท
อย่างยั่งยืนในฐานะคู่คิดธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ
ในด้านบุคลากร บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสาคัญใน
การดาเนินธุรกิจ ภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทุก

องค์การต้องเผชิญจากการที่ผู้ ป ระกอบการมี การขยายตัว อย่า งรวดเร็ว เกิดการแย่งชิงบุคลากร
ระหว่ า งองค์ ก าร (Yusuf and Akram, 2013) บริ ษั ท จึ ง มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ โ ครงสร้ า งการพั ฒ นา
บุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยการเน้นการพัฒนาพนักงานให้ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้นาอย่าง
รวดเร็ว บริษัทจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรระดับหัวหน้างาน
ให้มีภาวะผู้นาที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวเชิงรุก ควบคู่ไปกับการจัดหา
บุคลากรจากภายนอก เพื่อก้าวเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจค้าส่งที่มุ่งเน้นบริการด้านอาหาร อย่างแท้จริง
2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุ กระดับหัวหน้างานในอุ ตสาหกรรมค้าส่งของไทย” เป็นการศึกษาแบบ
กรณีศึกษา (case study approach) เฉพาะอุตสาหกรรมค้าส่งซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 1) แบบ A มี
พื้นที่ 15,000 ตารางเมตรขึ้นไป 2) แบบ B มีพื้นที่ระหว่าง 10,000-15,000 ตารางเมตร 3) แบบ C มี
พื้นที่ระหว่าง 5,000-10,000 ตารางเมตร 4) แบบ D มีพื้นที่ 1,000-5,000 ตารางเมตร
3. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฎี
แนวคิด ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่ ง 2) แนวคิด
เกีย่ วกับทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 3) แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 4) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นา 5) แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพเชิงผู้นา 6) แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 7) แนวคิด
เกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร 8) แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 9) แนวคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาเชิงรุก 10) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. ขอบเขตด้ำนเวลำ
ในการศึกษาข้อมูลและดาเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการ
คนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย”
ผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะยะในการดาเนิ น การวิ จั ย นี้ รวม 1 ปี 4 เดื อ น (เริ่ ม เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2558 – เดื อ น
พฤษภาคม 2559)
4.1 ช่วงเดือนที่ 1-12 เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย และทาการสังเคราะห์
เพื่อให้ได้แนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยในระดับองค์การและระดับบุคคล
4.2 ช่วงเดือนที่ 13-16 เป็นทาวิจัยภาคสนาม เก็บข้อมูลและนาข้อมูลต่างๆ มาทา
การสังเคราะห์เพื่อให้ได้แนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยในระดับองค์การและระดับ
บุคคล การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM) แบบมีโครงสร้างของตัวแบบพหุระดับ การ
จัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
จ าแนกระดั บ องค์ ก าร และระดั บ บุ ค คล และการยื น ยั น ตั ว แบบพหุ ร ะดั บ การจั ด การคนเก่ ง เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จึงนาไปสู่กรอบ
แนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก เป็นขั้นตอนของการ
วิจั ย คุณภาพ เกี่ย วข้องกั บ การวิจั ย เอกสารที่เ กี่ยวข้ อ ง (Documentary Research) เช่น หนังสื อ
บทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ตลอดจนข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ วีดิ
ทัศน์ ภาพวาด สมุดบันทึก (Scott, 2006) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์สาหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ในการวิจัย ซึ่งเกณฑ์ที่สาคัญประกอบด้วย 1)
ความจริง พิจารณาว่าข้อมูลมีข้อเท็จจริง เอกสารให้ข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่ 2) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ
หรือเอกสารมีความน่าเชื่อถือเพียงใด 3) การเป็นตัวแทน เอกสารนั้นใช้แทนเอกสารประเภทเดียวกัน
ได้และข้อมูลในเอกสารที่จะนามาวิเคราะห์นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากร (Scott,
1990: 1-2) มีข้อมูลใดที่เป็นนัยสาคัญหรือจะสร้างความหมายให้กับการวิจัยหรือไม่ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดด้านการจัดการคนเก่ง แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้ น า
แนวคิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดบรรยากาศองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ผู้นา แนวคิดทฤษฎีด้านความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดทฤษฎีด้านทักษะการบริหาร แนวคิด ด้านความ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และแนวคิดทฤษฎีด้านภาวะผู้นาเชิงรุก และทาการสังเคราะห์เพื่อให้ได้
แนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยในระดับองค์การและระดับบุคคล
ขั้น ตอนที่ส อง เป็ น ขั้นตอนของการวิจัยปริมาณ การพัฒ นาโมเดลความสั มพันธ์เชิง
สาเหตุ (SEM) ของการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกระดับองค์การ และระดับบุคคลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์
ตรวจสอบความตรงของโมเดลกับข้อมูล เชิงประจักษ์ ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
Validity) โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อให้ได้โมเดล
การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของ
ไทยจาแนกระดับองค์การ ระดับบุคคล ขั้นตอนที่สาม เป็นขั้นตอนการวิจัยคุณภาพ การสนทนากลุ่ม
(Focus group) โดยรวบรวมความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับตัวแบบการจัดการคนเก่ง

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย เพือ่ ยืนยันตัว
แบบพหุ ร ะดั บ การจั ด การคนเก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ตั วแบบ หมายถึง รูปแบบการจัดการองค์การที่ผู้ เสนอตัว แบบดังกล่าวได้ศึกษาและ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดง อธิบายปรากฎการณ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิงสาเหตุ
ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

กำรจั ด กำรคนเก่ ง หมายถึ ง กระบวนการการบริ ห ารจั ด การหั ว หน้ า งานที่ มี ผ ลการ
ปฏิ บั ติ ง านโดดเด่ น เป็ น ที่ ย อมรั บ ขององค์ ก ารให้ ป ฏิ บั ติ ง านกั บ องค์ ก ารได้ อ ย่ า งยาวนานและมี
ประสิทธิภาพ ตามกระบวนการบริหารจัดการคนเก่งเริ่มจากการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนา การ
ให้รางวัล และการธารงรักษา ทั้งนีเ้ พื่อให้องค์การบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
สมรรถนะผู้นำ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะของหัวหน้างาน
ในการบริหารงานและจัดการได้ประสบความสาเร็จ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาพึงพอใจ และหัวหน้างาน
ประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์การและอุตสาหกรรมค้าส่ง
ภำวะผู้นำเชิงรุกของหัวหน้ำงำน หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยที่มีวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวาง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นาที่เป็น
แบบอย่างที่ดีมีความสามารถและทักษะในการจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานให้ดีกว่าเดิม ซึ่งวัดได้จาก 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ คุณลักษณะและพฤติกรรมของการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจ การ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
หัวหน้ำงำนในอุตสำหกรรมค้ำส่งของไทย หมายถึง หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง
ของไทยที่มีระดับบังคับบัญชาสูงกว่าระดับพนักงานอาวุโส และได้ผ่านการฝึกอบรมภาวะผู้นาแล้ว
ปัจจัยระดับองค์กำร หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของหัวหน้างานในบริบทของ
องค์การที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างาน ซึ่งในการวิจัย นี้ประกอบด้วย การ
จัดการคนเก่ง การพัฒนาภาวะผู้นา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์การ
ปัจจัยระดับบุคคล หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน้างานที่แสดงออกมา
ในแต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างาน ซึ่งในการวิจัยนี้ประกอบด้วย
บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางการบริหาร ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ที ม งำนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ หมายถึ ง การที่ ก ลุ่ ม คนมี ทั ก ษะส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น มี
ปฏิสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทุ่มเท เจตนารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน มีเป้าหมาย
ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและมีแนวทางในการดาเนินงานที่พวกเขามีความรับผิดชอบร่วมกัน
บรรยำกำศองค์กำร หมายถึงการรับรู้ของหัวหน้างานที่มีต่อองค์ประกอบต่างๆ ภายใน
องค์การ มี 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างองค์การ มาตรฐานการทางาน ความรับผิดชอบ การชื่นชม การ
สนับสนุน และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
กำรพัฒนำภำวะผู้นำ หมายถึง การเปิดโอกาสให้หัวหน้างานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ผลักดันให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน โดยให้ความ
ร่วมมือร่วมใจและมุ่งสู่ผลสาเร็จขององค์การ

บุคลิกภำพผู้นำ หมายถึง บุคลิกภาพของหัวหน้างาน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล
ในด้านต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้หัวหน้างานมีความน่าเชื่อถือ น่าดึงดูดใจ และได้รับการเคารพจากผู้ที่ได้พบ
เห็น ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของการแสดงออก (Extraversion) เป็น
บุคคลิกภาพของผู้ที่ชื่นชอบการเข้า สังคม 2) องค์ประกอบของการประนีประนอม (Agreeableness)
เป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่ไม่ชอบที่จะขัดแย้งกับผู้อื่น พิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้อื่น มีความรู้สึก
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 3) องค์ประกอบของความมีจิตสานึก (Conscientiousness)
เป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา น่าเชื่อถือ 4) องค์ประกอบของ
ความมั่นคงทางอารมณ์ หรือควบคุมอารมณ์ (Non-Neuroticism) เป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่
หวั่นไหว 5) องค์ประกอบของการเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) เป็นบุคลิกภาพ
ของบุคคลที่ให้ความสนใจกับโลกภายนอก มีจินตนาการ ชอบใช้สติปัญญา กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่
ตนไม่เคยเผชิญหน้ามาก่อน และรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย เป็นการ
นาไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ด้วยการนาสิ่งนั้นไปดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งรวมถึงการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีคิด ทฤษฎี หลักการได้สาเร็จ
ทักษะทำงกำรบริหำร หมายถึงความสามารถของหัวหน้างาน ในการทางานให้บรรลุสู่
เป้าหมายปลายทางขององค์การอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills)
คือความรู้ความสามารถในกิจ กรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ กระบวนการและกรรมวิธีในการ
ปฏิบั ติงาน เป็ น ทักษะที่จ ะเป็ น ส าหรับงานด้านปฏิบัติการ 2) ทักษะด้านมนุษย์สั มพันธ์ (Human
Skills) คือ ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ความพยายามเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การทางาน
เป็นทีม และการเสริมสร้างบรรยากาศเป็นทักษะที่ใช้สาหรับการติดต่อสื่ อสาร 3) ทักษะด้านการ
ประสมแนวความคิด (Conceptual Skill) คือ ความสามารถในการมองภาพรวมเพื่อที่จะได้ทราบถึง
องค์ประกอบของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และเข้าใจความสัมพันธ์ ของ
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อนามาใช้ประโยชน์กับองค์การหรือการบริหารงานของตนเอง
ควำมเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร หมายถึง พฤติกรรมที่หัวหน้างานปฏิบัตินอกเหนือ
บทบาทที่ถูกกาหนดไว้ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองอย่างไม่เป็นทางการในการให้ความร่วมมือ ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ความเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมงานพฤติกรรมนี้ถูกระบุไว้ในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพียงส่วน
น้อยเท่านั้น ในขณะที่พฤติกรรมนี้เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินการขององค์การ เนื่องจากถ้าขาด
พฤติกรรมนี้แล้วระบบต่างๆ ขององค์การจะไม่สามารถดาเนินการไปได้ด้วยดี

ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
1. ได้ ค วามรู้ แ ละแนวโน้ ม องค์ ป ระกอบของตั ว แบบพหุ ร ะดั บ การจั ด การคนเก่ ง เพื่ อ
เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสากรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามระดับองค์การ
และระดับบุคคล ในด้านต่างๆ เพื่อนาไปต่อยอดงานวิจัยในประเด็นที่เจาะลึกในแต่ละด้าน และนาไป
ศึกษาในอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป เพื่อสร้างคุณประโยชน์ในทางวิชาการ
2. ได้ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย ระดับองค์การ
ได้แก่ การจัดการคนเก่ง การพัฒนาภาวะผู้นา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์การ และระดับ
บุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพ ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความคิด สร้างสรรค์ ทักษะทางการบริหาร
ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ซึ่งผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายพัฒนาองค์การ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาตัวแบบพหุระดับ การ
จัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาภาวะผู้นาเชิงรุก ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง
ของไทย ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งเน้นเรื่องยุทธศาสตร์การยกระดับการ
พัฒนาหัวหน้างานและการเสริมสร้างภาวะผู้นาเขิงรุก โดยให้ความสาคัญกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด
ระดั บ องค์ ก ารและระดั บ บุ ค คล และก าหนดแผนงานหรื อ แนวทางการพั ฒ นาหั ว หน้ า งานเพื่ อ
เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุกนั้นต้องให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจขององค์การ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของหัวหน้างานและเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุก และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การ
3. ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่ง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก ระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ระดับองค์การและระดับบุคคล สามารถนาไปเป็นแนวทาง
ในการกาหนดแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก และเป็นการวาง
แนวทางในการก าหนดเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในการฝึ ก อบรม (training road map) และความ
ความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างานมีทักษะ และศักยภาพความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานได้ดีขึ้นและเตรียมพร้อมในการที่จะเติบโตก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรให้มี
ภาวะผู้นาเชิงรุกที่องค์การต้องการ
4. ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับหัวหน้า
งานในระยะยาว และพัฒนาหัวหน้างานเพื่อให้หัวหน้างานเกิดความผูกพันและอยู่กับองค์การนานๆ
เพื่อเป็นการลดการสูญเสียบุคลากรระดับหัวหน้างาน และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจ ในยุคของการแข่งขันเชิงรุก ต่อไป

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาตั ว แบบพหุ ร ะดั บ การจั ดการคนเก่ งเพื่ อ เสริ มสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฎี
แนวคิด ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่ง
2. แนวคิดเกี่ยวกับทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
3. แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นา
5. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพเชิงผู้นา
6. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
7. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร
8. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
9. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงรุก
10. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management Concept)
การบริหารจัดการคนเก่งเริ่มมีการกล่าวถึงตั้งแต่ปลายปี 1997 โดย McKinsey and
Company จากบทความ The War of Talent (Michaels and Handfield-Jones and Axelrod,
2001) เป็นบทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งองค์การที่
ประสบความสาเร็จจะมีศักยภาพในการดึงดูด การพัฒนา และการรักษาพนักงาน ส่งผลให้องค์การมี
ศักยภาพในการแข่งขันสูง
ศักยภาพของบุคลากรไม่ใช่ สิ่งที่หาได้ยากในองค์การ แต่การที่จะดึงศักยภาพในตัวของ
บุคคลให้แสดงทักษะและความสามารถได้อย่างเต็มที่นั้นเป็นสิ่งที่ท้า ทาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัย
หลายๆ ประการ เช่น สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มิได้ส่งเสริมให้เกิดการยกย่อง หรือยอมรับใน
ศักยภาพที่มีอยู่ ของคนเก่งในองค์การ ขาดความจงรักภักดีที่มีต่อองค์การ ระบบประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม ผลตอบแทนไม่จูงใจ ดังนั้น องค์การที่จะประสบความสาเร็จในการบริหาร
จั ดการคนเก่งได้นั้ น ผู้ บ ริ ห ารต้องให้ ความส าคัญและต้ องมีความเข้าใจถึง จิตวิญญาณของบุ ค คล
ดังกล่ าว (Douglas and Jan, 2007: 1) องค์การสามารถหลอมรวมความต้ องการส่ ว นบุ ค คลของ
พนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ ดังนั้นการปฏิบั ติงานจึงต้องส่งเสริมกัน
และกัน ให้ ส ามารถบรรลุ วัตถุป ระสงค์ในการดาเนินงานได้ สิ่ งที่ส าคัญคือการพัฒ นาบุ คลากรที่ มี
ความสามารถสูงหรือคนเก่ง จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ จนถึงพนักงานที่เข้าใหม่ในการหล่อ
หลอมและสร้างค่านิยมร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้ผู้บริหารต้องคานึงถึงความ
แตกต่างทางด้านความต้องการของพนักงานภายในองค์การ ในการค้นหาวิธีการที่ดีที่ สุดในการพัฒนา
คนเก่งในองค์การ ซึ่งแต่ละองค์การมีแนวคิดแตกต่างกันออกไปในการบริหารจัดการคนเก่งเพื่อทาให้
พนั กงานเกิดความผู กพัน กับ องค์การ (Jyotsna, 2007: 641) และปฎิบัติงานเพื่อทาให้ องค์ก าร
ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน (Yalcin, Pelin, and Abdullah, 2012: 342)
องค์การต้องตระหนักถึงความส าคัญและหาวิธีการสร้างจิตสานึกของคนเก่ง (Talent
Mindset) ขึ้น และเชื่อว่าผู้นาที่มีจิตสานึกของคนเก่งจะมีความเชื่อความปรารถนาดีและความตั้งใจใน
การทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย (Creelman, 2004) องค์การที่ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
คนเก่ ง จะมี โ อกาสอยู่ ร อดสู ง (Ahmadi et al., 2012) อั ต ราการลาออกลดลง รวมถึ ง มี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ดี มีการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้ลูกค้า รวมถึงมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
(Constantine and Kalomyra, 2009)
ความหมายของ “คนเก่ง”
“ความเก่ง (Talent)” เป็นความถนัดพิเศษ ความสามารถพิเศษ ความถูกต้องแม่นยา ซึ่ง
อยู่ ใ นตั ว บุ ค คล (Concise Oxford Dictionary) ดั ง นั้ น “คนเก่ ง (Talent)” จึ ง เป็ น ผู้ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ แรงขับดันที่มุ่งความสาเร็จ ความสามารถในการปรับตัว แรงจูงใจภายในตัว
บุคคล ความเชื่อ และภาวะความเป็นผู้นา ความสามารถเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบภายในตัวบุคคล
ที่ไม่สามารถที่จะวัดออกมาได้อย่างชัดเจน (Kaye and Andy, 2007: 22) บุคลากรที่มีความสามารถ
สูงจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะสร้างผลการปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรร
รมและเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ใช้ความพยายามใดๆ (Lunn, 1992) และ
เป็นผู้ซึ่งถูกคาดหวังว่าจะสร้างผลการปฏิบัติงานได้ดีกว่าบุคคลอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยจะมี
ความคิดสร้างสรรค์ และต้องการเติบโตไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การหรือไม่ก็ตาม การ
จั ดการบุ คลากรที่ มี ความสามารถสู ง จึง เป็ น กระบวนการจากความคาดหวัง ที่แ ตกต่า งกัน ของผู้ มี
ความสามารถสูง (Robertson and Abby, 2003) “คนเก่ง (Talent)” คือ บุคคลที่มีทักษะ (Skills)
และความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ (Wills) ในการท างานสู ง และสามารถสร้ า งผลการปฏิ บั ติ ง าน (Work
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Performance) ที่ ดี เ ลิ ศ ได้ ด้ ว ยตนเอง รวมทั้ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ศั ก ยภาพส่ ว นตั ว (Potential) ซึ่ ง องค์ ก าร
สามารถพัฒนาให้รับผิดชอบงานในตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2554 : 10)
ความหมายของการบริหารจัดการคนเก่ง
“การบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง ” เป็ น กิ จ กรรมและกระบวนการที่ เ กี่ ย วกั บ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ของตาแหน่งงานที่สาคัญอย่างเป็นระบบซึ่งจะมีส่วนช่วยหลายๆ ด้านในการทาให้องค์การ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การพัฒนากลุ่มของผู้มีศักยภาพและผู้ที่ดารงตาแหน่งที่
มีบทบาทและศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง และการพัฒนาสถาปัตยกรรมในการการบริหารงานบุคคล
ที่มีความแตกต่างที่จะช่วยสนับสนุนในการเติมเต็มตาแหน่งเหล่านี้ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และ
ทาให้แน่ใจว่าผู้ดารงตาแหน่งเหล่านี้มีความผูกพันอย่างต่อเนื่องกับองค์การ (Collings and Mellahi
,2009: 305) “การบริหารจัดการคนเก่ง” เป็นกระบวนการวิคราะห์ และวางแผนที่มีความสอดคล้ อง
กันในการหาแหล่งที่มา (Sourcing) กลั่นกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selecting) การนามาใช้
(Deployment) การพัฒนา (Development) และการทาให้คงอยู่ (Retention) ของทรัพยากรมนุษย์
ที่มีศักยภาพสูงและ สามารถทางานได้ มีประสิทธิภาพสูงสุด (Schweyer, 2004) “การบริหารจัดการ
คนเก่งเชิงกลยุทธ์ ” หมายถึง ระบบย่อยที่สาคัญของระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อ
พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถในการสนั บ สนุ น เป้ า หมายและ
วัตถุป ระสงค์ในการเติบ โตขององค์การทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (Rani and Joshi, 2012: 20)
“การบริ ห ารจั ดการคนเก่ง ” หมายถึง หน้าที่ที่มีลั กษณะเฉพาะซึ่งผสมผสานกิจ กรรมและความ
รับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดการคนเก่ง เริ่มตั้งแต่การดึงดูดคนเก่ง และการจัดการสรรหาให้
ได้มาซึ่งคนเก่งการพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง (William, 2014) ขณะที่ (CIPD, 2015: 20) ได้
ให้ความหมายของการบริหารจัดการคนเก่ง ว่าเป็นระบบการดึงดูด ระบุคนเก่ง พัฒนา การสร้างความ
ผูกพัน การรักษา และการนามาใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ
การบริหารจัดการคนเก่งเป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับองค์การ เพื่อช่วยในการสรรหา
การรักษา พัฒนา สร้างความผูกพันให้แก่บุคลากรคนเก่ง ให้อยู่กับองค์การ ซึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
การบริหารจัดการคนเก่ง มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดของการบริหารจัดการคนเก่งในมุมมอง
ต่าง ๆ กันสรุปได้ 4 แนวทางสาคัญดังนี้
แนวทางที่ 1 แนวคิ ด การจั ด การคนเก่ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 3 ประการคื อ
(Gubman, 1998) 1) การปรับให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงมีลักษณะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์การ (Align your talent to your business strategy) ซึ่งสามารถทาได้โดยการแจ้งให้ คนเก่ง
ทราบว่าองค์การกาลังจะดาเนินไปในทิศทางใด และพวกเขาสามารถทาอะไรได้บ้างเพื่อให้ องค์การ
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 2) การทาให้คนเก่งยึดมั่นต่อความพยายามเพื่อความสาเร็จ
(Engage your people in what are trying to achieve) โดยการแจ้ ง ให้ ค นเก่ ง ทราบว่ า พวกเขา
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จะต้องทาอะไรบ้างพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าทาไมพวกเขาจึงควรทาเช่นนั้น 3) การวัดผลการปฏิบัติงาน
ของคนเก่ ง และให้ ผ ลสะท้ อ นกลั บ (Measure what your workforce is trying to do and give
them feedback about it) การวัดผลจะช่วยให้คนเก่งเข้าใจระดับผลการปฏิบัติงานของตนเอง และ
ช่วยให้ทราบว่าจะสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร แนวคิดการจัดการคนเก่งทั้ง 3 ประการ
จะไม่เป็นขั้นตอน แต่จะเป็นในลักษณะของวงจร 3 ส่วนที่เชื่อมโยงกันโดยการจัดการขึ้นอยู่กับว่าจะ
เริ่มต้น ณ จุดใดในช่วงเวลานั้น (ภาพที่ 2)

รับ

ร แบบก ยท
วัด

ยดมั่น

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management Framework)
ที่มา: Edward L. Gubman, The Talent Solution (The McGraw-Hill Companies, 1998)
สาหรับหน้าที่ทางการจัดการคนเก่งนั้นเป็นหน้าที่ทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เริ่มตั้งแต่ การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) การจัดองค์การ (Organizing) การเรียนรู้ (Learning) การ
ปฏิบัติงาน (Performing) การให้รางวัล (Rewarding) ซึ่งหน้าที่ทางการจัดการมีความคล้ายคลึงกับ
การจัดการทรัพยากรบุคคลทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างคือรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนที่จะมีลักษณะและ
วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน การจัดการคนเก่งให้ มีประสิ ทธิภาพจาเป็นต้องสร้างระบบเพื่อรองรับ
บุคลากรกลุ่มนี้ ซึ่งมีความแตกต่ างจากคนทั่วไปทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความต้องการ และ
ความคาดหวัง ดังนั้นการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งมีแนวทาง 4 ประการ ตามภาพที่
3 ได้ แ ก่ 1) การระบุ ตั ว คนเก่ ง (Identifying Talent) หมายถึ ง ขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ น หา
บุคลากรที่มีความสามารถหรือคนเก่ง ด้วยการประเมินศักยภาพของพนักงานตาม Competency
Model ขององค์การเพื่อจาแนกบุคลากรที่ มีความสามารถออกจากพนักงานคนอื่น ๆ 2) การพัฒนา
คนเก่ ง (Developing Talent) มุ่ ง ไปที่ ก ารพั ฒ นา Competency และการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ของกลุ่มคนเก่ง เพื่อเป็นการเตรียมความ
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พร้อมของบุคลากรเหล่านี้สาหรับการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต ร่วมกับการจัดทา “แผนผู้สืบ
ทอดต าแหน่ ง ” (Succession Planning) ของต าแหน่ ง ที่ ส าคั ญ (Key Position) ขององค์ ก ารไป
พร้อมๆ กัน 3) การให้รางวัลแก่ คนเก่ง (Rewarding Talent) ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนกับกลุ่ม คนเก่ง
(Talent Pool) ขององค์การอย่างเหมาะสม 4) การรักษาคนเก่งไว้กับองค์การ คือการดาเนินกิจกรรม
การสนับสนุนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งเหล่านี้ทุ่มเทและสร้างผลงานที่ดีเลิศให้แก่องค์การ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการรักษาบุคลากรคนเก่งให้อยู่กับองค์การไปนาน ๆ
การร บ ัวคนเก่ง

การรัก าคนเก่ง
ว้กับองคการ

การ กอบรมแ ั นา
คนเก่ง

การจ่ายค่า อบแทนแ
ห้รางวั แก่คนเก่ง

ภาพที่ 3 กระบวนการจัดการคนเก่ง (Talent Management Framework)
ที่มา: Edward L. Gubman, The Talent Solution (The McGraw-Hill Companies, 1998)
แนวทางที่ 2 การขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง (สุกัญญา รั ศมีธรรมโชติ,
2554: 30-32) มีแนวทางดังนี้ 1) การค้นหาคนเก่งที่องค์การต้องการพัฒนา (Identifying Talent)
หมายถึงขั้น ตอนที่เกี่ยวข้องกับ การค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถหรือคนเก่ง ด้ ว ยการประเมิน
ศักยภาพของพนักงานตาม Competency Model ขององค์การเพื่อจาแนกบุคลากรที่มคี วามสามารถ
ออกจากพนักงานคนอื่น ๆ 2) การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Developing Talent) เป็น
ขั้นตอนที่มุ่งไปที่การพัฒนา Competency และการจัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career
Development Plan) ของกลุ่ มพนักงานที่มีความสามารถสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้ อมของ
บุคลากรเหล่านี้สาหรับการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต ร่วมกับการจัดทา “แผนผู้สืบทอด
ตาแหน่ง” (Succession Planning) ของตาแหน่งที่สาคัญ (Key Position) ขององค์การไปพร้อม ๆ
กัน 3) การประเมิน ผลบุ คลากรที่มีความสามารถสู ง (Evaluation Talent) เป็นขั้น ตอนของการ
ประเมิ น ผลงานและ Competency ของบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถสู ง แต่ ล ะบุ ค คลตามเกณฑ์ ที่
องค์การกาหนด เพื่อคัดเลือกเฉพาะบุคลากรที่มีความสามารถที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวทุกด้านเพื่อไปเป็น
“ผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง ” ของต าแหน่ ง ส าคั ญ ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง (Succession
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Planning) ขององค์การต่อไป 4) การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความสามารถสูง (Rewarding Talent)
ซึ่ ง รวมไปถึ ง การลงทุ น กั บ กลุ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถสู ง (Talent Pool) ขององค์ ก ารอย่ า ง
เหมาะสม ด้วยการเลื่อนตาแหน่งให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนที่
3 เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงเหล่านี้ทุ่มเทและสร้างผลงานที่ดีเลิศให้แก่
องค์การอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับองค์การไปนานๆ
แนวทางที่ 3 กระบวนการในการบริหารและพัฒนาคนเก่ง (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2550:
164-242) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง ซึ่งจะต้องระบุให้ได้ว่าใคร
เป็นพนักงานคนเก่งบ้าง แต่ละองค์การจะเลือกใช้รูปแบบการสรรหาคัดเลือกพนักงานคนเก่ง แบบใด
นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการสรรหาคัดเลือ กของแต่ละองค์การที่ แตกต่างกันไปซึ่งเกณฑ์ในการ
สรรหาคัดเลือกจะพิจารณาจากการประเมินผลงานย้อนหลังบนพื้นฐานของการประเมินผลงานแบบ
ผสมผสาน (Mixed Model) โดยวั ด ผลงานจากตั ว ชี้ วั ด ผลงานหลั ก (KPIs-Key Performance
Indicators) รวมถึงการน าขี ด ความสามารถ (Competency) มาใช้วัดผลงานที่ เ กิ ดขึ้ น ในเชิ ง ของ
พฤติกรรมการแสดงออกว่ามีความถี่มากน้อยในระดับใดบ้าง นอกจากนี้ยังมีการประเมินศักยภาพใน
การทางาน และขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ขององค์การประกอบด้วย รวมถึงการพิจารณาระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การทางาน เพื่อระบุให้ได้ว่าใครเป็นพนักงานคนเก่งขององค์การบ้าง
ขัน้ ตอนที่ 2) การฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญหลังจากที่องค์การ
ระบุว่าใครคือพนักงานที่สมควรจะได้เป็นพนักงานคนเก่งมากที่สุด วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและ
พัฒนาคือ การเสริมสร้างจุดแข็ง (Strength) ของพนักงานคนเก่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึ ง
การพัฒนาจุดอ่อน (Area of Improvement) ที่ควรปรับปรุงของพนักงานคนเก่งแต่ละบุคคล การ
ฝึกอบรม (Training) เป็นเครื่องมือที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ในระยะสั้น หากต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) และแรงจู ง ใจในการน าสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ไปนั้ น
ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา (Development) โดยหาวิธีการที่จะพัฒนาเพื่อฝึกฝน
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมให้มีนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง เป็นนิสัย
ถาวรที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ การพัฒนาที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทาให้ พนักงานเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว ผู้บั งคับ บั ญชาต้องเลื อกใช้เครื่องมือในการพัฒนาอย่างเหมาะสม เช่น การสอนงาน
(Coaching) การเป็ น พี่เลี้ ย ง (Mentoring) การมอบหมายงานที่ มี คุ ณ ค่า (Job Enrichment) และ
มอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น (Job Enlargement) การให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting) เป็นต้น
3) การจูงใจและรักษาคนเก่ง พนักงานที่เป็นพนักงานคนเก่งในองค์การนั้นสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
กว่าพนักงานคนอื่น ๆ ประมาณ 2-6 เท่า และเมื่อเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายในองค์การหมดแล้ว
ประเด็น ที่องค์การต่าง ๆ กังวลหรือ ปัญหาการลาออกของพนักงานคนเก่ง เนื่องจากองค์การไม่
สามารถจูงใจรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ได้ พนักงานคนเก่งเริ่มรู้สึกเบื่อกับงานที่รับผิดชอบอยู่
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และจะไม่อยู่นิ่ง จะแสวงหาองค์การใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่างานให้มากขึ้น และหาก
หัวหน้างานต้องการจูงใจรักษาพนักงานคนเก่งไว้ให้ได้ แนวคิดเรื่องการสร้างความผูกพันยึดมั่นต่อ
เป้ าหมายในการทางาน (Employee Engagement) จึงถูกนามาประยุกต์ใช้กับระบบการบริห าร
จั ดการคนเก่งและคนดี เพื่อจู งใจและรักษาพนักงานคนเก่ง ไว้กับองค์การ เครื่องมือและระบบที่
นามาใช้ในการจูงใจและรักษาคนเก่งประกอบไปด้วยเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
ส าคั ญ ได้ แ ก่ การบริ ห ารผลการด าเนิ น งาน (Performance Management) การออกแบบผั ง
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ (Career Path) และการยอมรั บ และยกย่ อ ง (Recognition) 4) การจ่ า ย
ค่าตอบแทน (Compensation) เป็นเครื่องมือในการทาให้พนักงานคนเก่งตัดสินใจที่จะอยู่หรือลาออก
จากองค์ ก าร ซึ่ ง การจ่ า ยค่ า ตอบแทนต้ อ งมี ค วามยุ ติ ธ รรมเหมาะสมและสามารถแข่ ง ขั น กั บ
ตลาดแรงงานภายนอกหรือคู่แข่งขันได้ ซึ่งค่าตอบแทนจะหมายรวมถึง เงินเดือน สวัสดิการและรางวัล
ที่ให้กับพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงิน (Tangible) และที่ไม่เป็นตัวเงิน (Intangible) การจ่ายค่าตอบแทน
จึงเป็นปัจจัยที่ดึงดูด (Attract) ให้พนักงานคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับองค์การ และเป็นปัจจัยที่จูงใจและ
รักษาให้พนักงานคนเก่งอยู่กับองค์การต่อไป (Motivate and Retain) องค์การจึงมีความจาเป็นต้อง
สารวจ วิเคราะห์ ออกแบบ และสรุปรูปแบบแนวทางในการบริหารค่าตอบแทนโดยจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานคนเก่ง
แนวทางที่ 4 กระบวนการในการบริห ารและพัฒ นาคนเก่ง (Collings and Mellahi,
2009: 307-308) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 1) การระบุและการกาหนดยุทธศาสตร์ของตาแหน่ง
งานที่สาคัญ หรืองานที่มีบทบาทต่อความสาเร็จขององค์การอย่างเป็นระบบ (Identification of high
potential and high performing employees) ซึ่งจะมีส่วนช่วยหลายๆ ด้านในการทาให้องค์การมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 2) การพัฒนากลุ่มของผู้มีศักยภาพและผู้ที่ดารงตาแหน่ง
ที่มีบทบาทและศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (The development of the organization’ s talent
pool) รวมการพัฒนาสถาปัตยกรรมในการการบริหารงานบุคคลที่มีความแตกต่างที่จะช่วยสนับสนุน
ในการเติ ม เต็ ม ต าแหน่ งเหล่ า นี้ ด้ ว ยบุค ลากรที่ มี ค วามสามารถ 3) การท าให้ แ น่ ใ จว่า กลุ่ ม ของผู้ มี
ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านสู ง เหล่ า นี้ มี ค วามผู ก พั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ องค์ ก าร (The continued
commitment to the organization)
สาหรับในบริบทของอุตสาหกรรมค้าส่ง ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเรื่องการ
บริหารจัดการคนเก่งมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางให้อุต สาหกรรมค้าส่งสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการบริหารจัดการคนเก่ง เพื่อให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เริ่มจากการสรรหาและคัดเลือกคนเก่งที่มีความเหมาะสม (Robert and Robert, 2006: 140) และ
องค์การสามารถหลอมรวมความต้องการส่ วนบุคคลของพนักงานให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์การ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในองค์การส่งเสริมกันและช่วยให้บริษัทสามารถที่จะ
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บรรลุ วัตถุประสงค์ในการดาเนิน งานได้ (Peter, 2008: 3) เมื่อรับบุคลากรคนเก่งเข้ามาแล้ว สิ่ งที่
ส าคัญ ล าดับ ถัดไป คือการพัฒ นาบุ ค ลากรคนเก่ งให้ เหมาะสมกับ ความต้ อ งการของแต่ล ะบุ ค คล
(Collings and Mellahi, 2009: 306) จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ จนถึงพนักงานที่เข้าใหม่ใน
การหล่อหลอมและสร้างค่านิยมร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน ผู้บริหารต้องมีความ
เข้าใจในความแตกต่างทางด้านความต้องการของพนั กงานภายในองค์การ และค้นหาว่าวิธีการใดจะ
เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาคนเก่ง ซึ่งแต่ละองค์การมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการ
จัดระบบการบริหารผลตอบแทนที่มีความเหมาะสม (Walter et al., 2010: 109-110) เพื่อเป็นการ
ธารงรักษาพนักงานคนเก่งให้อยู่กับองค์การนานๆ การบริหารจัดการคนเก่งจึงสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับและแก้ปัญหาด้านการจัดการคนเก่งและสามารถลดอัตราการสูญเสีย
บุ คลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้ แก่คู่แข่งทางธุรกิจ (Pornrat 2012: 129)
การบริหารจัดการคนเก่ง จึงเป็นแนวคิดที่ สาคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมค้าส่งมีความพร้อมและเป็น
การเตรี ย มการรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะนาองค์การไปสู่ ค วาม
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งและยั่งยืน (Ahmadi et al., 2012; Yalcin et al., 2012: 342) ซึง่
เป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารและผู้นาองค์การ (Douglas and Jay, 2007: 1)
2. แนวคิดเกี่ยวกับทีมงานที่มี ร สิท ิภา
การทางานเป็นทีมเกิดจากความคิดพื้นฐานว่ามนุษย์แต่ละคนมีความสามารถเฉพาะด้าน
ที่แตกต่างกัน หากนาความสามารถของมนุษย์แต่ละคนมารวมกันก็จะประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถหลากหลายมารวมกัน (Ali et.al., 2007: 647) หากมีการจัดระบบการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนกันที่ดีและเหมาะสม (Oussama et. al., 2014: 461) มีการแลกเปลี่ยนความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ก็จะทาให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการสร้า ง
ทีมงานที่ดี หรือทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบหลายๆ ด้านร่วมกันและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และกาลเวลา เพื่อเอื้ออานวยให้ทุกคนปฏิบัติงานหรือแสดงศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เกิดผลสาเร็จ และมีความพึงพอใจในผลงานร่วมกัน
ความหมายของทีม
การทางานเป็นทีมมีความสาคัญสาหรับทุกองค์การ เนื่องจากการทางานเป็นทีมต้ อง
อาศัยความร่วมมือของสมาชิกในทีมเพื่อให้การทางานประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล (Eric, 2007: 202) จึงมีนักวิชาการศึกษากันเป็นจานวนมาก และให้ความหมายของการ
ทางานเป็นทีมไว้ว่า ทีม หมายถึง กลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีเป้าหมาย การทางานร่วมกัน มีหน้าที่
สัมพันธ์กัน หรือ กลุ่มบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการมาร่วมปฏิบัติงานให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และงานดังกล่าวไม่สามารถทาสาเร็จได้โดยบุคคลเพียงคนเดียว (สุนันทา เลาหนันทน์,
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2549: 62) อธิบ ายว่าการทางานเป็นทีม หมายถึง การทางานของ กลุ่ มบุคคลที่ทางานร่ว มกัน มี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งสมาชิ ก ในกลุ่ ม ช่ ว ยกั น ท างานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการทางานนั้น (ไพโรจน์ บาลัน, 2551: 18) กล่าวว่า
ทีม คือกลุ่มคนที่ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทางานร่วมกัน หรือกลุ่มคนที่ทางานร่วมกัน หรือกลุ่มคนที่ทางาน
คล้ายคลึงกัน หรือกลุ่มคนที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชา คนเดียวกัน จากความหมาย ดังกล่าวข้างต้น
อาจพอสรุปได้ว่า การทางานเป็นทีม หมายถึง การที่กลุ่มคน ที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 ขึ้นไป โดย
มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการทางานร่วมกัน มีความพึ่งพา และความผูกพันกันในการทางาน มี
การแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้งานนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ความหมายของทีมงานที่มี ร สิท ิภา
ไพโรจน์ บาสัน (2551: 20) ทีมงานที่มีสมรรถนะสูงหรือทีมที่มีประสิทธิผลคือการที่
กลุ่มคนมีทักษะส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทุ่มเท เจตนารมณ์
อย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน มีเป้าหมายด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและมีแนวทางในการดาเนินงานที่พวก
เขามีความรับผิ ดชอบร่วมกัน ขณะที่ (Levi, 2001: 19) กล่าวว่าประสิทธิผลของทีม คือการที่ทีม
ปฏิบัติหน้าที่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีและมีการสนับสนุนให้สมาชิกได้มีการ
พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญ (Ali, 2007: 1-2) ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ขึ้ น โดยเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการ
ดาเนินงานและประสิทธิผลของกลุ่ม รวมถึงเป็นความเชื่อโดยรวมว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นทีมที่
มีแนวคิดและความเชื่อเดียวกันจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขององค์การ
องค ร กอบของทีมงานที่มี ร สิท ิภา
Cock (1989: 75-116) ได้ให้แนวคิดองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะคือ 1) บทบาทที่สมดุล (Balance roles) คือการผสมผสานความแตกต่าง
ของความสามารถโดยใช้ความแตกต่า งของบุ คลิ กภาพและวิธีก ารที่ ห ลากหลายให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ ทีมงานของ ผู้บริหารซึ่งผู้บริหารจะต้องคานึงถึงความสามารถ และความแตกต่างของ
บุคคลในการทางานแต่ละด้านก่อนมอบหมายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 2)
วัตถุป ระสงค์ที่ชัดเจนและเป้ าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน (Clear objective and agree goals) การ
บริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ จะส่งผลให้
บุคลากรเกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ เกิดความภาคภูมิใจในงาน
ที่ได้กระทา มีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้นที่คิดจะสร้างสรรค์งานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทาให้การทางาน
เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 3) การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อการแก้ไขปั ญหา
(Openness and confrontation) ทีมงานที่มีประสิ ทธิภ าพนั้น สมาชิกในทีมงานจะต้องสามารถ
แสดงทัศนะวิจารณ์ให้ความคิดเห็นเสนอแนะข้อแตกต่างโดยปราศจากความกลัว 4) การสนับสนุน
และการไว้วางใจต่อกัน (Support and trust) การสนับสนุนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่สมาชิกในทีม งานมี
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ความต้องการ ฉะนั้นบทบาทของผู้นาจึงควรให้การส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในองค์การของตน เช่น
การสนับสนุนโดยการฟัง การยกย่องชมเชย การแสดงความซาบซึ้ง การส่งเสริม การแสดงความห่วงใย
ปัญหาและประเด็นต่างๆของงาน โดยให้บุคลากรตระหนักว่าผู้นาหรือผู้บริหารมีความจริงใจ องค์การ
ก็จะเข้าใจความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างงานของตนเองกับของคนอื่นๆ และพร้อมที่จะรับและให้
ความช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจอย่างจริงใจ อันจะทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะประการถัดไปคือ 5) ความร่วมมือ และการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
(Co-operation and conflict) การบริห ารงานให้ ประสบความส าเร็จเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุ ด แต่
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ความเชื่อ ความนิยม ความรู้ ความสามารถ
ในการทางานหรือเป้าหมายในการทางานที่ต่างกันเหล่านี้มีส่วนทาให้เกิดความขัดแย้งในการทางานได้
ทั้งสิ้น ผู้บริหารทุกระดับจึงจาเป็นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ให้เป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานด้วย 6) กระบวนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน (Sound procedures) พฤติกรรมการทางานของแต่ล ะคนมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ความรู้ ประสบการณ์เดิม ทักษะในการทางานและทัศนคติส่วนบุคคล ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะต้องสร้างและพัฒนาการทางานเป็นทีมทั้งสิ้น 7) ภาวะผู้นาที่เหมาะสม (Appropriate
leadership) พฤติกรรมผู้นาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการทักษะความชานาญของผู้ร่ว มงาน
ลักษณะงานและข้อจากัดของสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถกาหนดออกเป็นรูปแบบ
รายละเอียดของผู้นาได้ว่าควรเป็นแบบใด จึงจะเหมาะสมที่จะนามาใช้กับผู้ร่วมงาน ภาวะผู้นาที่
เหมาะสมจะต้องทาให้สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์นั้นๆ เพื่อให้เป็นไปในทางที่จะช่วยสนับสนุนให้
งานบรรลุเป้าหมาย 8) การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ (regular review) การทบทวนการ
บริ ห ารงานในที ม อย่ า งสม่ าเสมอ จะสามารถแก้ ไ ขข้ อบกพร่ อ งของที มงาน ช่ว ยให้ ทีมงานได้ รั บ
ประสบการณ์ เ พิ่ ม ขึ้ น 9) การพั ฒ นาตนเอง (individual development) การให้ ส มาชิ ก ในที ม มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้นั้น จะต้องเริ่มที่การพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาสมาชิกภาพของบุคคลในทีมงาน
โดยการฝึ กอบรมการให้ การศึกษา การพัฒ นาเป็นกลุ่ มเพราะถือว่าบุคคลแต่ล ะคนมีส่ ว นช่ว ยให้
องค์การดาเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ 10) ความสั มพันธ์ระหว่า งกลุ่ ม (sound intergroup
relation) กลุ่มทางานใดมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในลักษณะสนิทสนมหรือแน่นแฟ้น พฤติกรรมของ
กลุ่มหรือทีมจะเป็นไปในทางที่ดี สมาชิกของทีมต่างก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และทุกคนก็จะ
ทุ่ ม เทความส าคั ญ เวลาท างานให้ กั บ กลุ่ ม หรื อ ที ม งานมากขึ้ น 11) การสื่ อ สารที่ ดี (good
communications) พื้นฐานที่สาคัญของการบริหารงานนั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่ดีอันจะมีผลให้เกิด
ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดี
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สุเมธ แสงนิ่มนวล (2539: 54) องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย
9 องค์ประกอบคือ 1) ผู้นาทีมต้องมีความเข้มแข็ง รู้จักคนและรู้จั กวิธีจูงใจคน 2) สมาชิกทุกคนคือ
บุคคลสาคัญ สมาชิกมีความไว้วางใจทีมงานและให้เกียรติทีมงาน 3) มีการกาหนดเป้าหมายชัดเจน ว่า
งานนั้นคืองานอะไร มีความสาคัญกับทีมงานอย่างไร 4) มีการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ ให้ความสาคัญกับ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม แต่ละบุคคลมีบทหน้าความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง 5) มีการสื่อสาร
สื่อความหมายที่ดีให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 6) มีความเสียสละ ทุกคนต้องช่วยกัน
“อาสา” ทางาน 7) ให้ผลตอบแทนเป็นกลุ่ม มิใช่รายบุคคล ผลประโยชน์ เกียรติยศ ชื่ อเสียง รางวัล
เป็นเรื่องของส่วนรวม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน 8) มีค่านิยมในการทางานด้วยความพึงพอใจ
มีการสร้างค่านิยมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทางานด้วยความพึงพอใจ 9) มีการประสานงานที่ดี
ในการทางานเป็นทีมการประสานงานที่ดีจะช่วยให้ประสบความสาเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับล่าง สมาชิกในทีมทุกคน
โดยสรุป ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจึงต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 ด้านหลัก
คือ 1) สภาพแวดล้อมและบรรกาศในการทางานที่ดี (แคทลียา ศรีใส, 2548: 125) มีความร่วมมือ มี
ความยอมรั บ และสนั บ สนุ น ซึ่งกัน และกันในทีม และขนาดของทีมที่มีความเหมาะสมที่ทาให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ทีมต้องมีเป้าหมายร่วมกัน
และทุกคนในทีมมีบทบาทช่วยให้การดาเนินการของทีมสาเร็จลุล่วง (อภิชาติ ไตรธิเลน, 2550: 172;
บุ ญ เพชร พึ่ ง ย้ อ ย, 2556: 87) นอกจากนี้ ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต้ อ งมี ผู้ น าที ม ที่ มี ห ลั ก การ มี
ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ดี (ศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก, 2550: 77) และมีโครงสร้างในการปฏิบัติงานที่
มุ่งเน้นที่ผลสาเร็จของงานเป็นหลัก 3) ด้านกระบวนการทางาน ทีมต้องมีทักษะการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานกั น เพื่ อ ให้ ง านบรรลุ ผ ลส าเร็ จตามเป้า หมายที่ ก าหนดไว้ แ ละเพื่ อ ประโยชน์ข องทีม
(Gabriele, et al., 2004: 374; Bianey, et al.,2004: 150) และเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสาคัญๆ ร่วมกัน (ภิญโญ มนู
ศิลป์, 2551: 152) 4) ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในทีมอย่ างชัดเจน (วิช ญะ ประกรรษวัด , 2551: 45) ทีมงานต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ค วาม
เชี่ยวชาญ ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ เพื่อนามาซึ่งความคิดเห็นหรือข้อสรุปที่ถูกต้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์การมีความได้ เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน เพิ่มประสิ ทธิภ าพขององค์การ เนื่องจากทาให้ วัตถุประสงค์รวมขององค์การประสบ
ความสาเร็จสูงสุด (Ali et.al., 2007; 653) โดยสมาชิกในทีมมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ และมีความ
พึ ง พอใจเพื่ อ นร่ ว มงานมี ก ารสนั บ สนุ น กั น และกั น (Xiaofeng et al.,2012: 71) มี ค วามสามั ค คี
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(Cohesiveness) (Oussama et. al., 2014; 461) ยอมรับในความสามารถของทุกคน มีการเอาใจใส่
ซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจกัน บรรยากาศของทีมที่เป็นกันเอง มีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน ซึ่งบรรยากาศการทางานของทีมที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขวัญและ
กาลั งใจในการปฏิบั ติงานอย่ างเต็มที่ มีการยอมรับ ข้อผิ ดพลาดและพร้ อมที่จ ะปรับปรุง แก้ ไ ขอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี้ทีมงานที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วยผู้นาทีมที่มีภาวะผู้นาสูง (Michael
et al., 2011: 394; Min-Ling et al, 201: 303-304) มีความสามารถและวิสั ยทั ศน์ ที่จ ะน าพาที ม
และองค์ ก ารมุ่ ง สู่ ค วามส าเร็ จ ดั ง นั้ น การท างานเป็ น ที ม และมี อ งค์ ป ระกอบของที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพครบถ้วนจะช่วยสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเติมเต็มศักยภาพขององค์การ
เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์การได้อย่างยั่งยืน
3. แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ
ความหมายของบรรยากาศองคการ
Steers (1977: 100) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของบรรยากาศองค์การไว้ว่าเป็น
การรับรู้คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะในสิ่งแวดล้อมในการทา ขณะที่ (DuBrin 1984: 404) ได้กล่าวถึง
นิยามของบรรยากาศองค์การไว้ว่าเป็นกลุ่มของคุณลักษณะที่อธิบายถึงองค์การ ซึ่งทาให้องค์การของ
ตนแตกต่างจากองค์การอื่น และมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ 2) เป็นลักษณะของ
สิ่ งแวดล้ อมภายในองค์การที่แตกต่างจากองค์การอื่น เป็นผลมาจากพฤติกรรมและนโยบายของ
สมาชิกขององค์การ ถูกรับรู้โดยสมาชิกขององค์การเป็นพื้นฐานสาหรับการตีความสถานการณ์และ
เป็นแหล่งของแรงผลักดัน เพื่อควบคุมกิจกรรมการทางาน (รติกรณ์ จงวิศาล, 2554: 11) กล่าวว่า
บรรยากาศองค์การเป็นการรรับรู้และประสบการณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
และลักษณะเฉพาะขององค์การเป็นสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ สรุปได้ว่า
บรรยากาศองค์การ หมายถึงการรับรู้ หรือความรู้สึกของบุ คลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในองค์การที่
บุคคลคนนั้นปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งบรรยากาศในองค์การแต่ละองค์การจะมีความแตกต่างกัน และส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
องค ร กอบของบรรยากาศองคการ
Stringer (2002; 28-35) มีการจัดกลุ่มมิติบรรยากาศองค์กรใหม่ โดยแบ่งเป็น 6 มิติ ดังนี้
1) โครงสร้างองค์กร (structure) เป็นมิติการรับรู้โครงสร้างขององค์กรของบุคลากร บุคลากรเข้าใจ
บทบาทการทางานของตนเองอย่างชัดเจน จึงไม่เกิดการสับสนในบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ
2) มาตรฐานการทางาน (standard) เป็นมิติวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนา และวัดระดับความ
ภูมิใจของบุคลากรที่สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพ องค์กรที่มีการกาหนดมาตรฐานการทางานที่
ชัดเจน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็น ไปอย่างมีระบบส่งผลให้บุคลากรมี
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ขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางาน 3) ความรับผิดชอบ (responsibility) เป็นมิติที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกของพนักงานที่ได้เป็นเจ้าของงาน ไม่มีการตรวจสอบการทางาน หรือรอการตัดสินใจอีกครั้ง
จากผู้บริหารมีอิสระเต็มที่ในการวางแผนการทางานเพื่อให้งานออกมาดี ความรู้สึกเหล่านี้ส่งเสริมให้
บุคลากรกล้าตัดสินใจ และกล้าลองผิดลองถูก ซึ่งเป็นผลดีกับองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าที่จะคิด
นวั ต กรรมใหม่ ๆ ในการท างาน 4) การชื่ น ชม (recognition) เป็ น มิ ติ ที่ วั ด ขวั ญ และก าลั ง ใจของ
บุคลากรที่ได้รับจากการปฏิบัติงานดี เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากระบบการให้รางวัล ผลตอบแทน เป็น
หนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร และที่สาคัญ การให้
รางวัล ผลตอบ แทนจะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และยุติธรรม 5) การสนับสนุน (support)
เป็นมิติที่สะท้อนความรู้สึกไว้วางใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในทีมงาน บรรยากาศการทางานที่มี
การสนับสนุนกันสูง จะทาให้บุคลากรรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ดี สามารถขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานได้ตลอดเวลา โดยผู้ร่วมงานที่อยู่ในทีมเต็มใจที่จะเข้าช่วยเหลือ 6) ความรู้สึก
ผูกพัน (commitment) เป็นมิติที่วัดความรู้สึกภูมิใจของบุคลากรที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และมี
ความรู้สึกรับผิดชอบในการสร้างความสาเร็จให้องค์ก าร ซึ่งความรู้สึกนี้สัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อ
องค์การ
โดยสรุปบรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยที่สาคัญในการศึกษาองค์การของมนุษย์ เป็นสิ่ง
เชื่อมโยงระหว่างลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ เช่น โครงสร้ างกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ แบบ
ความเป็นผู้นาและขวัญ กาลังใจกับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น บรรยากาศองค์การจะเป็น
ความรู้ สึ กของการปฏิบั ติงานต่อ ลั ก ษณะที่ มองเห็ นได้ ข ององค์ การ และมีอิทธิพลต่อการก าหนด
พฤติกรรม ต่อทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน (Stringer, 2002; 65) นอกจากนี้ บรรยากาศองค์การยังมีส่วน
ในการวางรูปแบบความคาดหวัง ของสมาชิกในองค์การต่อ องค์ประกอบต่างๆ ขององค์การซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ และความพอใจที่จะอยู่ในองค์การ (Fenwick, 2010; 225) ดังนั้น
หากต้องการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์ก ารแล้ว สิ่งทีนักพัฒนาองค์การและผู้บริหาร
จะต้องพิจารณาให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกๆ ได้แก่ บรรยากาศองค์การ เพราะบรรยากาศองค์การ
จะช่วยให้ผู้บริหารวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น (เบญจมาศ คุ้มด้วง, 2547: 105) นอกจากนี้
ดูบริน ( Dubrin, 1973; 334-340) กล่าวว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การ คือ
แบบความเป็นผู้นา ทัศนคติและวิธีการของการเป็นผู้บริหารที่ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชามีผลกระทบต่อ
บรรยากาศองค์การ (ศุภมาศ นุ้ยเล็ก, 2547: 112) ดังนั้นผู้นาจึงมีส่วนในการสร้างบรรยากาศองค์การ
ซึง่ บรรยากาศองค์การที่ดีจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
นอกจากนี้ บรรยากาศองค์การที่ดีจะเป็นการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานแล้ว (พุธประ
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ทุม ตันสูงเนิน, 2554: 84; Howard et al., 2005: 786) จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บรรลุเป้าหมายขององค์การได้เร็วขึ้น (Menges, 2011: 904)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการ ั นาภาว ผ้นา
ผู้นามีความสาคัญต่อความอยู่รอด การดาเนินงาน และผลการดาเนินงานขององค์การ
ทุกองค์การทุกระดับจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นา ดังนั้นการพัฒนาผู้นาจึงมีความจาเป็น
และมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ 3 ประการคือ ประการแรกคือ การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นา เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารให้มีทักษะและศักยภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
แวดล้อม และเป้าหมายขององค์การที่จะส่งผลต่อความสาเร็จ การสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นาจึง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการและมุ่งสู่ผลสาเร็จขององค์การ (สุจิตรา นภาคณาพร, 2554: 223; ชาญชัย โตสงวน, 2553:
53; Yukl, 1998: 5-9) ประการที่สอง คือ การพัฒนาบุคลากรในองค์การ รวมถึงการพัฒนาความรู้
ความคิดรวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิธีการทางานแบบใหม่ตลอดจน
ความสามารถปรับ เปลี่ยนให้เข้ากับสภาพการทางานได้ การดาเนินงานขององค์การจะสาเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีการเติบโตขององค์การ ต้องอาศัยบุคลากรเป็นผู้ผลักดันให้องค์การสามารถดาเนิน
ภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ ประการที่สาม การพัฒนาองค์การเพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่ าง
ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Senge, 1994)
องค ร กอบของการ ั นาภาว ผ้นา
Dalakoura (2009) สรุ ป ว่ า การพั ฒ นาภาวะผู้ น ามี อ งค์ ป ระกอบ 4 ด้ า น 1) แนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา ประกอบด้วย การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การประเมิน 360 องศา ระบบเครือข่าย การมอบหมายงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง 2)
วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นาประกอบด้วย องค์การเน้นเรื่องการพัฒนาผู้นาแก่พนักงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์การ องค์การให้คุณค่าแก่พฤติกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นาแก่พนักงานทุกระดับในองค์การ
องค์การกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา
และโครงสร้ างสนั บ สนุ น พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้ นาของพนักงานทุกระดับในองค์การ 3)
ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหาร การ
เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาองค์การ ส่งเสริมพฤติกรรมภาวะผู้นา และการให้รางวัล ยึดถือการพัฒนาผู้นา
เป็นกลยุทธ์สาคัญลาดับแรก หัวหน้างานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเอาใจใส่ในการพัฒนาผู้นา 4)
ระบบการบริหารบุคคลที่เป็นระบบ ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สนับสนุน
การพัฒนาทักษะ สร้างแรงจูงใจและ ให้อานาจพนักงาน การประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง
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Newhall (2012) สรุปว่าการพัฒนาภาวะผู้นามีองค์ประกอบ 4 ด้าน 1) แนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนาภาวะผู้นา ประกอบด้วย การสอนงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การมอบหมายงาน
การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง 2) วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นาประกอบด้วย องค์การเน้น
เรื่องการพัฒนาผู้นาแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ องค์การให้คุณค่าแก่พฤติกรรมที่ส่งเสริมภาวะ
ผู้นาแก่พนักงานทุกระดับในองค์การ องค์การกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา และโครงสร้างสนับสนุนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของ
พนักงานทุกระดับในองค์การ 3) ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา ได้แก่
การสนับสนุนจากผู้บริหาร การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาองค์การ ส่งเสริมพฤติกรรมภาวะผู้นา และ
การให้รางวัล ยึดถือการพัฒนาผู้น าเป็นกลยุทธ์สาคัญล าดับแรก หัวหน้างานมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาและเอาใจใส่ในการพัฒนาผู้ นา 4) ระบบการบริห ารบุคคลที่ เป็นระบบ ได้แก่ การสรรหา
คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ สร้างแรงจูงใจและ ให้อานาจพนักงาน
การประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุปการพัฒนาภาวะผู้นามีประโยชน์ เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีคุณสมบัติพร้อมทั้งด้าน
ทักษะการทางาน (Hard Skill) และภาวะความเป็นผู้นา (Soft Skill) เพื่อเตรียมพร้อมรับตาแหน่ง
และความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในองค์การ ผู้นาจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อความอยู่รอด การดาเนินงาน
และผลการดาเนินงานขององค์การ ทุกองค์การทุกระดับจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นา
ดังนั้นการพัฒนาผู้นาจึงมีความจาเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นา เพื่อสนับสนุนและพัฒ นา
ผู้บริหารให้มีทักษะและศักยภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม และเป้าหมาย
ขององค์การที่จะส่งผลต่อความสาเร็จ การสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นาจึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาศั กยภาพได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหาร โดยผู้นาต้องเป็นผู้ มี
วิสัยทัศน์และกาหนดทิศทางการดาเนินงานได้ชัดเจน (ธนภณ ธรรมรักษ์และคณะ, 2556: 60) และ
ต้องมีความคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งต้องอาศัยทักษะในระดับสูง การพัฒนาภาวะผู้นาจะส่งเสริมให้เกิด การ
พัฒนาบุคลากรในองค์การ การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิธีการทางานแบบใหม่
ตลอดจนความสามารถปรับ เปลี่ยนให้เข้ากับสภาพการทางาน รวมถึงส่งเสริมให้การพัฒนาองค์การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่
แข็งแกร่งพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในทุกระดับอย่างยั่งยืน (Newhall, 2012: 6 )
5. แนวคิดเกี่ยวกับบค ิกภา เชิงผ้นา
ความแตกต่างของทฤษฎีบุคลิกภาพได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อใช้ใน
การอธิบายโครงสร้าง ขบวนการและการพัฒนาในพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สาคัญมีหลาย
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ทฤษฎี และเป็นเรื่องที่ซับซ้อนทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอาจไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วน โดยการจัด
ประเภทของทฤษฎีต่างๆ มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัด อาจจัดตามนักทฤษฎีที่เป็น
ผู้นากลุ่มนั้นๆ หรือจัดตามหลักการใหญ่ๆ ทั่วไปที่กลุ่มยึดถือ แต่โดยส่วนรวมแล้ว ทฤษฎีบุคลิกภาพ
เหล่านี้ต่างมีจุดประสงค์เดียวกัน คืออธิบายลักษณะของแต่ละบุคคลและชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงของ
พฤติกรรมแห่งบุคคล (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2551) บุคลิกภาพยังส่งผลให้ประสบความสาเร็จในด้าน
ต่างๆ ทาให้เกิดที่ชื่นชอบและนาไปสู่ความร่วมมือ
ความหมายของบค ิกภา
ศรีเรือน แก้วกังวาล (2551: 7-8) กล่าวว่าบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของ
บุ คคลในด้านต่างๆ ทั้งส่ ว นภายนอกและส่ ว นภายใน ซึ่งถูกหล่ อหลอมและประสมประสานด้ ว ย
พันธุกรรมวัฒนธรรม การเรียนรู้วิธีปรับตัวของบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมและวัตถุธรรมแต่
เป็นสิ่งไม่ตายตัวเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกลักษณะของ
บุคลิกภาพออกเป็นส่วนๆต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันและมีผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ ขณะที่
(Schultz, 2001) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า บุ ค ลิ ก ภาพ หมายถึ ง เอกลั ก ษณ์ ที่ ติ ด แน่ น อยู่ ภ ายในและ
ภายนอกของบคุคล รวมทั้งลักษณะนิสัยของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน (Eysenck, 1970: 2) กล่าวว่าบุคลิกภาพคือองค์ประกอบร่วมที่ค่อนข้างถาวรของลักษณะ
นิ สั ย อารมณ์ ความเฉลี ย วฉลาด ลักษณะทางกาย ซึ่งเมื่อรวมๆ กันแล้ ว จะเป็นตัว กาหนดวิธีการ
ปรั บ ตัว ต่อสิ่ งแวดล้ อมที่เป็ น ลั กษณะเอกลั กษณ์ของแต่ล ะบุค คล สรุปได้ว่า บุคลิ กภาพ หมายถึง
ผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล ทั้งที่อยู่ภายในและที่แสดงออกมา เพื่อการปรับเอาเหตุจูงใจ
ความปรารถนา และความมุ่งประสงค์ของบุคคล เพื่อโต้ตอบต่อสิ่งเร้าต่างๆ ให้เข้ากับความต้องการ
และลักษณะสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางกายภาพ โดยสามารถสังเกตได้จากลักษณะท่าที การ
แสดงออกรูปร่าง หน้าตา ความรู้สึก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
บุคลิกภาพ (personality) เป็นสิ่งที่ผู้นาจะต้องให้ความสาคัญ เพราะหากมีบุคลิกภาพที่
ดี ผู้นาก็จะสามารถ สร้างความน่าเชื่อถือ น่าดึงดูดใจ และได้รับการเคารพจากผู้พบเห็น หรือผู้ตาม
โดยบุคลิกภาพ คือ ภาพลักษณ์ของบุคคลที่แสดงออกมา และสังคมสามารถเห็นได้ โดยบุคลิกภาพมี
พื้ น ฐานมาจากพั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล้ อ ม และสถานการณ์ โดย บุ ค ลิ ก ภาพแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 5
องค์ประกอบ (Costa & McCrae, 1992) คือ 1) องค์ประกอบของการแสดงออก (Extraversion) เป็น
บุคคลิกภาพของผู้ที่ชื่นชอบการเข้าสังคม หรืออยู่ในกลุ่มคนจานวนมาก เป็นบุคคลที่เปิดเผยตนเอง
ประกอบด้ ว ย 6 ด้ า น คื อ มี ค วามอบอุ่ น ชอบรวมกลุ่ ม กล้ า แสดงออกอย่ า งเหมาะสม มี ค วาม
กระตือรื อร้ น แสวงหาความตื่น เต้น และมีอารมณ์ทางบวก 2) องค์ประกอบของความมั่นคงทาง
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อารมณ์ หรือควบคุมอารมณ์ (Non-Neuroticism) เป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่หวั่นไหว ซึ่ง
ประกอบด้วยลักษณะนิสัยย่อย 6 ด้าน ได้แก่ ความไม่วิตกกังวล ความไม่โกรธ ความไม่ท้อแท้ การไม่
ประหม่า และความไม่เปราะบาง 3) องค์ประกอบของความมีจิตสานึก (Conscientiousness) เป็น
บุคลิกภาพของบุคคลที่มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา น่าเชื่อถือ และสามารถจัดการกับสิ่งล่อ
ใจหรือแรงกระตุ้นของตนได้ ประกอบด้วย 6 ด้านคือ มีความเป็นระเบียบรับผิดชอบต่อหน้าที่ บากบั่น
เพื่อความสาเร็จ มีวินัยในตนเอง และรอบคอบ 4) องค์ประกอบของความเป็นมิตร เห็นคล้องตามผู้อื่น
ประนีประนอม (Agreeableness) เป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่ไม่ชอบที่จะขัดแย้งกับผู้อื่น พิจารณาถึง
ผลประโยชน์ของผู้อื่น มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ มี
ความไว้วางใจ ตรงไปตรงมา เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น ยอมตาม ถ่อมตัว และมีจิตใจอ่อนโยน 5)
องค์ประกอบของการเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) เป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่
ให้ความสนใจกับโลกภายนอก มีจินตนาการ ชอบใช้สติปัญญา กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ ตนไม่เคย
เผชิญหน้ ามาก่อน และรั กที่จ ะเรี ยนรู้สิ่ งใหม่ ๆประกอบด้ว ย 6 ด้านคือ เพ้อฝั น มีสุ นทรียภาพ มี
ความรู้สึก มีการกระทา มีความคิด และมีค่านิยมต่อสิ่งใหม่ๆ
โดยสรุ ป บุ คลิ กภาพห้ า องค์ป ระกอบ เป็นสิ่ งที่ผู้ นาต้ อ งให้ ความส าคั ญ เพราะหากมี
บุคลิกภาพที่ดี ผู้นาก็จะสามารถ สร้างความน่าเชื่อถือ น่าดึงดูดใจ และได้รับการเคารพจากผู้พบเห็น
หรื อ ผู้ ต าม โดยบุ ค ลิ ก ภาพ คื อ ภาพลั ก ษณ์ ข องบุ ค คลที่ แ สดงออกมา และสั ง คมสามารถเห็ น ได้
นอกจากนี้บุคลิกภาพของผู้นายังแสดงออกถึงภาวะผู้นา ความเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้ กับ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและบุ ค ลากรในองค์ ก าร ดั ง นั้ น บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ น าที่ ดี จึ ง ส่ ง ผลในทางบวกต่ อ
พฤติกรรมการให้ ความเคารพนั บ ถื อ ความไว้ว างใจ (สุ วิช ชา สุ ทธิธ รรม, 2553: 70-71) ส่ งผลถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และส่ ง ผลถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร องค์ ก ารที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ เกิดจากการมีผู้นาที่มี บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ซึ่งมีระดับของพฤติกรรมแตกต่างกัน
ใหม่ ขึ้นอยู่กับการแสดงออกของผู้นา ดังนั้น บุคลิกภาพของผู้นา จึงสะท้อนวัฒนธรรมองค์การซึ่งอาจ
แตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะองค์ ก าร ขึ้ น อยู่ กั บ พฤติ ก รรมที่ ผู้ น าแสดงออกในแต่ ล ะสถานการณ์ ซึ่ ง ก็ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อความสาเร็จของงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
6. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค
ในปัจจุบันองค์การเริ่มให้ความสาคัญกับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในการทางานหรือ
การริเริ่มสิ่งแปลกใหม่ เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์นาไปสู่นวตกรรมใหม่ๆ เกิดการพัฒนา และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานอย่างสร้ างสรรค์เป็นการเพิ่มประสิ ทธิผลให้ องค์การ ในขณะที่ความคิด
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สร้างสรรค์เองก็ทาให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ ๆ ที่จะทา
ให้องค์การต้องปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ความหมายของความคิดสร้างสรรค
Torrance, (1962) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น กระบวนการของ
ความรู้ สึ ก ที่ ไ วต่ อ ปั ญ หาหรื อ สิ่ ง ที่ บ กพร่ อ งหายไป แล้ ว รวบรวมความคิ ด นั้ น เพื่ อ น ามาทดสอบ
สมมติฐาน ขณะที่ Guilford, (1971) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีลักษณะความคิดเป็น
อเนกนัย (Divergent Thinking) คือ สามารถคิดได้หลายทาง คิดได้อย่างกว้างไกล และแปลกใหม่
รวมทั้ง การคิดเพื่อหาวิธีแก้ปั ญหาให้ ส าเร็จอีกด้วย ซึ่งประกอบด้ว ย ความคิดริเริ่ม (Originality)
ความคิดคล่องตัว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความละเอียดลออ (Elaboration)
(อารี รังสินันท์, 2527) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะ
อเนกนัย เป็นการนาไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ด้วยการนาสิ่งนั้นไปดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง
รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีคิด ทฤษฎี หลักการได้สาเร็จ นอกจากนี้ (ประสาร
มาลากุล ณ อยุธยา, 2545) ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดที่มุ่งแก้ปัญหาหรือมี ก าร
คิดค้น ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากเดิมที่สาคัญคือ สิ่งเหล่านั้น ต้องมีคุณค่าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์
ทฤ ฎีความคิดสร้างสรรคของกิ ฟอรด (Guilford)
J.P.Guilford, (1962) เป็นนักจิตวิทยาคนแรกที่ได้ให้คานิยามของความคิดสร้างสรรค์
และการวัดความคิดสร้างสรรค์แบบเป็นระบบ ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวัดความคิดสร้างสรรคได้มี
นั ก จิ ต วิ ท ยาคนอื่ น ๆ น าแนวคิ ด ไปพั ฒ นาในเวลาต่ อ มา กิ ล ฟอร์ ด (Guilford) ได้ นิ ย ามความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ว่ า เป็ น ลั ก ษณะความคิ ด อเนกนั ย คื อ ความสามารถที่ จ ะคิ ด ตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า ได้
หลากหลายรูปแบบ และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 2
อย่าง คือ 1) ความคล่องแคล่วของความคิด ซึ่งเป็นการแสดงถึงความพร้อมที่จะคิดค้นแนวทางใหม่ๆ
ทาให้ ได้คาตอบที่ต้องการได้ 2) ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่ยืดหยุ่นคือ มีความพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแนวทางของการรับรู้หรือการคิดได้เสมอ ในปี ค.ศ.1959 กิลฟอร์ด (Guilford) ได้เสนอทฤษฎี
แบบจ าลองโครงสร้ า งทางปั ญ ญา (The Structure of Intellect Model) ซึ่ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงถึง 2 ครั้งโดยได้จัดกลุ่มความสามารถทางสติปัญญาเป็นลักษณะของมิติ 3 มิติ ได้แก่
ร การแรก มิ ติ ด้ า นวิ ธี คิ ด (operation)ประกอบด้ ว ย 6 ด้ า น ได้ แ ก่ (1) คิ ด แบบรู้ แ ละเข้ า ใจ
(cognition) คือ การค้นพบ เข้าใจ และการสรุปความจากสิ่งต่างๆของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (2) คิด
แบบจาระยะยาว (memory retention) คือ ความสามารถในการจาข้อมูลและเรียกข้อมูลกลับมา
ใช้ได้ (3) คิดแบบจาระยะสั้น (memory recording) คือ ความสามารถในการเก็บข้อมูลในระยะเวลา
สั้นๆ (4) คิดแบบอเนกนัย (divergent production) คือความสามารถในการคิดแตกต่างหลากหลาย
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โดยเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ดึ ง ได้ จ ากหน่ ว ยความจ า (5) คิ ด แบบเอกนั ย (divergent production) คื อ
ความสามารถในการหาคาตอบที่เฉพาะเจาะจงของการแก้ปัญหาเพียงคาตอบเดียว (6) คิดแบบ
ประเมิน (evaluation) คือ ความสามารถในการตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร
ร การที่สอง มิติด้านเนื้อหา (content) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ภาพที่รับรู้ทางตา (visual)
คือ ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นโดยตรงจากการถูกเร้าทางเรตินาหรือเกิดจากทางอ้อมซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจ
(2) เสียงที่รับรู้ทางหู (auditory) คือ ข้อมูลที่ปรากฏขึ้น โดยตรงจากการรับรู้ในคอเคลียของหูชั้น ใน
หรือทางอ้อมจากเสียงในใจ (3) สัญลักษณ์ (symbolic) คือ ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเครื่องหมาย
ต่ า งๆ เช่ น ตั ว อั ก ษรหรื อ ตั ว เลข และรวมไปถึ ง เครื่ อ งงหมายทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละทางภาษา (4)
ความหมาย (semantic) คือ ข้อมูลที่มีความหมายในการสื่อสาร ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในรูปของคา หรือ
ภาษาเขียนก็ได้ (5) พฤติกรรม (behavioral) คือ ข้อมูลที่เป็นการแสดงออกทางภาษากาย เป็นการ
แสดงถึงสภาพทางอารมณ์ ร การที่สาม มิติด้านผลของความคิด (product) ประกอบด้วย 6 ด้าน
ได้แก่ (1) หน่ ว ย (unit) คือ สิ่ งที่มี คุณสมบัติเฉพาะตัว และแตกต่า งกัน ไปจากสิ่ ง อื่น (2) จาพวก
(class) คือ ประเภทหรือกลุ่มลักษณะร่วมกัน (3) ความสัมพันธ์ (relation) คือ ผลของการเชื่อมโยง
ของข้อมูลประเภทเดียวกันหรือหลายประเภทเข้าด้วยกัน (4) ระบบ (system) คือ การเชื่อมโยงกลุ่ม
ของสิ่ งเร้ าโดยอาศัย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบแบบแผน (5) การแปรรูป (transformation) คือ การ
ปรับปรุงดัดแปลง ตีความ ขยายความ (6) การประยุกต์ (implication) คือการคาดคะเนหรือทานาย
จากข้อมูล
ทฤ ฎีความคิดสร้างสรรคของทอแรนซ (Torrance)
Torrance, (1971) เป็ น นั ก จิ ต วิ ท ยาชาวอเมริ กั น ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ า นความคิ ด
สร้างสรรค์ ซึ่งได้นาแนวคิดจากทฤษฎีของกิลฟอร์ด (Guilford) มาพัฒนาใช้ในงานวิจัยเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ โดยทอแรนซ์ (Torrance) ได้ให้คานิยามความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการของ
ความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไป แล้วจึงรวบรวมความคิดนั้นมาตั้งเป็น สมมติฐาน
ขึ้ น แล้ ว จึ ง ท าการทดสอบสมมติ ฐ านนั้ น ทอแรนซ์ (Torrance) ได้ แ บ่ ง กระบวนการเกิ ด ความคิด
สร้ างสรรค์เป็ น 5 ขั้น ดังนี้ ขั้น ที่ 1 การพบความจริง (fact finding) การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact
Finding) เริ่มจากการความรู้สึกกังวล สับสนวุ่นวาย แต่ยังไม่สามารถหาปัญหาได้ว่าเกิดจากอะไร ต้อง
คิดว่าสิ่งที่ทาให้เกิดความเครียดคืออะไร ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem – Finding) เมื่อคิดจน
เข้าใจจะสามารถบอกได้ว่าปัญหาต้นตอคืออะไร ขั้นที่ 3 กล้าค้นพบความคิด (Ideal – Finding) คิด
และตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบความคิด ขั้นที่ 4 การค้นพบคาตอบ
(Solution – Finding) ทดสอบสมมติ ฐ านจนพบค าตอบ ขั้ น ที่ 5 การยอมรั บ จากการค้ น พบ
(Acceptance – Finding) ยอมรับคาตอบที่ค้นพบและคิดต่อว่าการค้นพบจะนาไปสู่หนทางที่จะทา
ให้เกิดแนวความคิดใหม่ต่อไปที่เรียกว่า การท้าทายในทิศทางใหม่ (New Challenge)
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โดยสรุปความคิดสร้างสรรค์ นาไปสู่ความแปลกใหม่ ก่อให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ เกิดการ
พัฒนา และปรับเปลี่ยนวิธีการทางานอย่างสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน การผลิตสินค้า
แปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ดังนั้นองค์การจึงต้องมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานทุกระดับ การสร้างบรรยากาศ
องค์การที่สนับสนุนเกื้อกูลในการพัฒนาขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของบริษัท เป็นการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Moussa, 2014: 1828) การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในตนเอง
(Mittal and Dha, 2015: 894) การกระตุ้นแรงจูงใจจากภายในของพนักงาน การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ การรั บ รู้ ความส าเร็ จในอาชีพ (ธนากร สุ ขศรี , 2554) เพื่อเป็นการสร้างรากฐานให้
บุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลิตผลงานดีๆ ให้กับองค์การ และนามาซึ่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การ (Neil et al., 2014: 1297)
7. แนวคิดเกี่ยวกับทัก ทางการบริหาร
ทักษะของผู้บริหาร ทักษะทางการบริหารหรือการจัดการ (Managerial Skills) ย่อมมี
ความส าคั ญ ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารในการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายโดยผั น แปรไปตามระดั บ ชั้ น ของ
องค์การ ทักษะหรือความสันทัด (Skill) คือ ความสามารถในการนาความรู้ ความชานาญมาปฏิบัติ
ความหมายของทัก ทางการบริหาร
William (1963: 5) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ ทั ก ษะการบริ ห าร (Administrative Skill)
หมายถึงความสามารถของผู้บ ริห าร ในการทางานหรือกระทาให้บรรลุสู่เป้าหมายปลายทางของ
องค์การอย่างรวดเร็ว ขณะที่ (มั ลลิกา ต้นสอน, 2545: 19) ได้ให้ความหมายทักษะทางการจัดการ ว่า
หมายถึงความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรม หรือปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วย
ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ (สมคิด บางโม, 2550: 76) ได้ให้ความหมายของทักษะของผู้จัดการ
หมายถึง ความรู้ความสามารถการใช้ศาสตร์และศิลป์ ผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ ดาเนิน
ไปสู่เป้าหมาย และส่งผลให้งานประสบความสาเร็จ โดยสรุป ทักษะการบริหาร หมายถึง การที่บุคคล
หรือกลุ่มคน ใช้ความรู้ ความชานาญในการดาเนินกิจกรรม โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า ด้วยกระบวนการทางการบริหารให้สาเร็จตามเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับทัก ทางการบริหาร
Katz (1955: 33-42) ได้เสนอว่าทักษะของผู้บริหารที่สาคัญมี 3 อย่าง คือ 1) ทักษะด้าน
เทคนิ ค (Technical Skills) คื อ ความรู้ ค วามสามารถในกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ธี ก าร
กระบวนการและกรรมวิธี ในการปฏิบั ติง าน เป็นทักษะที่จ ะเป็น ส าหรับ งานด้า นปฏิ บัติ การ เช่น
หัวหน้าพนักงานขาย ก็จาเป็นต้องรู้เทคนิคการขาย หัวหน้าคนงาน ก็ต้องรู้เทคนิคในการใช้เครื่องมือ
เป็นต้น 2) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Skills) คือ ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
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ความพยายามเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และการเสริมสร้างบรรยากาศเป็นทักษะที่
ใช้สาหรับการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เช่น ผู้บริหารต้องสามารถเข้ากับคนได้ทุก
ระดับชั้น สามารถพูดคุยเข้าใจได้ง่าย สามารถชั กจูงโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ เป็นต้น 3) ทักษะด้านการ
ประสมแนวความคิด (Conceptual Skill) คือ ความสามารถในการมองภาพรวมเพื่อที่จะได้ทราบถึง
องค์ประกอบของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และเข้าใจความสัมพันธ์ ของ
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อนามาใช้ประโยชน์กับองค์การหรือการบริหารงานของตนเอง เป็นทักษะ
ด้านเชาว์ไหวพริบ การมีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับระบบทั้งหมด
ผู้นาจาเป็นต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา ไม่ว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือระยะยาวสามารถชี้นา
องค์กรให้กว้างไปยังทิศทางที่ถูกต้องในอนาคต
Harris (1963: 15-16) ได้นาทฤษฎีทั้ง 3 ทักษะของ Katz (1955) มาอธิบายขยายความ
เพิ่มเติมได้ว่า ทักษะคล้ายกับกระบวนการแต่มีความแน่นอนและง่ายกว่า ใช้ได้กับงานหลายประเภท เช่น
ทางด้านการบริหาร งานทางด้านนิเทศการศึกษา โดย Harris (1963) ได้แยกแยะรายละเอียดของแต่ละ
ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) ประกอบด้วย การมองเห็นภาพโดยรวม การ
วิเคราะห์ การวินิจฉัย การรู้จักสังเคราะห์ การรู้จักวิพากวิจารณ์ การรู้จักถามคาถาม 2) ทักษะทางด้าน
มนุษย์ (human skill) ประกอบด้วยความเข้าอกเข้าใจ การรู้จักสังเกต การรู้จักสัมภาษณ์ การรู้จักการนา
การอภิปราย สามารถสะท้อนความรู้สึกและความคิดออกมา การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การแสดง
บทบาทสมมติได้ 3) ทักษะทางด้านเทคนิค (technical skill) ประกอบด้วย การอ่าน เขียน พูด ฟัง
จัดลาดับเรื่องราว สาธิต เขียนแผนภูมิและวาดภาพสื่อได้ คานวณเป็น สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้
โดยสรุปทักษะทางการบริหารช่วยสนับสนุนหน้าที่ทางการจัดการซึ่งได้แก่ การวางแผน
การจัดองค์การ การโน้มนา และการควบคุม ผู้บริหารที่จะประสบความสาเร็จนั้น ต้องมีทักษะที่ดีด้าน
การบริหาร ซึ่งส่งต่อผลการดาเนินงานขององค์การ (Abraham et al., 2006: 9) ซึ่งทักษะสาคัญใน
เบื้องต้นที่ผู้บริหารควรมีอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านคน และทักษะด้าน
ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ช่วยให้ผู้บริหารความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน ทักษะด้านคน เป็นทักษะในการทาให้เกิดความประสานงานกันของกลุ่ มที่
ผู้บริหารนั้นรับผิดชอบ เป็นการทางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทัศนคติ ความคล่องตัวในการสื่อสาร และ
ประสานผลประโยชน์ของบุคคลและกลุ่ม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ได้มาซึ่งทักษะเชิงกลยุทธ์ ที่ดีกว่า
(Diane et al.,2012: 1004) ทักษะด้านความคิด เป็นความสามารถในการมององค์การในภาพรวม
ผู้บริหารที่มีทักษะด้านความคิด จะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การว่ามีผล
ต่ อ กั น อย่ า งไร และเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ระหว่า งองค์ ก ารกั บ ปั จจั ยแวดล้ อ มองค์ ก าร รวมทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่ งขององค์การมีผลกระทบกับส่วนอื่นๆ ซึ่งทักษะทางการบริหารทั้ง 3 ด้าน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์การ (อุราภรณ์ คูนาเอก, 2554: 99)
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8. แนวคิดเกี่ยวกับความเ ็นสมาชิกที่ดีขององคการ
เมื่อบุคคลก้าวเข้ามาอยู่ร่วมกันในองค์การ ย่อมเกิดการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ
ท าให้ บุ ค คลต้ อ งปรั บ ตั ว และเรี ย นรู้ เ พื่ อ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น ภายใต้ ค วามแตกต่ า งของสภาพสั ง คม
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมแต่ละองค์การ (Mahdiuon, et al., 2010: 178) พฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลจึงเป็นอิทธิพลที่จะสร้างให้สังคมในองค์การเกิดความผาสุกหรือเกิดความขัดแย้งในองค์การได้
องค์การที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการจูงใจที่จะเข้ามาและดารงอยู่ในระบบ
ขององค์การอย่างต่อเนื่องและบุคคลจะต้องมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ประสบผลสาเร็จ รวมทั้งแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นมาเองโดยอยู่นอกเหนือบทบาทหน้าที่
ด้วยความเต็มใจ จึงจะทาให้องค์การทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นองค์การย่อมต้องการบุคคลหรือ
พนักงานที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา มีความผูกพันที่ดีงามจากจิตใจ มีจิตสานึก มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ตั้งใจทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทางานให้ สูงขึ้นอันจะมีประโยชน์ยิ่ง
สาหรับองค์การ สังคม และประเทศชาติ ที่จะพัฒนาไปสู่สังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ความหมายของความเ ็นสมาชิกที่ดีขององคการ
Katz and Kahn (1978: 339) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารเป็ น
พฤติกรรมที่บุคลากรปฏิบัตินอกเหนือบทบาทที่ถูกกาหนดไว้ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองอย่างไม่เป็น
ทางการในการให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมงานพฤติกรรมนี้
ถูกระบุไว้ในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ในขณะที่พฤติกรรมนี้เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการ
ดาเนินการขององค์ การ เนื่องจากถ้าขาดพฤติกรรมนี้แล้วระบบต่าง ๆ ขององค์การจะไม่สามารถ
ด าเนิ น การไปได้ ด้ ว ยดี ขณะที่ (Organ 1991) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก าร
หมายถึง พฤติกรรมของแต่ละบุคคลในองค์การ ซึ่งไม่ได้กาหนดหรือตกลงไว้และไม่เกี่ยวข้องกับระบบ
การให้รางวัลหรือลงโทษ แต่บุคลากรเต็มใจปฏิบัติเพื่อประโยชน์ขององค์การ นอกจากนี้ (Borman
and Motowidlo, 1993) กล่าวว่าเป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนสังคมและองค์การ เช่น การช่วยเหลือ
เพื่ อ นร่ ว มงานในการช่ ว ยแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน จากความหมายดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย สรุ ป ว่ า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การที่แสดงออก
นอกเหนือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโดยที่องค์การไม่ได้กาหนดขึ้น แต่เกิดจากบุคคลนั้นกระทา
ด้วยความเต็มใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การและนาองค์การไปสู่ความสาเร็จซึ่งไม่ได้กาหนดหรือตก
ลงไว้และไม่เกี่ยวข้องกับระบบการให้รางวัลหรือลงโทษ
องค ร กอบของความเ ็นสมาชิกที่ดีขององคการ
Smith, Organ, and Near (1983) จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การไว้เป็น
2 ด้านได้แก่ 1) พฤติกรรมการช่ว ยเหลื อผู้ อื่น (Altruism) เป็นพฤติกรรมของบุ คลากรที่ใ ห้ ค วาม
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ช่วยเหลือแก่องค์การ เช่น การปฏิบัติงานแทนผู้ร่วมงานที่ไม่สามารถทาได้ การสมัครใจช่วยเหลืองาน
โดยไม่ได้ร้องขอ การช่วยสอนงานแก่บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีงาน
ล้ น มื อ การช่ ว ยเหลื อ งานผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เป็ น ต้ น 2) พฤติ ก รรมการยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต าม(General
compliance) เป็นพฤติกรรมของบุคลากรที่มีความสานึกต่อหน้าที่ มีพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ เช่น การตรงต่อเวลา การไม่ใช้เวลางานไปทาประโยชน์ส่วนตัว การรักษาทรัพย์สมบัติของ
องค์การ การเอาใจใส่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ เป็นต้น
Williams and Anderson (1991) ได้แบ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การเป็น 2
แบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อบุคคล (Organizational
citizenship behavior directed toward individual : OCBDTI) เป็ น พฤติ ก รรม ที่ มี ป ระโยชน์
เฉพาะต่ อ บุ ค คล เช่ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ นที่ เ กี่ ย วกั บ งาน หรื อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาในการปฏิ บัติ ง าน 2)
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อองค์การ (Organizational citizenship
behavior directed toward organization : OCBDTO) เป็ น พฤติ ก รรมที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ องค์ ก าร
โดยทั่วไป เช่น การอุทิศเวลาให้กับองค์การ การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ การ
ปกป้ององค์การและรักษาชื่อเสียงขององค์การ เป็นต้น Organ (1991) ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการไม่เห็นแก่ตัว (Altruism) เป็นพฤติกรรมของ
สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในกรณีที่
ทางานไม่เสร็จตามกาหนด หรือมีงานล้นมือ ช่วยแนะนาผู้มาปฏิบัติงานใหม่ ในการใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) เป็นพฤติกรรมของสมาชิกในการเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น คานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการทางาน เนื่องจากการทางานทุกคนต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระทาหรือการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
ของผู้ร่วมงานได้ ดังนั้นต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อความรู้สึก หรือความต้องการของผู้อื่น รวมทั้ง
การแบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรร่ ว มกั น 3) ด้ า นการมี ค วามอดทนอดกลั้ น (Sportsmanship) หมายถึ ง
พฤติกรรมความอดทนต่อปัญหา ความยากลาบาก ความเครียดและความกดดันต่าง ๆ ด้วยความเต็ม
ใจ ทั้ง ๆ ที่ส ามารถเรี ย กร้ อ งความเป็ นธรรมหรือ ร้อ งทุ ก ข์ไ ด้ แต่การร้องทุกข์จ ะเพิ่มภาระให้ กั บ
ผู้บริหารและอาจเกิดการโต้เถียงกันจนละเลยการปฏิบัติงาน บุคลากรจึงอดทนอดกลั้นด้วยความเต็ม
ใจ 4) ด้านการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ และ
มีส่ ว นร่ ว มในการดาเนิ น งานขององค์ ก ารอย่า งสร้า งสรรค์ เข้าร่ว มประชุมเสนอข้ อคิ ดเห็ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงองค์การยึดแนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์การ 5) ด้านการมีความสานึกใน
หน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึงพฤติกรรมที่บุคลากรยอมรับกฎระเบียบและข้อกาหนดของ
องค์การ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีความตรงต่อเวลา ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแล
ทรัพย์สินขององค์การ ไม่ใช้เวลางานไปทากิจธุระส่วนตัว
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สรุปพฤติกรรมความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองอย่างไม่เป็น
ทางการในการให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมงานพฤติกรรมนี้
ถูกระบุไว้ในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ในขณะที่พฤติกรรมนี้เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการ
ดาเนิ น การขององค์การ เนื่ องจากหากขาดพฤติกรรมเหล่านี้ไปแล้วระบบต่างๆ ในองค์การจะไม่
สามารถดาเนินต่อไปได้ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นผลลัพธ์จากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและตัว แปรในบริ บ ทต่างๆ และชี้ให้ เห็ นว่าเมื่อพนักงานได้รับ รู้ว่าองค์ก ารมี ค วาม
ยุติธรรม (Nadiri and Tanova, 2010: 33) และมีความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ นากับ
พนักงานหรือสมาชิกในองค์การสูง (Jha, 2014: 18) พนักงานจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิ กที่ดี
ต่อองค์การเป็ น การตอบสนองบนพื้นฐานการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ระหว่างกันในเชิงบวกเมื่ อ
พนักงานรับรู้ว่าองค์การมีความยุติธรรม ได้รับการสนับสนุนจากผู้นา (Jain et al., 2013: 313) และ
ได้รับความไว้วางใจจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การและมีพฤติกรรมที่แสดงออกและการตอบแทน
องค์การและถือว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องตอบแทนองค์การ ซึ่งจะนาไปสู่ความผาสุกและ
ส่งเสริมให้องค์การบรรลุเป้าหมายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ หรือประสบความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจ
9. แนวคิดเกี่ยวกับภาว ผ้นาเชิงรก
การศึกษาเรื่องของภาวะผู้นา ได้มีนักคิดนักทฤษฎีได้ศึกษาค้นคว้าทั้งในอดีตที่เริ่มตั้งแต่
ช่วงกลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการค้นหาองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ทาให้ผู้นามี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาค้นคว้ามีแนวคิดทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับและกล่าวถึงกันมากคือ ภาวะผู้นาเชิงรุก (Transformational Leadership) ซึ่งมีงานวิจัยที่
สนับสนุนทฤษฎีนี้ในทั่วโลกและยืนยันว่า ทฤษฎีสามารถนาไปประยุกต์ได้ใช้ได้ และสามารถพัฒนา
ภาวะผู้นานี้ได้ในทุกองค์การ และในประเทศต่างๆ ดังนั้น การศึกษาแนวคิดพื้นฐานของภาวะผู้นาเชิง
รุกจึงทาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมหรือกระบวนการที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น หรือกลุ่มในการ
ทางานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การได้
ภาวะผู้นาเชิงรุกมีการเรียกชื่อที่หลากหลายความหมายแตกต่างตามบริบทและนิยามของ
การวิจัย เช่นภาวะผู้นาเชิงปฏิรูป ภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นาแบบบูรณาการ สาหรับใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ชื่ อ ว่ า “ภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ” เนื่ อ งจากคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น ามุ่ ง เน้ น การ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุ กเพื่อรองรับ การแข่งขันเชิงรุกเพื่อชิงความเป็นเลิ ศ การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้น
การศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก (Transformational Leadership) ตามแนวคิ ด ของ Bass and
Avolio (1994) เป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้
สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ตามสู่ระดับที่สูงและมีศักยภาพมากขึ้น
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เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับภารกิจ นิยามของผู้นา และภาวะผู้นาวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ จูงใจให้
ผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าความสนใจส่วนตัวนาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือ
สังคม กระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน
นิยามของผ้นา แ ภาว ผ้นา
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของผู้นาและภาวะผู้นาไว้หลายทัศนะ ซึ่งนิยามในระยะแรก
จะให้ ความหมายว่ าผู้ น าเป็ น สิ่ งที่ มี มาตั้ง แต่ ก าเนิ ด ของตระกูล ซึ่งมีคุณสมบัติ เฉพาะตัว สามารถ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและสืบเชื้อสาย เป็นมุมมองทางกายภาพ พิจาณาจากบุคลิกภาพ ความมั่งคั่ง
และบารมี ต่อมานิยามของผู้นาได้ เปลี่ยนมุมมองโดยกล่าวว่าผู้นาเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
สิทธิ อานาจ และอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นซึ่งสามารถสั่งการได้ โดยให้ความสาคัญกับลาดับชั้น และ
โครงสร้ า งต าแหน่ ง งานภายในกลุ่ ม หรื อ ตามต าแหน่ ง งงานของบุ ค คล เช่ น หั ว หน้ า ผู้ จั ด การ
ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้คานิยามตามมุมมองของผู้นาที่เป็นทางการ (Yukl,
2006) นอกจากนี้ ภาวะผู้นายังหมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการจูงใจคนให้กระทาตามมติร่วมระหว่าง
ผู้นาและผู้ตาม โดยที่ผู้ตามเต็มใจและมีความสุขเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (พิชา
ภพ พันธุ์แพ, 2554: 12)
ผู้นาหมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา และได้รับการยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้า เป็น
ผู้ ท าการตั ด สิ น ใจเพราะมี ค วามสามารถในการปกครองและการบัง คั บ บั ญ ชา โดยใช้ อิ ท ธิ พ ลใน
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่ง
กันและกันในอันที่จะบรรลุเป้าหมายและความสามารถที่จะชักจูงผู้อื่น ให้ความร่วมมือร่วมใจกับตน
ดาเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได้ (พรนพ พุกกะพันธ์, 2554: 19) มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวว่า
ผู้นาไม่จาเป็นต้องเป็นทางการเท่านั้น ผู้นาอาจหมายถึงบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติบางประการที่สมาชิก
ในกลุ่มต้องการ มีความพึงพอใจ และความไว้วางใจ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ บุคลิกภาพ
มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการสื่อความและการประสานงานที่ดี ผู้นาจึงเป็นผู้สามารถใช้อิทธิพล
ทางใจเหนือผู้อื่นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่ นคล้อยตามได้ และเป็นผู้รวมหน้าที่หลาย ๆ อย่าง
ไว้ที่คน ๆ เดียวกันเป็นที่รวมกลุ่ม รวมความรู้ ตลอดจนการแสดงออกของกลุ่ม และเป้นผู้ที่สามารถ
บังคับบัญชากลุ่มชน นากลุ่มชน เป็นตัวแทนของกลุ่มชน
นักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้นาเอาไว้ต่างๆ กันหลายทรรศนะ ภาวะผู้ นามี
ความหมายเกี่ยวข้องกับกระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม และปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน ดังเช่นนิยามของ (Yukl,
2006) กล่าวว่าภาวะผู้นา หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชัก นากิจกรรมของกลุ่ม
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ภาวะผู้นาจึงเป็นกระบวนการที่ผู้นาใช้อิทธิพลหรืออานาจที่ตนมีอยู่ในการ
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ซักนาหรือโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การหรือในกลุ่มคนในสถานต่างๆ เพื่อให้สมาชิกของ
กลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดให้บ รรลุเป้าหมายขององค์การ (ประสาน หอม
พูลและทิพวรรณ หอมพูล, 2540: 83) นอกจากนี้ (Andrew, 1995) ได้สรุปว่าภาวะผู้นาคือ 1)
ผู้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งบุ ค คลที่ บั ญ ชาการ โดยผ่ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ 2)
ดาเนินการเพิ่มขึ้นของอิทธิพลเหนือการยอมรับด้วยการอานวยการและคาสั่ง 3) การกระทาที่ทาให้
ผู้อื่นทาหรือสนองตอบในทิศทางร่วมกัน ศิลปะในการใช้อิทธิพลต่อผู้คนในการชักชวน หรือทาเป็น
ตัวอย่างให้คนอื่นทาตามแบบตน
จากความหมายที่นักวิชาการให้ไว้ข้างต้น สามารถสรุปความหมายของผู้นาและภาวะ
ผู้นาได้ว่า ผู้นาหมายถึงบุคคลที่มาจากการแต่งตั้ง และได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ จากกลุ่มให้มี
อานาจเหนือผู้อื่นในการชี้แนะ สั่งการ มอบหมายงาน จูงใจ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขณะที่ภาวะผู้นาหมายถึงพฤติกรรมและกระบวนการที่ผู้นาใช้อิทธิพล
และอ านาจที่ มี ข องตนกระตุ้ น จู ง ใจ ผลั ก ดั น ชี้ แ นะและชี้ น าให้ บุ ค คลอื่ น เกิ ด ความเต็ ม ใจ แล้ ว
กระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ หรือของกลุ่ม
นิยามของภาว ผ้นาการเ ี่ยนแ ง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นามีผู้ศึกษาเป็นจานวนมากและมีการพยายามจัด กลุ่ ม
แนวทางการศึกษาภาวะผู้นาไว้หลายแบบ โดยสรุปสามารถจัดกลุ่มทฤษฎีตามแนวทางการศึกษาผู้นา
แบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ ดั ง นี้ คื อ การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น า (Traits Approach) การศึ ก ษา
พฤติ ก รรมของผู้ น า (Behavioral Approach) การศึ ก ษาผู้ น าตามสถานการณ์ (Situational
Approach) และการศึกษาอิทธิพลอานาจของผู้นา (Power-Influence Approach) อย่างไรก็ตามทั้ง
4 กลุ่มทฤษฎีนี้ มีข้อถกเถียงถึงจุดอ่อนของแต่ละแนวคิดทฤษฎีอยู่มาก โดยเฉพาะแนวทางการนาไป
ประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีขององค์การ
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในช่วง 1-2 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา จึงได้มีการพัฒนาแนวทางการศึกษาภาวะผู้นาในแนวทางใหม่ ที่มีการกล่าวถึงกันมากคือ
“ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง” (Transformational Leadership) (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2544: 32)
ตามแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการหลายท่ า น มี ก ารให้ ค วามหมายของภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงไว้แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะสรุปความหมายของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ Bass
(1985) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมที่มีความชัดเจนมากกว่า พวกเขา
ไม่ได้ถูกจากัดโดยการรับรู้ของผู้ตาม ผู้นาต้องตั้งใจทางานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบ
ข้อเสนอของลูกน้อง และปรับปรุงข้อเสนอเหล่านั้นเสียใหม่ มากกว่าที่จะเชื่อว่าต้องทางานให้ตรงกับ
ความคาดหวังของลูกน้อง ขณะที่ (Paul, 1997: 373) ให้ความหมายภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ไว้
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ว่า เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองค์การ
และสร้ างความผู กพัน ในการเปลี่ ยนแปลงวัต ถุประสงค์และกลยุทธ์ ข ององค์ก าร ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ ย นแปลงเกี่ย วข้องกับ อิทธิพลของผู้นาที่มีต่อผู้ ตาม แต่ผ ลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้
อ านาจแก่ ผู้ ต ามให้ ก ลั บ มาเป็ น ผู้ น า และเป็ น ผู้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยงานในกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการร่วมและ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของผู้นาในระดับต่างๆในหน่วยงานย่อยขององค์การ (รัตติกรณ์ จงวิศาล
2544: 32) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational leadership)
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทางาน เป็นกระบวนการที่ผู้นามี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น
ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความ
สนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรือสังคม
ทฤ ฎีภาว ผ้นาการเ ี่ยนแ ง (Transformational leadership)
ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเริ่มจาก Burns (Burns, 1978) ให้ความเห็นว่าภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอานาจ ระดับแรงจูงใจ
และทักษะซึ่งไปสู่จุดหมายร่วมกัน (Bass and Avolio, 1994) กล่าวว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและ
ผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ
จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การ
หรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระทาโดยผ่านองค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4I’s” (Four I’s) ประการที่หนึ่ง การมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ (Idealized Influence หรือ Charisma Leadership : II หรือ CL) หมายถึง การที่
ผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสาหรับผู้ตาม ผู้นาจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ
ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติ
ปฏิ บั ติ เ หมื อ นกั บ ผู้ น าและต้ อ งการเลี ย นแบบผู้ น าของเขา สิ่ ง ที่ ผู้ น าต้ อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ บรรลุ ถึ ง
คุณลักษณะนี้ คือ ผู้นาจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นาจะมีความสม่าเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้นาเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะ
ทาในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้นาจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้นาจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นา
จะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด (Cavazotte, et al., 2012: 444). ความมีสมรรถภาพ ความ
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ตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้นาจะเสริม
ความภาคภูมิใจ ความจงรั กภัก ดี และความมั่ นใจของผู้ ตาม และทาให้ ผู้ ตามมี ความเป็ น พวก
เดียวกันกับผู้นา โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน (Allameh and Davoodi, 2011:
3133) ผู้ น าแสดงความมั่ น ใจช่ว ยสร้ า งความรู้ สึ กเป็น หนึ่ งเดียวกั น เพื่อการบรรลุ เ ป้า หมายที่
ต้องการ
ประการที่สอง การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การ
ที่ผู้นาจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้
ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้นาจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มี
ชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้นา
จะทาให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้นาจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้นาต้องการอย่าง
ชัดเจน ผู้นาจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้นาจะแสดง
ความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้นาจะช่วยให้
ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ (Kissi et al., 2013: 486)
ผู้นาจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้าง
แรงบันดาลใจนี้ เกิดขึ้นผ่านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา ช่วยให้ผู้
ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประการที่สาม การกระตุ้นทางปัญญา
(Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้นามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทาให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆมาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหา
ข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทาให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้นามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่าง
เป็ น ระบบ (Birasnav, 2014: 1624) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมุติฐ าน การเปลี่ ยน
กรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทางใหม่แบบใหม่ๆ
มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาคาตอบของปัญหา มี
การให้ กาลั งใจผู้ ตามให้ พยายามหาทางแก้ปัญหาด้ว ยวิธีใหม่ๆ ผู้ นามีการกระตุ้นให้ ผู้ ตามแสดง
ความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นา
ผู้นาทาให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปั ญหาร่วมกัน โดย
ผู้ น าจะสร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ ผู้ ตามว่ าปั ญหาทุ ก อย่ างต้ องมีวิธี แก้ ไ ข แม้บางปัญหาจะมี อุ ป สรรค
มากมาย ผู้นาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการ
แก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งคาถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อ
และประเพณี การกระตุ้นทางปัญญา เป็นส่วนที่สาคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการ
ที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
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ประการที่สี่ การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration :
IC) ผู้ น าจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลในฐานะเป็ น ผู้ น าให้ ก ารดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ ต ามเป็ น
รายบุ คคลและทาให้ ผู้ ตามรู้ สึ ก มี คุ ณค่ า และมี ความส าคัญ ผู้ นาจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็ น ที่
ปรึ ก ษา (Advisor) ของผู้ ต ามแต่ ล ะคน เพื่ อ การพั ฒ นาผู้ ตามผู้ น าจะเอาใจใส่ เ ป็น พิ เ ศษในความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน ผู้นาจะพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้นาจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน (Wang and Howell, 2012: 787) คานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การประพฤติของผู้นาแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับกาลั งใจมากกว่า บางคนได้รับอานาจการตัดสินใจด้ว ยตนเอง
มากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้นามีการส่งเสริมการ
สื่อสารสองทาง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้นาสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็น
ปัจเจกบุคคลเป็นภาพรวม (As a whole person) มากกว่าเห็นพนักงานเป็นเพียงปัจจัยการผลิต
ผู้นามีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) รวมถึงมอบหมายงานเพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ ผู้นาจะดูแลผู้ตามว่าต้องการคาแนะนา การสนับสนุนและการช่วยให้
ก้าวหน้าในการทางานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขากาลังถูกตรวจสอบ
โดยสรุปภาวะผู้นาเชิงรุก จึงทาให้เข้าใจถึงพฤติ กรรมหรือกระบวนการที่บุคคลหนึ่ งมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอื่น หรือกลุ่มในการทางานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การได้ ผู้นาที่มี
ภาวะผู้ น าเชิง รุ ก จะช่ว ยผลั กดั น และพั ฒ นาความสามารถของผู้ ร่ว มงานไปสู่ ร ะดับ ที่ สู ง ขึ้ นและมี
ศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏัติงาน นอกจากนี้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลทางตรงต่อขีดความสามารถด้าน
ความมุ่ ง เน้ น การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และส่ ง ผลต่ อ ผลการด าเนิ น งานในด้ า นประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ (Menguc, Auh, and Shih, 2007: 314)
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการคนเก่ง
พรเทพ ลี่ทองอิน (2556) ศึกษาเรื่องการสร้างรูปแบบการจัดการคนเก่งของสมาคมกีฬา
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างรูป แบบการจัดการคนเก่ง และคู่มือสมรรถนะคนเก่ง ของสมาคมกีฬ าแห่ ง
ประเทศไทย ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสมาคมกีฬา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

43
สนทนากลุ่ ม ผลการวิ จั ย สรุ ป ว่า 1) รู ป แบบการจั ดการคนเก่ ง ของสมาคมกี ฬ าแห่ งประเทศไทย
ประกอบด้วย การระบุคนเก่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง
การให้รางวัลคนเก่ง และการรักษาคนเก่งโดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการคนเก่งประกอบด้วย ด้าน
ความเป็นผู้นา ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความผูกพัน ด้านระบบ ด้านโครงสร้า ง ด้านภาพลักษณ์
ด้านนโยบาย และด้านสังคม 2) คู่มือสมรรถนะคนเก่งในสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
(1) สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และ สมรรถนะตามตาแหน่ง
จุ ฑ าทิ พ ย์ สุ ข สวั ส ดิ์ (2555) ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารคนเก่ ง คนดี ของสถาน
ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีส เทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารคนเก่ง คนดี จาแนกตามประเภทของธุรกิจและขนาดของการประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 120 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจต่างๆ ได้เริ่มเตรียมการและดาเนินการบริหารคนเก่ง
ไปบางส่วนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานสนับสนุนการทางานของคนดี คนเก่ง บทบาทของหัวหน้างาน โอกาสความก้าวหน้าและ
ศักยภาพของสิ่งที่ได้รับ ช่วยธารงรักษาคนดีคนเก่งในองค์การอยู่ในระดับมาก
ภั ค ชุ ด า พั น อิ น ทร์ (2555) ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง ของโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ในการบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
น าเสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง ของโรงเรี ยนอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
ประชากรคือ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนการศึกษาวิชาชีพในระดับ
ปวช. ปวส. สังกัดสานักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจานวน 22 โรงเรียน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ แปลผลค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ลาดับความสาคัญโดยใช้สูตร PNI Modified เก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูจานวน 15 คน จากโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดประชุมกลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ผลการวิจัย
พบว่า 1) โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการคนเก่งใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.10 และมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับสูงค่าเฉลี่ย 3.93 มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 2) โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการคนเก่งเร่งด่วนสามลาดับแรก
คือ การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง รองลงมาคือการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก่ง
และการพัฒนาคนเก่ง 3) แนวทางการบริหารจัดการคนเก่งที่สาคัญประกอบด้วย แนวทางการระบุคน
เก่ง 13 วิธี การสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง 13 วิธี การพัฒนาคนเก่ง 10 วิธี การจ่ายค่าตอบแทนและ
ให้รางวัลคนเก่ง 9 วิธี การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก่ง 6 วิธี และการธารงรักษาคนเก่ง 9 วิธี
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Sheri-Lynne and Parbudyal Singha (2015) ศึกษาเรื่อง การเข้าใจภาพรวมของการ
จัดการคนเก่งระดับโลก วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อทาความเข้าใจการจัดการคนเก่งเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมได้แก่ การเคลื่อนย้าย
แรงงาน ปัญหาสมองไหล และการเคลื่อนย้ายคนเก่งไปทางานหรือเรียนรู้ในต่างประเทศ องค์การต้อง
เข้าใจเรื่ องการจั ดการคนเก่งในระดับโลก ต้องมีการวางแผน การสรรหา พัฒ นา และการรักษา
พนักงานคนเก่ง
Anca Serban and Marcela Andanut (2014) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความได้ เ ปรี ย บทางการ
แข่งขันของคนเก่ง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการคนเก่งในระดับโลกว่าทาไมเป็นสงครามของคน
เก่ง เกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นการแข่งขันสูง การเคลื่อนจ้ายประชากรคล่องตัว และทรัพยากร
มีจากัด องค์การต้องมีการวางแผนกาลังคนให้ดี เพื่อป้องกันการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน
องค์การใช้กรอบแนวทางในการดึงดูดคนเก่ง พัฒนา รักษาคนเก่ง เพื่อให้คนเก่งอยู่กับองค์การนาน ๆ
Mariela Natacha Golik and Maria Rita Blanco (2014) ศึกษาเรื่อง การระบุและการ
พั ฒ นาคนเก่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการระบุ แ ละการพั ฒ นาคนเก่ ง ผล
การศึกษาพบว่าเมื่อมีการระบุและพัฒนาคนเก่ง องค์การมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องมือในการพัฒนา
เช่นการให้การศึกษา การหมุนเวียนงาน การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมายงาน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อให้คนเก่งได้รับการพัฒนาในแนวทางที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท
Victor Orladapo (2014) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการจัดการคนเก่งที่มีต่อการรักษา
คนเก่งในองค์การ วัตถุประสงค์เพื่อหากลยุทธ์ในการจัดการคนเก่งเพื่อที่จะดึงดูด จ้าง พัฒนาและ
รักษาคนเก่ง ซึ่งองค์การต้องให้ความสาคัญกับคุณภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการคน
เก่ง โดยต้องเข้าใจทัศนคติที่มีต่อการจัดการคนเก่ง จะรักษาคนเก่งอย่างไร หรือเข้าใจสาเหตุของการ
เข้าออก หรือการสูญเสยคนเก่ง องค์การที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคนเก่งจะได้เปรียบกว่า
องค์การที่ไม่มีระบบบริหารจัดการคนเก่ง และต้องเข้าใจสามารถพยากรณ์ความต้องการอัตรากาลังคน
หรือจะคงไว้ซึ่งอัตราการจ้างงานคนเก่งที่จานวนเท่าไร
William A. Schiemann (2014) ศึกษาเรื่อง จากการบริห ารจัดการคนเก่ง ไปสู่ การ
จัดการคนเก่งในจุดที่ได้ประโยชน์สูงสุด วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อประเมินนิยามของการจัดการคน
เก่ง และการใช้ทฤษฎีความเทียบเท่าของบุคคลจะไปตัวช่วยวัดประเมินว่าจะจัดการกับทรัพยากรทุน
มนุษย์ และวงจรชีวิตของคนเก่งอย่างไร ทฤษฎีความเทียบเท่าของบุคคล จะเป็นตัวช่วยวัดประเมินว่า
จะจั ด การกั บ ทรั พ ยากรทุ น มนุ ษ ย์ อย่ า งดี ที่ สุ ด อย่ า งไร เช่ น องค์ ก ารจะดึ ง ดู ด คนเก่ ง ต้ อ งดู ทั้ ง
ความสามารถและความเหมาะสม กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกมีประสิทธิผลหรือไม่ เมื่อรับคนเก่งเข้า
มาแล้ว มีโปรแกรมต้อนรับคนเก่งอย่างไร คนเก่งเข้ากับวัฒนธรรมองค์การหรือไม่
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Punnee Pimapunsri (2013) ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการคนเก่ง : กรณีศึกษาของ
บริษัทในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คาจากัดความของการจัดการคนเก่ง 2) แนวทางการ
บริหารจัดการคนเก่งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 3) ปัญหาที่เผชิญในช่วงที่นาโปรแกรมการจัดการคนเก่งมา
ใช้งาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อานวยการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการสายงานจาก 13 บริษัทที่ตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้ข้อคาถามแบบเปิดและแบบปิด
ผลการวิจัยสรุปว่า 1) คาจากัดความของการจัดการคนเก่งมี 2 แนวทาง ได้แก่ การเน้นที่ “คนเก่ง”
และการเน้นที่ “ความเก่ง” ของบุคคล 2) กลุ่มที่เน้น “คนเก่ง” มีแนวทางในการบริหารจัดการคนเก่ง
โดยเน้นที่ขีดความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ขณะที่กลุ่มที่เน้น “ความเก่ง” มีแนวทางในการ
บริหารจัดการคนเก่งโดยเน้นที่การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้าน 3) ปัญหาที่เผชิญในช่วงที่นา
โปรแกรมการจัดการคนเก่งมาใช้งาน ได้แก่ การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง
Pornrat Sadangharn (2012) ศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด การคนเก่ ง ส าหรั บ การเข้ า มาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปฏิบัติของการบริหารจัดการคนเก่งของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย 2) เพื่อตรวจสอบการเตรียมตัวสาหรับการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ประเทศไทย 3) เพื่ อ ตรวจสอบระดั บ ปฏิ บั ติ แ ละการเตรี ย มตั ว ส าหรั บ การเข้ า มาของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกันหรือไม่สาหรับบริษัทที่มีความแตกต่างในลักษณะต่าง ๆ เช่น
ขนาดของบริษัท ขนาดของโรงงานเป็นต้น ประชากรคือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และผู้จัดการที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยมีจานวนกลุ่มตัวอย่าง 120 คน ผลการวิจัยสรุปว่า 1) บริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมีระดับปฏิบัติของการบริหารจัดการคนเก่งอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง 2) ขนาดของบริ ษัท และขนาดของโรงงาน ไม่ได้แสดงความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญสาหรับการเตรียมตัวสาหรั บการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) ขนาดของบริษัท
ไม่ส่งผลต่อการเตรียมตัวสาหรับการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Shuai Shang and DavidBright (2012) ศึกษาเรื่องความหมายของการจัดการคนเก่ง
และการรับรู้การจัดการคนเก่งในหน่วยงานธุรกิจอสังหาภาคเอกชนของประเทศจี น 3 บริษัทที่จด
ทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พ ย์ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึ กษา 1) หน่ว ยงานธุรกิจอสั งหาภาคเอกชนของ
ประเทศจีน 3 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้คาจากัดความการจัดการคนเก่ง และ รับรู้
การบริหารจัดการคนเก่ง 2) วัฒนธรรมของประเทศจีนมีอิทธิพลต่อการให้คาจากัดความ และการรับรู้
การบริหารจัดการคนเก่ง กลุ่มตัวอย่างที่คือ หัวหน้าฝ่ายบุคคลจานวน 27 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง และทาการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มและข้ามกลุ่มโดยการใช้ซอฟท์แวร์ Nvivo Software
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(Mile and Huberman, 1994) ผลการวิจัยสรุปว่า 1) หน่วยงานธุรกิจอสังหาภาคเอกชนของประเทศ
จีน ให้คาจากัดความของการบริหารจัดการคนเก่งโดยต้องมีการระบุคนเก่ง เรียกว่า “Guanxi” หรือ
การสร้างเครือข่ายทางสังคม และคนเก่งในด้านการบริหารจัดการต้องมีขีดความสามารถในสายงาน
อาชีพ ขีดความสามารถทางด้านการบริห ารจัดการ และทักษะทางด้านการสื่ อสารหรือการสร้ าง
เครือข่ายทางสังคมซึ่งเข้ากับวัฒนธรรม “Guanxi” 2) วัฒนธรรมที่เรียกว่า “Guanxi” มีอิทธิพลต่อ
การให้คาจากัดความ และการรับรู้การบริหารจัดการคนเก่ง บริษัทจึงเน้นการพัฒนาคนเก่งจากภายใน
องค์การผ่านทางวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อ ให้เกิดความใกล้ชิด ความไว้เนื้อเชื่อ
ใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาองค์การ ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในด้านการค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ และ
เพื่อทาให้การเจรจาสัญญาต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานมีความราบรื่น
Anupam Rani and Upasna Joshi (2012) ศึ ก ษาเรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการ
บริหารจัดการคนเก่งสาหรับบริษัทไอทีในประเทศอินเดีย วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อหาแนวทางใน
การบริหารจัดการคนเก่งทั้งระบบและกระบวนการผสมผสานกับระบบการบริหารงานบุคคล โดยเน้น
ที่ การระบุคนเก่ง การพัฒนาทั้งภายในและภายนอก การรักษา จูงใจ หรือทาให้คนเก่งผูกพันอยู่ กับ
องค์การ
Fahimeh Veladat and Abdolrahim Naehebrahim (2011) ศึกษาเรื่องการออกแบบ
โมเดลเพื่อจัดการนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบโมลเดลเพื่อจัดการนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษา ใช้แนวทางการ
บริหารจัดการคนเก่ง 5 ประการที่สาคัญ คือ การดึงดูดคนเก่ง การคัดเลือกคนเก่ง การทาให้ผูกพันกับ
องค์การ การพัฒนา และการรักษาคนเก่ง
Evi Hartmann et al, (2010) ศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด การคนเก่ ง ในบริ ษั ท ข้ า มชาติ
ชาวตะวันตกในประเทศจีน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรณีศึกษาจานวน 7 บริษัท ว่ามีการจัดการคนเก่ง
พัฒนาและรักษาคนเก่งอย่างไร กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการแผนกสรรหา
บุ คลากร ในบริ ษัทที่เป็ น บริ ษัท ในเครื อ ของบริ ษั ท ข้า มชาติ ที่ ตั้ง อยู่ใ นประเทศจีน ใช้เทคนิ ค การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษา การจัดการคนเก่งต้อ งทาให้เป็นระบบมาตรฐาน ต้องมีการระบุคนเก่ง
และมีการพัฒนา ซึ่งบางบริษัทใช้ระบบพี่เลี้ยง การสื่อสารเป็นเรื่องสาคัญ รวมถึงการประเมินผล
Ibraiz Tarique and Randal S. Schuler (2010) ศึกษาเรื่อง การจัดการคนเก่งในระดับ
โลก วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมของการจัดการคนเก่งซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนา เป็นการมอบหมายงานระยะสั้นยาวในทีมงาน
ต่างประเทศ การฝึกงานข้ามวัฒนธรรม 2) การรักษาคนเก่ง เพื่อลดอัตราการเข้าออก และเพิ่มความ
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ผูกพันกับองค์การ ปัจจัยที่ทาให้พนักงานอยู่กับองค์การ ได้แก่ ความพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ทางานต่างประเทศ การรับรู้ความยุติธรรม การรับรู้ว่าการได้รับมอบหมายให้ไปทางานในต่างประเทศ
มีความสาคัญ ระดับของความผูกพันส่งผลต่อการรักษาบุคลากรคนเก่ง ความเชื่อถือของลูกค้า และผล
การดาเนินงานของบริษัท
Yogita mandhanya and Maitri Shah (2010) โยกิตะ และไมตรี ศึกษาเรื่อง ความมี
ชื่อเสียงของนายจ้าง เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคนเก่ง วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางในการ
ดึงดูดให้คนเก่งอยู่กับองค์การนานๆ ด้วยการใข้เครื่องมือทางการจัดการคนเก่ง โดยเน้นการพัฒนา
และการสร้างชื่อเสียงให้องค์การเพื่อเป็นการดึงดูดคนเก่งให้อยากเข้ามาร่วมงานในองค์การ
Arporn Puvitayaphan (2008) ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการคนเก่งของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ตรวจสอบความเป็นเหตุเป็น
ผลของการใช้แนวทางการจั ดการคนเก่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2)
ตรวจสอบหน้ า ที่ ห ลั ก ของแนวทางปฏิ บั ติ ข องการจั ด การคนเก่ ง ในบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่ทาให้การบริหารจัดการคนเก่งของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประสบความสาเร็จ กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
จานวน 12 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล เก็บรวบรวมข้อมูลการ
เตรียมแนวทางสัมภาษณ์โดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
บุ คคลจาก 6 บริ ษัทชั้น น าในประเทศไทย และใช้วิธีการสั มภาษณ์ เชิง ลึ กแบบกึ่งโครงสร้ า ง
ผลการวิจัยสรุปว่า 1) แนวทางปฏิบัติของการจัดการคนเก่งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีการพิจารณาคนเก่งจากผลการประเมินย้อนหลัง 1-3 ปีต่อเนื่อง และพิจารณา
จากขีดความสามารถ 2) หน้าที่หลักของแนวทางปฏิบัติของการจัดการคนเก่งในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย (1) การระบุตัวคนเก่ง โดยมีเกณฑ์พิจารณาจาก ผล
การปฏิบั ติงานที่ผ่ านมา (KPI) ศักยภาพ ขีดความสามารถ คุณค่าหลั กขององค์ การ (Corporate
Value 4C: Credible, creative, caring, courages) และอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ระดั บ หรื อ ต าแหน่ ง งาน
ประสบการณ์ อายุ โอกาสเติบโต ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (2) การพัฒนาคนเก่ง ได้แก่
การฝึกอบรม การให้งานส าคัญ ๆ ท้าทาย ประสบการณ์การทางานกับแผนกอื่น การฝึกอบรมใน
โครงการ (Project-based training) รวมถึงให้งานที่ยากและการเป็ นพี่เลี้ยง นอกจากนี้ควรมีการจูง
ใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่แผนพัฒนาอาชีพ แผนความก้าวหน้าในอาชีพ การเลื่อนขั้น
และการหมุนเวียนงาน เป็นต้น 3) ปัจจัยที่ทาให้การบริหารจัดการคนเก่งของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประสบความสาเร็จ ได้ แก่ (1) การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
สูงสุด ผู้จัดการสายงาน (Line Manager) ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกบุคคล (2) ผู้บริหารใหม่ ต้องเข้า
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ฝึกอบรมหลักสูตรภาวะผู้นา และการบริหารงานบุคคล (3) การจัดการคนเก่งต้องได้รับการสนับสนุน
จากแผนกบริหารงานบุคคล รวมถึงการสื่อสารระหว่างกัน
Douglas A. Ready and Jay A. Conger (2007) ศึกษาเรื่องการทาให้บริษัทมีกลุ่มคน
เก่ง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดการคนเก่ง โดยเน้นที่การที่บริษัทจะมีกลุ่มคนเก่ง ซึ่ง
บริษัทจะต้องมีการจัดการในเรื่องกระบวนการในการหาคนที่ใช่ มีทักษะตรงตามความต้องการ มาเติม
เต็ ม ส่ ว นงานที่ ถู ก ต้ อ ง และในเวลาที่ เ หมาะสม และต้ อ งมี ก ารเอาใจใส่ จ ากผู้ บ ริ ห ารในการท า
กระบวนการให้ประสบความสาเร็จต้องสร้าง passion ซึ่งยากที่จะลอกเลียนแบบ และต้องสร้างให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ ซึ่ง passion ประกอบไปด้วยความเอาใจใส่ ความผูกพันต่อ
องค์กร มีระบบในการระบุและพัฒนาคนเก่ง แต่แนวทางปฏิบัติไม่ตรงกับสิ่งที่บริษัทต้องการในการ
ขยายตลาด
Peter Cappelli (2002) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด การคนเก่ ง ในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางใหม่ในการจัดการคนเก่ง การจัดการคนเก่งคือการจัดการสายโซ่
อุปทาน ต้องพยากรณ์ความต้องการคนเก่ง ประมาณการการพัฒนาคนเก่งด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่ง
ต้องประเมินดังนี้ 1) จะใช้กระบวนการสรรหาจากภายนอก หรือสรรหาภายใน 2) การประยุกต์ใช้
ความไม่แน่ น อนของการจั ดการคนเก่ง เช่นการสรรหาคนเก่งจากนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
โดยตรง เพื่อบริหารจัดการการขาดแคลนคนเก่ง 3) การลงทุนด้านการพัฒนาพนักงานอย่างคุ้มค่า
จากการทบทวนวรรณกรรม การจัดการคนเก่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1) การสรรหาและคั ด เลื อ กคนเก่ ง โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ประสบการณ์ ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ย้อนหลัง 2) การพัฒนาคนเก่ง ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสม การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง
การมอบหมายงานที่มีคุณค่า และมอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น การให้คาปรึกษาแนะนา 3) การ
ให้รางวัลแก่คนเก่ง ด้วยการจ่ายค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการที่มีความเหมาะสมแข่งขันได้เพื่อจูงใจให้
พนั ก งานคนเก่ ง สร้ า งผลงานที่ ดี เ ยี่ ย มตลอดเวลา และการจ่ า ยผลตอบแทนเชื่ อ มโยงกั บ ผลการ
ปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ รวมถึงการได้รับการยอมรับและชื่นชมผลงาน 4)
การรักษาคนเก่งไว้กับองค์การ การจ่ายค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ ระบบและเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ วั ด ความสามารถของพนั ก งานได้ ชั ด เจน การจั ด การคนเก่ ง จึ ง เป็ น กิ จ กรรม และ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการกาหนดยุทธศาสตร์ของตาแหน่งงานที่สาคัญอย่างเป็นระบบซึ่งจะมีส่วน
ช่วยหลายๆ ด้านในการทาให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ทีมงานที่มี ร สิท ิภา
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บุ ญเพชร พึ่งย้ อย (2556) ศึกษาเรื่องคุ ณลั กษณะผู้ นากั บการปฏิบั ติง านเป็ นที ม ของ
บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะผู้นาและการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากร 3)
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีม ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้นาและการปฏิบัติงาน
เป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2)
คุณลักษณะผู้นากับการปฏิบัติงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีมพบว่า พัฒนาด้านการจัดองค์การและการประสานงาน
สุภลักษณ์ สีใส (2556) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ
ประสิทธิผลทีมงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
และตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับประสิทธิผลทีมงาน และเพื่อ
ประมาณค่าขนาดอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทีมงาน ผล
การศึกษาพบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับบุคคล พบว่า ความไว้วางใจ
บุคลิกภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของทีมงาน ระดับทีมงาน พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ความฉลาดทางอารมณ์ของหัวหน้า มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีมงาน
เมทินี ทนงกิจ (2553) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความเหนียวแน่นในทีมที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของที ม
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตภาคกลาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความเหนียว
แน่นในทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ภาคกลาง จานวน 146 ทีม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของประสิทธิผล
ของทีมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความเหนียวแน่นในทีมส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม
มากที่สุด พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของทีมผ่าน
ความเหนียวแน่นในทีม และความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ
ทีมผ่านความเหนียวแน่นในทีม
กรกนก (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทางานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่
ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อศึกษา
การทางานเป็ นทีมของพัฒ นากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒ นาชุมชนจังหวัด
เพชรบุ รี 2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การท างานเป็ นที ม ของพั ฒ นากรในพื้ น ที่ ค วาม
รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประชากรได้แก่พัฒนากรในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 115 คน และผู้เกี่ยวข้องจานวน 15 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) พัฒนากรในพื้นที่ความรับผิ ดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจัง หวัด
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เพชรบุรีมีการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของพัฒนากรใน
พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ การคิดเชิงบวก การรวม
ทีม การจัดการความรู้ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความสมดุลของชีวิตการทางาน โครงสร้างของทีม
การกาหนดภาระกิจและกลยุทธ์ของหน่วยงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รุ่งนภา แสงมณี (2552) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดภาค 6 วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการ
ทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการ
ทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ สานักงาน สรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 6 กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 234 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มี 6
ด้าน ได้แก่ ความสั มพัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คล นโยบายและการบริ ห าร ความมั่นคงในการปฏิบั ติ ง าน
ความก้าวหน้า สภาพการปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ภิญโญ มนูศิลป์ (2551) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีมในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) เพื่อศึกษา
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีมใน
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 620
โรงเรียน เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1) ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีมในโรงเรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อความมีประสิทธิผลของทีม เรียง
ตามล าดั บ ดั ง นี้ 1) อิ ท ธิ พ ลทางตรงมี 3 ปั จ จั ย คื อ ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการของที ม ปั จ จั ย ด้ า น
คุณลักษณะภาระงาน และปัจจัยด้านคุณลักษณะของทีม 2) อิทธิพลทางอ้อมมี 3 ปัจจัย ปัจจัยด้าน
ภาระงาน ปัจจัยด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้านคุณลักษณะของทีม 3) อิทธิพลรวมมี 4 ปัจจัย คือ
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัยด้านบริบทองค์การ ปัจจัยด้านกระบวนการของทีมและ
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของทีม
ศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก (2550) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสร้างทีมงานของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 วัตถุประสงค์พื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้าง
ทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอน จานวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อยสามลาดับแรก ได้ แก่ ด้านบทบาทสมดุล ด้านภาวะ
ผู้ น าที่เหมาะสม และด้า นความชัดเจนของเป้า หมาย งานวิจัยสรุปว่าทีมงานที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย บรรยากาศ
การทางานที่มีความร่วมมือกันทีมที่มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกั นในทีม 2) ด้านเป้าหมาย
และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งประกอบด้วยการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มี
ผู้นาที่ยึดหลักการ มีความสามารถและวิสัยทัศน์ และมีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน 3) ด้านกระบวนการ
ทางาน ประกอบด้วยการมีทักษะการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เปิดโอกาสและให้อานาจสมาชิกในทีม 4) ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม ประกอบด้วย กาหนด
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ทีมที่มีประสบการณ์
มีความรู้ความสามารถ และมีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน
อภิชาติ ไตรธิเลน (2550) ศึกษาเรื่องสภาพการทางานเป็นทีมในโรงเรียนที่ส่งผลต่อการ
บริหารทั่วไปในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1 วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทางานเป็นทีมในโรงเรียนที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานทั่วไป กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอนจานวน 113 คน ครูผู้สอน 226 คน เครื่องมือที่
ใช้คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า สภาพการทางานเป็นทีมกับประสิทธิผลของการบริหารงาน
ทั่วไป มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สภาพการทางานเป็นทีม ด้านการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ การสื่อสารแบบเปิด ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของทีม ด้านการสร้างความ
ไว้วางใจและการยอมรับนับถือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านภาวะผู้นาในทีมมีอานาจพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารงานทั่วไปของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
Joaquim et al. (2015) ศึกษาเรื่องการฝึกอบรมภาวะผู้นาเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์
ในการปรั บ ปรุ งผลการด าเนิ น งานของหน้า ที่ ข องผู้ นาและประสิ ทธิผ ลของที ม วั ตถุประสงค์ ข อง
งานวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า โมเดลการฝึ ก อบรมผู้ น าที ม ส่ ง ผลต่ อ ผลการด าเนิ น งานของผู้ น าที ม และ
ประสิทธิผลของทีม การศึกษาด้วยการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง 60 ทีม ผู้นาที่ได้รับการฝึกอบรมจานวน
45 คน และผู้นาที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม 45 คน ใน 2 ช่วงเวลาที่ได้รับการฝึกอบรมและไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม ผลการทดลองสรุปว่า ผู้นาที่ได้รับการฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในหน้าที่ของผู้นา และส่งมี
ต่อประสิทธิผลของทีม ผ่านการพั ฒนาหน้าที่ของผู้นาทีม งานวิจัยสรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย บรรยากาศ
การทางานที่มีความร่วมมือกัน มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีม 2) ด้านเป้าหมาย และ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งประกอบด้วยการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีผู้นา
ที่ยึดหลักการ มีความสามารถและวิสัยทัศน์ 3) ด้านกระบวนการทางาน ซึ่งประกอบด้วยมีทักษะการ
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สื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม 4) ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน
Min-Ling Liu, et al (2015) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การส ารวจผลการด าเนิ น งานของที ม ใน
อุตสาหกรรมไฮเทค และแนวโน้มการสร้างทีมเวิร์คในอนาคต วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อสร้างโมเดล
ของผลการดาเนินงานของทีม และความคล่องตัวของทีม ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มในองค์การและเกิด
จากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บริษัทไอทีขนาดใหญ่จานวน 23
บริ ษั ท ในประเทศไต้ ห วัน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถามจานวน 650 ฉบั บ ผลการศึ ก ษาพบว่า
ประการแรก ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งผลให้เกิดความร่วมมือและผลการดาเนินงานที่ดีของทีม
ประการที่สอง การเมืองในทีมส่งผลให้เกิดการแข่งขันและผลการดาเนินงานที่ดีของทีม ประการที่สาม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดความร่วมมือรวมถึงการแข่งขันและนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่
ดีของทีม ประการที่สี่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ เกิดการเสริมแรงของทีมและนาไปสู่ผลการ
ดาเนินงานที่ดีของทีมและก่อให้ เกิดความคล่องตัวของทีม งานวิจัยสรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมี
องค์ประกอบ 3 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย บรรยากาศ
การทางานที่มีความร่วมมือกัน การยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีม 2) ด้านเป้าหมาย และ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งประกอบด้วย ผู้นาที่ยึดหลักการ มีความสามารถและวิสัยทัศน์ 3)
ด้านกระบวนการทางาน ประกอบด้วย สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เปิดโอกาสและให้อานาจ
สมาชิกในทีม
Pilar Ficapal-Cusia and Joan Boada-Grau (2015) ศึกษาเรื่องอีเลิร์นนิ่งและทีมเลิร์
นนิ่งในทีมงานเสมือน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทางานของ
ทีมอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่หลักปฏิบัติ ทักษะ พฤติกรรมและทัศนคติ ผลการวิจัยพบว่า การคานึงถึง
ภารกิจร่วมกัน การมีวัตถุประสงค์และข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของ
ที ม งานวิ จั ย สรุ ป ว่า ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมี อ งค์ ป ระกอบ 4 ด้ า น 1) ด้ า นสภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศในการท างาน ประกอบด้ ว ย มี ก ารยอมรั บ และสนับ สนุ นซึ่ ง กั นและกั น ในที ม 2) ด้ า น
เป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งประกอบด้วยการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
ร่วมกัน 3) ด้านกระบวนการทางาน ซึ่งประกอบด้วยมีทักษะการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม และ
การที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม ประกอบด้วยการมีผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
Boudewijn A. Driedongs et al (2014) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดทีมจัดซื้อที่มี
ประสิ ทธิผ ลวัตถุป ระสงค์เพื่อศึก ษาปัจจัย ที่ส่ งผลต่ อประสิ ทธิผ ลของทีมจัดซื้ อ และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมจัดซื้อ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 59
ทีมจัดซื้อใน 12 บริษัทข้ามชาติ ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือภายในทีม การสร้างความสัมพันธ์
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ระหว่างคู่ค้า ภาวะผู้นา สนับสนุนประสิทธิผลของทีมทาให้ทีมนามาซึ่งผลการดาเนินงานที่ดี งานวิจัย
สรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 4 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ทางาน ประกอบด้วย บรรยากาศการทางานที่มีความร่วมมือกัน การยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและ
กันในทีม 2) ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งประกอบด้วย ผู้นาที่ยึดหลักการ มี
ความสามารถและวิสัยทัศน์ มีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน 3) ด้านกระบวนการทางาน ประกอบด้วยมี
ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ เ ปิ ด กว้ า งภายในที ม สมาชิ ก มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ 4) ด้ า นบทบาทและ
โครงสร้างของทีม ประกอบด้วย การกาหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน
Oussama Saafein and Gholam A. Shaykhian (2014) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลการดาเนินงานของทีมเสมือนจริง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของทีม
เสมือนจริง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คนในกลุ่มบริษัทการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือในการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ และความสามัคคีในทีม
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของทีมเสมือนจริง งานวิจัยสรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ
4 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย บรรยากาศการทางานที่มี
ความร่วมมือกัน สถานที่ปฏิบัติงาน ขนาดของทีม การยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกั นในทีม 2)
ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งประกอบด้วย ผู้นาที่ยึดหลักการ มีความสามารถ
และวิสัยทัศน์ 3) ด้านกระบวนการทางาน ประกอบด้วยมีทักษะการสื่ อสารที่เปิดกว้างภายในทีม
สมาชิ ก มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ เปิ ด โอกาสและให้ อ านาจสมาชิ ก ในที ม 4) ด้ า นบทบาทและ
โครงสร้างของทีม ประกอบด้วย การมีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน
Peter Y.T. Sun and Anderson Marc H (2012) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของทีมและ
ผลการดาเนินงานของทีมให้บริการ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของทีมส่งผลต่อระดับผลการ
ดาเนินงานของทีมให้บริการประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 201 ทีมในประเทศฮ่องกงและ
มาเก๊า ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของทีมเป็นตัวกาหนดผลการดาเนินงานของทีมและในทางปฏิบัติ
เป็นการรายงานสถานะปัจจุ บัน ของทีมและการเสนอแนวทางในการเพิ่มผลงานของทีม งานวิจัย
สรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 2 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ทางาน ประกอบด้วย บรรยากาศการทางานที่มีความร่วมมือกัน ทีมที่มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่ง
กั น และกั น ในที ม 2) ด้ า นเป้ า หมาย และบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
Philip S. DeOrtentiis et.al. (2013) ศึกษาเรื่องความสามัคคี และความพึงพอใจ ใน
ฐานะตัวแปรกลางระหว่างความเชื่อใจในทีม และประสิทธิผลของทีม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจและประสิทธิผลของทีมผ่านตัวแปรกลางคือความเหนียว
แน่นของทีมและความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจส่งผลถึงประสิทธิภาพของทีมผ่าน
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ตัวแปรความเหนียวแน่นและความพึงพอใจ งานวิจัยสรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 3
ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย บรรยากาศการทางานที่มี
ความร่วมมือกันทีมที่มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีม 2) ด้านเป้าหมาย และบริบทที่
เกี่ยวข้องกับองค์การ ประกอบด้วยการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 3) ด้านบทบาท
และโครงสร้างของทีม ประกอบด้วย กาหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน และมี
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ทีมมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
เสี่ยวเฟิง และคณะ (Xiaofeng et al., 2012) ศึกษาเรื่องการให้คุณค่าของทีมงานที่มี
ประสิทธิผลในประเทศจีน วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์การให้คุณค่าสมาชิกในทีมใน
มุมมองของผู้นาทีม และประสิทธิผลของทีมบนพื้นฐานของทฤษฎีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 64
ทีม จากจานวนพนักงาน 386 คน จาก 10 บริษัท ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้การมีตัวตนของสมาชิกใน
ทีมโดยผู้นาทีมเป็นวิธีที่สาคัญในการให้คุณค่าบุคลากรซึ่งเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกในทีมมีความ
พยายามเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลของทีม งานวิจัยสรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 4
ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย บรรยากาศการทางานที่มี
ความร่ ว มมื อ กั น 2) ด้ า นเป้ า หมาย และบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 3) ด้านกระบวนการทางาน ซึ่งประกอบด้วยการที่สมาชิก
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม ประกอบด้วย กาหนดบทบาทและ
หน้าที่ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน และทีมที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ
Xiaofeng Yang and Xiaoping Chu (2012) ศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงพฤติกรรมผู้ นา
และฉันทามติของภาวะผู้นาเพื่อให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดีของทีม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของผู้ น าเชิ ง รุ ก ท่ า มกลางสมาชิ ก ในกลุ่ ม ว่ า ถู ก รั บ รู้ ว่ า เป็ น ผู้ น าที่ มี คุ ณ ภาพ และส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ดาเนิ น งานที่ดีของทีม กลุ่ มตัว อย่ างได้แก่ทีมในบริษัทนานาชาติจานวน 108 ที ม เครื่องมือได้แก่
แบบสอบถามส ารวจผ่ านเว็บ ไซต์ ผลการวิจัยสรุปว่า พฤติกรรมของผู้ น าเชิง รุก ส่ งผลต่ อผลการ
ดาเนิ น งานที่ดีของทีมผ่ านการเสริ มแรงในทีม และการรับรู้ว่าเป็นผู้ นาที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับ การ
แสดงออกของการมีภาวะผู้นาเชิงรุกของผู้นาเองและฉันทามติท่ามกลางสมาชิ กในทีม งานวิจัยสรุปว่า
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 2 ด้าน 1) ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
ผู้ น าที่ ยึ ด หลั ก การ มี ค วามสามารถ และมี วิ สั ย ทั ศ น์ 2) ด้ า นบทบาทและโครงสร้ า งของที ม
ประกอบด้วย สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเปิดโอกาสและให้อานาจสมาชิกในทีม
Ron Cacioppe and Roger Stace (2009) ศึกษาเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
ทีม วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินสมาชิกในทีม ที่เรียกว่า “แบบวัด
ประสิทธิผลรวมของทีม” (ITEM) เพื่อสาหรับประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของประสิทธิผลของทีม กลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทีมการศึกษาที่ 1 ประกอบด้วย ผู้จัดการจานวน 77 คนซึ่งเป็นสมาชิก
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ของ 7 ทีม และ ทีมการศึกษาที่ 2 ประกอบด้วย นักเรียนระดับปริญญาตรีจานวน 194 คน มีการเล่น
แบบจ าลอง (simulation) กั บ ที ม อื่ น ๆ 45 ที ม ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ออสเตรเลี ย ผลการวิ จั ย พบว่ า
ประสิทธิผลรวมของทีมสามารถวัดได้จากเครื่องมือที่รายงานด้วยตนเอง (Self-report instrument)
ซึ่งสามารถทานายผลงานของทีม และวินิจฉัยจุดอ่อนและออกแบบแนวทางแก้ปัญหาได้ทันที งานวิจัย
สรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 3 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ทางาน ประกอบด้วย ทีมที่มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีม 2) ด้านเป้าหมาย และ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งประกอบด้วยการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน ผู้นาที่
ยึดหลักการ มีความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ และมีโครงสร้างมุ่งเน้น ผลงาน 3) ด้านบทบาทและ
โครงสร้างของทีม ประกอบด้วย กาหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน และเป็นทีม
ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
T. Meredith Ross, Erick C. Jones, and Stephanie G. Adams (2008) ศึกษาเรื่อง
การทานายประสิทธิผ ลของทีม วัตถุประสงค์เพื่ อเสนอโมเดลเพื่อทานายประสิ ทธิผลของทีม ผล
การศึกษาพบว่าสามารถทานายประสิทธิผลของทีมด้วยวิธีเชิงปริมาณหรือวิธีทางคณิตศาสตร์ในรูป
ของฟังก์ชันของผลการดาเนินงาน พฤติกรรม ทัศนคติ รูปแบบของสมาชิกในทีม และวัฒนธรรมของ
บริษัท งานวิจัยสรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ ประกอบ 4 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย ทีมที่มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีม 2) ด้าน
เป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ประกอบด้วยการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
ร่วมกัน ผู้นาที่ยึดหลักการ มีความสามารถ และมีวิสั ยทัศน์ 3) ด้านกระบวนการทางาน เปิดโอกาส
และให้อานาจสมาชิกในทีม 4) ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม ประกอบด้วย กาหนดบทบาทและ
หน้าที่ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และมีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้อง
ร่วมกัน
Ali Akgun et al. (2007) ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของทีมงานที่มีศักยภาพใน
โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสาเหตุและผลของประสิทธิภาพของทีมในทีม
พัฒนาซอฟท์แวร์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 53 ทีม ในประเทศตุรกี ประชากรและกลุ่มตัว อย่า งคื อ
บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จานวน 75 บริษัท ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพ
ของทีมส่ งผลทางบวกต่ อความไวในการเข้ าถึ งตลาด ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาซอฟท์แวร์ และ
ความสาเร็จของสินค้าเมื่อออกวางตลาด ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีม ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ของสมาชิกในทีม และการเสริมสร้างพลังอานาจของทีมมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพของทีมใน
ระหว่างที่ดาเนินโครงการ งานวิจัยสรุปว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 4 ด้าน 1) ด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย ทีมที่มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและ
กันในทีม 2) ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ประกอบด้วยการมีวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมายที่ชัดเจนร่ว มกัน 3) ด้านกระบวนการทางาน สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) ด้าน
บทบาทและโครงสร้างของทีม ประกอบด้วย เป็นทีมที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
Bianey C. Ruiz Ulloa and Stephanie G. Adams (2004) ศึกษาเรื่องทัศนคติที่มีต่อ
ทีมเวิร์คและประสิทธิผลของทีม วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อทีมและ
ลักษณะของบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนจากวิทยาลัยวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย Nebraska – Lincoln เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถามที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย 5 ปัจจัยจากทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่ การสื่อสารที่มีความ
ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน บทบาทชัดเจน และมีความปลอดภัยทางจิตวิทยา มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่ อ ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม งานวิ จั ย สรุ ป ว่ า ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย ทีมที่มีการ
ยอมรั บ และสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ในที ม 2) ด้ า นเป้ า หมาย และบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก าร
ประกอบด้ ว ยการมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ชั ด เจนร่ ว มกั น 3) ด้ า นกระบวนการท างาน
ประกอบด้วยทักษะการสื่อสารที่เปิดกว้างในทีม สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) ด้านบทบาทและ
โครงสร้างของทีม ประกอบด้วยการกาหนดการสื่อสารที่มีความชัดเจน บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในทีมอย่างชัดเจน เป็นทีมที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีรู ปแบบทางความคิ ดที่
ถูกต้องร่วมกัน
Gabriele Piccoli, Anne Power, Blake Ives. (2004) ศึกษาเรื่องการควบคุมโครงสร้าง
ของทีม กระบวนการทางานและประสิทธิผลของทีมเสมือนจริง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษา
ผลกระทบของทีมที่ถูกควบคุมทางการจัดการส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมเสมือนจริง ประชากได้แก่
กลุ่ มนั กเรี ย นจ านวน 51 ทีม ที่ป ระกอบไปด้ว ยสมาชิ ก 3-4 คนต่อหนึ่ง ทีม ผลการศึกษาพบว่ า
ประสิทธิผลของทีมไม่ถูกกระทบจากการควบคุมทางการจัดการ ทีมที่น่าพึงพอใจคือทีมเสมือนจริงที่มี
การประสานงานและการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล งานวิ จั ย สรุ ป ว่ า ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
องค์ป ระกอบ 4 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้ว ย การมี
บรรยากาศการทางานที่เ กิด ความร่ว มมือร่ว มใจกัน 2) ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
องค์การ ประกอบด้วยการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีโครงสร้างที่มุ่งเน้นผลของ
งาน 3) ด้านกระบวนการทางาน ประกอบด้วยทักษะการสื่อสารที่เปิดกว้างในทีม สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 4) ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม ประกอบด้วยการมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ และ
เป็นทีมที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
Billy Bateman, F. Colin Wilson, David Bingham (2002) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นา
แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของทีม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อตรวจสอบประสิทธิผล
ของทีม โดยใช้แบบสอบถามการวัดประสิ ทธิผลของทีม Down Lisburn Trust จานวน 37 ทีมซึ่ง
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แบบสอบถามพัฒนาโดย Belbin, (1981) ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ คือต้องมีการประสานกัน
ของทีม มีวัตถุประสงค์ของผลการปฏิบัติงาน มีทักษะ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนวตกรรม
และเน้นคุณภาพ หลังจากมีการตอบแบบสอบถามแล้วจะมีการจัดทาเวิร์คช็อปเพื่อพูดคุยกับสมาชิก
ในทีมถึงแนวทางในการปรับปรุงผลการดาเนินงาน ผลการวิจัยพบว่าเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิผล
ของที ม ช่ ว ยให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม งานวิ จั ย สรุ ป ว่ า ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
องค์ป ระกอบ 2 ด้าน 1) ด้านเป้ าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่ งประกอบด้ว ยการมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีผู้นาที่ยึดหลักการ มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ 2)
ด้านกระบวนการทางาน มีทักษะการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ
และเป็นทีมที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
จากการทบทวนวรรณกรรม ทีมงานที่มีประสิทธิภ าพมีองค์ประกอบ 4 ด้าน 1) ด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ประกอบด้วย บรรยากาศ สถานที่ปฏิบัติงาน ขนาดของ
ทีม ทีมที่มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีม 2) ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ ก าร ประกอบด้ ว ยการมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ชั ด เจนร่ ว มกั น ผู้ น าที่ ยึ ด หลั ก การ มี
ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ 3) ด้านกระบวนการทางาน มีทักษะการสื่อสารเปิดโอกาสและให้
อานาจสมาชิกในทีม 4) ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม ประกอบด้วย กาหนดบทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ทีมมีประสบการณ์ และมีรูปแบบทาง
ความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน และการสร้างทีมงานที่ดีส่งผลทางบวกต่อความผูกพันในทีม และภาวะผู้นา
บรรยากาศองคการ
พุธประทุม ตันสูงเนิน (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์การศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่พนักงานบริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 213 คน ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
รัชนู เรืองโอชา (2554) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ การ
เสริมสร้างพลังอานาจในงานเชิงโครงสร้าง และความพึงพอใจในงานของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่ งชาติ วัตถุประสงค์ การศึ กษา ศึกษาความสั มพั นธ์ระหว่าง การรับรู้บรรยากาศองค์ การของ
บุคลากร การเสริมสร้างพลังอานาจในงานเชิงโครงสร้าง และความพึงพอใจในงานของบุคลากร และสร้าง
สมการพยากรณ์ความพึงพอใจในงาน ด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การ และการเสริมสร้างพลังอานาจใน
งานเชิงโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากร จานวน 223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม

58
ผลการวิจัยสรุปว่า บุคลากรศูนย์ มีการรับรู้การเสริมสร้างพลังอานาจในงานเชิงโครงสร้างโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน
เชิงโครงสร้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการรับรู้การเสริมสร้างพลังอานาจในงานเชิง
โครงสร้างโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ณัฐ พร ยศนิ รั น ดร์ กุล (2552) ศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ
บรรยากาศองค์กร กับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น วัตถุประสงค์
การศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ แรงจู ง ใจ บรรยากาศองค์ ก ร และสมรรถนะทางการบริ ห าร ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ และบรรยากาศองค์การกับสมรรถนะทางการบริหาร
ประชากรได้แก่ พยาบาลวิชาชีพจานวน 292 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น มี
แรงจูงใจและการรับรู้บรรยากาศองค์กรอยู่ในระดับสูง สมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับปาน
กลาง ประสบการณ์การทางาน ระดับการศึกษา แรงจูงใจ และบรรยากาศองค์ก าร มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น
จิ น ดา รั ต นจ าเริ ญ (2549) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในงาน
บรรยากาศองค์การกับผลผลิตของงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการสังกัดกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในงาน บรรยากาศองค์การ และผลผลิต
ของงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ
พยาบาล จานวน 430 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลผลิตของงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจั ย สรุ ป ว่า บรรยากาศองค์การมีองค์ประกอบ 6 ด้าน 1) โครงสร้างองค์การ ประกอบด้ว ย
โครงสร้างองค์การมีความชัดเจน กาหนดขอบเขตงานที่รับผิดชอบชัดเจน การประสานงานที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ชัดเจน มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการทางาน และมีการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานดี
ได้มาตรฐาน 3) ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชามอบความไว้วางใจในการทางานอย่าง
เต็มที่ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้อย่างอิสระ และโอกาสในการริเริ่มทาโครงการ
ใหม่ ๆ 4) การชื่ น ชมได้ รั บ การยอมรั บ ประกอบด้ ว ยการได้ รั บ การชื่ น ชม เมื่ อ ท างานส าเร็ จ ตาม
เป้าหมาย การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 5) การสนับสนุน ประกอบด้วย
ผู้ บั งคับ บั ญชาสนั บ สนุ น การทางาน บุคลากรในหน่ว ยงานให้ ความร่ว มมือช่ว ยเหลื อ และ ความ
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 6) ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย ความภาคภูมิใจที่
ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ความตั้งใจทางานให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน และบุคลากร
มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ศุภมาศ นุ้ยเล็ก (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับบรรยากาศ
องค์การ ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นามีความสัมพันธ์ทางบวกต่อบรรยากาศองค์การ จากการศึกษา
สรุ ป ว่ า บรรยากาศองค์ ก ารมี อ งค์ ป ระกอบ 4 ด้ า น 1) ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก าร ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบย่อยได้แก่โครงสร้างองค์การมีความชัดเจน กาหนดขอบเขตงานที่รับผิดชอบชัดเจน การ
ประสานงานที่ เอื้ อ ต่ อ การปฏิบั ติง าน และการสื่ อ สารที่ มี ประสิ ท ธิภ าพ 2) ด้ า นความรั บผิ ดชอบ
ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชามอบความไว้วางใจในการทางานอย่างเต็มที่ 3) การชื่น ชม ได้รับการ
ยอมรับ ประกอบด้วยการได้รับการชื่นชม เมื่อทางานสาเร็จตามเป้าหมาย การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดและมีความเป็นธรรรม และได้รับความเห็นใจให้กาลังใจเมื่อปฏิบัติงาน
ผิดพลาด 4) การสนับสนุน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการทางาน บุ คลากรในหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และ ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
เบญจมาศ คุ้มด้วง (2547) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นากับบรรยากาศองค์การของพนัก งาน
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกั บ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สรุปว่าบรรยากาศองค์การมีองค์ประกอบ 3 ด้าน 1) ด้านโครงสร้างองค์การ
ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบย่ อ ยได้ แ ก่ โ ครงสร้ า งองค์ ก ารมี ค วามชั ด เจน ก าหนดขอบเขตงานที่
รับผิดชอบชัดเจน 2) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยได้แก่ มีการจัดทา
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานชัดเจน มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการทางาน 3) การชื่นชม
ได้รับการยอมรับ ประกอบด้วยการได้รับการชื่นชม เมื่อทางานสาเร็จตามเป้าหมาย การเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ก าหนดและมี ความเป็ นธรรม และได้รับความเห็ น ใจให้ กาลั งใจเมื่ อ
ปฏิบัติงานผิดพลาด
วิมล คะชา (2546) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ
เจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลกับวิธีการเผชิญปัญหาในงานของพยาบาลจบใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐ. วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์
การ เจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล กับวิธีการเผชิญปัญหาในงาน และศึกษาตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
วิธีการเผชิญปัญหาในงานของพยาบาลจบใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลจบใหม่ 280 คน เครื่องมือ
การวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา บรรยากาศองค์การด้านความ
รับผิดชอบและเจตคติต่อวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับวิธีการเผชิญปัญหา
อิสระ บุญญะฤทธิ์ (2545) ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นา
สมรรถนะ บรรยากาศองค์การ และประสิทธิผลของหัวหน้างานระดับต้น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ประสิทธิผล ภาวะผู้นา สมรรถนะ และการรับรู้บรรยากาศองค์การของหัวหน้างานระดับต้น และศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา สมรรถนะ และบรรยากาศองค์การ กับประสิทธิผลของหัวหน้างาน
ระดับต้น รวมถึงศึกษาตัวแปรที่ร่วมกันทานายประสิทธิผลของหัวหน้างานระดับต้น กลุ่มตัวอย่างคือ
หัวหน้างานระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์แห่งหนึ่ง จานวน 127 คน เครื่องมือการ
วิจัยได้แก่แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้างานมีประสิทธิผลสูง มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสูง มีสมรรถนะในด้านการจัดการในระดับสูง และมีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมใน
ระดับปานกลาง บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล และบรรยากาศองค์การในด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงานทานายประสิทธิผลได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Kamal Kishore Jan, Manjit Singh Sandhu, and See Kwong Goh (2015) ศึ ก ษา
เรื่ อง เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของบรรยากาศองค์การและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารในบริษัทต่างชาติในประเทศกาลังพัฒนา- มาเลเซีย วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบอิทธิพลของบรรยากาศองค์การ และความไว้เนื้อเชื่อใจ ที่มีต่อพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารในบริษัทต่างชาติในประเทศที่กาลังพัฒนา-ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลได้แยกย่อย
เป็น 2 มิติคือการเก็บสะสมข้อมูล และการกระจายข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างจานวน 231 คน
จาก 25 บริษัทต่างชาติในประเทศมาเลเซียเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติสาหรับ การวิเคราะห์หลายตัว แปร ผลการศึกษาพบว่ามิติของบรรยากาศองค์ ก าร
(organizational climate) และความผู ก พั น (affiliation) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ การแบ่ ง ปั น
ข้อมูล (knowledge sharing) ทั้ง 2 มิติคือการเก็บสะสมข้อมูล (knowledge collecting) และการ
กระจายข้อมูล (knowledge donating) ขณะที่มิติบรรยากาศองค์การในด้านความเท่าเทียมกันไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการแบ่งปันข้อมูลทั้ง 2 มิติคือการเก็บสะสมข้อมูล และการกระจายข้อมูล
สาหรับความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งมิติของการรับรู้และความผูกพันทางอารมณ์ พบว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจทั้ง
มิติของการรับรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกระจายข้อมูล ขณะที่ความไว้เนื้อเชื่อใจในมิติของความ
ผูกพันทางอารมณ์ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเก็บสะสมข้อมูล
Neeraj Kumar Jaiswal and Rajib Lochan Dhar (2015) ศึกษาเรื่องการศึกษาพหุ
ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากตนเองและ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนั กงาน วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาทของผู้นาเชิงรุกในการพยากรณ์
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ผ่านตัวแปรกลาง บรรยากาศองค์การแบบนวตกรรม และการรับรู้
ความสามารถของตนเองในด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวแปรแทรกที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นาเชิงรุกทาให้เกิดบรรยากาศนวตกรรมและส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย ภาวะผู้นาเชิงรุก บรรยากาศองค์การและความคิดสร้างสรรค์
ที่มา: Jaiswal, and Dhar, “Transformational leadership, innovation climate, creative selfefficacyand employee creativity: A multilevel study,” International Journal of
Hospitality Management 51 (October 2015): 30-41
Arash Shahin et. al. (2014) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาโมเดลส าหรั บ อิ ท ธิ พ ลของ
บรรยากาศองค์การที่มีต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการดาเนินงานขององค์การโดยใช้บา
ลานซ์ส กอการ์ ด วัตถุป ระสงค์พื่อตรวจสอบอิทธิ พลของการรับรู้ ข องพนั กงานที่มี ต่ อบรรยากาศ
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์การ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน ผู้จัดการบริษัทขนาดกลาง จานวน 321 คน ผลการศึกษา
พบว่าการรับรู้เชิงบวกของอิทธิพลของบรรยากาศองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และการรับรู้การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การ
Gabriela Rusu and Silvia Avasilcai (2014) ศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงแรงจูงใจทางด้าน
บุคคลกับบรรยากาศองค์การ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อกาหนดรูปแบบของแรงจูงใจสาหรับพนักงานใน
บริษัทอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 2) เพื่อกาหนดปัจจัยบรรยากาศองค์การของบริ ษัท
อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และ 3) เพื่อกาหนดระดับของแรงจูงใจที่สัมพันธ์กับปัจจัย
บรรยากาศองค์การ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ มทดลองจานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยจูงใจ 3 ลาดับแรกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความ
มั่นคงในงาน สภาพการทางาน และความรู้ความสามารถของผู้จัดการ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน สถานะทางการเงินของบริษัท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการชื่นชมและยอมรับ
นับถือมีความสัมพันธ์สูงสุด การได้รับความร่วมมือที่ดีมีอิทธิพลต่อการได้รับการชื่นชม ยอมรับนับถือ
และส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์การ
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Hajer Hammami, Nabil Amara, and Rjean Landry (2 0 1 3 ) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและการถ่ายโอนความรู้ของตัวแทนขาย วัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและการถ่ายโอนความรู้ของตัวแทนขาย ประชากร
และกลุ่ มตัว อย่ างจ านวน 301 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) บรรยากาศองค์การ ส่ งผลทางตรงต่ อ
กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ 2) บรรยากาศองค์การ บรรยากาศการให้ความร่วมมือ ส่งผลทางอ้อมต่อ
กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้
Umesh Kumar Barnel et.al (2013) ศึกษาเรื่องบรรยากาศองค์การและประสิทธิผล
ด้านการจัดการในประเทศอินเดีย วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโมเดลตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างมิติ
ต่างๆ ของบรรยากาศองค์การและประสิทธิผลด้านการจัดการ กลุ่มตัวอย่างผู้จัดการและผู้บริหาร
จ านวน 245 คนในองค์การต่า งๆ ประเทศอินเดี ย ผลการศึกษาพบว่ า บรรยากาศองค์ การ เช่น
กระบวนการ พฤติกรรมการช่วยเหลือ บทบาทหน้าที่ชัดเจนและการสื่อสาร การให้รางวัลเชื่อมโยงกับ
ผลการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการจัดการในประเทศ
อินเดียอย่างมีนัยสาคัญ
Mohammad Awwad Suleiman and Hanane Kada Ali (2012) ศึกษาเรื่อง ความ
เฉลียวฉลาดทางอารมณ์ และการเป็นผู้ประกอบการ ในฐานะเป็นตัวแปรแทรกระหว่างบรรยากาศ
องค์การและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ความ
เฉลี ย วฉลาดทางอารมณ์ของผู้ จัดการ บรรยากาศองค์การ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
สาหรับผู้ ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SME) กลุ่มตัวอย่าง ผู้จัดการจานวน 317 คน จาก
418 ผู้ประกอบการ SME ในนิคมอุตสาหกรรมประเทศจอร์แดน ผลการศึกษาพบว่าความเฉลียวฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้จัดการ บรรยากาศองค์การ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานส่งผลทางบวกต่อ
การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของผู้จัดการส่ งผล
ทางตรงต่อบรรยากาศองค์การ บรรยากาศองค์การส่งผลโดยตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
Jochen Menges et. al. (2011) ศึ ก ษาเรื่ อ ง บรรยากาศภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก : ความ
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศภาวะผู้นาเชิง
รุ ก (Transformational Leadership Climate) บรรยากาศการท างานที่ เ อื้ อ อ านวย (Positive
Affective Climate) บรรยากาศของความเชื่ อ ใจกั น (Trust Climate) และผลการด าเนิ น งาน
(Workforce Performance) การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร (Organizational Citizenship
Behavior) ประชากรและกลุ่ มตัว อย่ างจาก 158 องค์การ จานวน 18,094 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าบรรยากาศภาวะผู้นาเชิงรุก บรรยากาศการทางานที่เอื้ออานวย
บรรยากาศของความเชื่อใจกัน ส่งผลต่อผลการดาเนินงานที่ดี และการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
นอกจากนี้ งานวิจั ย ช่ว ยส่ งเสริ มให้ องค์ การสร้างบรรยากาศภาวะผู้ นาเชิงรุกที่เข้มแข็ง ด้ว ยการ
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คัดเลือกและการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงรุก การสรรหาผู้นาที่เป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการ
วางรากฐานโครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมที่เหมาะสม

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัยบรรยากาศภาวะผู้นาเชิงรุก
ที่มา: Menges, Jochen I. et al., “Transformational leadership climate: Performance
linkages, mechanisms, and boundary conditions at the organizational level,” The
Leadership Quarterly. 22, 5 (October 2011): 893–909
Jing, Fenwick Feng, Gayle C. Avery, and Harald Bergsteiner (2010) ศึกษาเรื่อง
บรรยากาศองค์การและผลการดาเนินงานในธุรกิจค้าปลีกยา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสั มพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การและผลการดาเนินงานในธุรกิจค้าปลีกยาขนาดเล็ก เก็บข้อมูลจากร้านค้า
ปลีกย 100 ราย ด้วยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าบรรยากาศที่เกื้อกูล สนับสนุนส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงานที่ดีขององค์การ เช่นผลการดาเนินงานด้านการเงิน ความพึงพอใจของพนักงาน ความพึง
พอใจของลู กค้า ผลการศึกษาสนับสนุนให้ผู้จัดการพิจารณาการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เกื้อกูล
สนับสนุนเพื่อเพิ่มผลการดาเนินงาน เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าและความผู กพันกับองค์การ รวมถึง
การเพิ่มอายุงานของพนักงาน
Chung-Jen Chen, Jing-Wen Huang, and Yung-Chang Hsiao (2010) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
การจัดการความรู้และนวตกรรม: บทบาทของบรรยากาศองค์การและโครงสร้างองค์การ วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบผลของบรรยากาศองค์การและโครงสร้างที่มีต่อการจัดการความรู้และนวตกรรมของ
บริ ษัทจากแนวทางทุนทางสั งคมและเครือข่ายทางสังคม ประชากรจานวน 5,000 คนจากบริษัท
ไต้หวันที่มีนามบรรจุอยู่บนรายงานประจาปี กลุ่มตัวอย่าง 146 บริษัท เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่าการจัดการความรู้มีความสัมพัน ธ์เชิงบวกกับนวตกรรมของบริษัท บรรยาการ
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องค์การที่เกื้อกูลสนับสนุน และการกระจายอานาจเป็นตัวแปรแทรกที่ส่งผลเชิงบวกต่อการจัด การ
ความรู้ที่มีต่อนวตกรรมของบริษัท และบรรยาการองค์การที่เกื้อกูลสนับสนุนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการจัดการความรู้ เมื่อโครงสร้างองค์การมีลักษณะเป็นทางการน้อยลง การกระจายอานาจและ
การจัดการความรู้แบบเบ็ดเสร็จจะเพิ่มสูงตามไปด้วย
เบอร์ จิ ต และคณะ (Birgit et al., 2009) ศึกษาเรื่องบรรยากาศองค์การ บรรยากาศ
เปรียบเทียบทางจิตวิทยาและความพึงพอใจในงาน : ตัวอย่างของบรรยากาศที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาวะผู้นา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การในการทานายความพึงพอใจในการทางานและ
ทัศนคติของพนั กงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานทั่วประเทศอังกฤษ 1,593 คน ผล
การศึกษาพบว่า บรรยากาศที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นาส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการทางานและ
ทัศนคติของพนักงาน
Larry Howard W., S. Thomas Foster, Patrick Shannon (2005) ศึกษาเรื่องภาวะ
ผู้นา การรับรู้บรรยากาศของทีม และการปรับปรุงกระบวนการในรัฐบาลท้องถิ่น วัตถุ ประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบบทบาทของการรั บ รู้ บ รรยากาศของทีมในการสนับสนุนภาวะผู้ นา กลุ่ มตัว อย่างได้แก่
พนักงานรัฐบาลท้องถิ่นจานวน 629 คน ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารในระดับสถาบัน และภาวะ
ผู้ น าในระดั บ ฝ่ า ยส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้บ รรยากาศของที ม สู ง สุ ด การรั บ รู้ บ รรยากาศของที ม เป็นตัว
กาหนดการปรับปรุงกระบวนการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้พนักงาน การ
รับรู้บรรยากาศของทีมเป็นตัวแปรกลางความสัมพันธ์ของการสนับสนุนภาวะผู้นาของทีม
Natthakun Hnujak (2005) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นา บรรยากาศองค์ก าร การได้รับการ
เสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจในงาน กั บ การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลของหั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ย
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคกลาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นา บรรยากาศองค์การ กลุ่มตัวอย่างได้แก่หัวหน้าหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกลุ่มการ
พยาบาลจานวน 274 คน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาของหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับสูง ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับสูง บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับสูง ภาวะ
ผู้นา บรรยากาศองค์การ การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
บริ ห ารงานคุ ณ ภาพบริ ก ารอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
บรรยากาศองค์ก าร และภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยนสามารถร่วมกันอธิบายการบริหารงานคุณภาพ
บริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยได้ร้อยละ 40.9
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปว่าบรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
1) โครงสร้างองค์การ ที่มีความชัดเจนกาหนดขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การประสานงานและการ
สื่อสาร 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการจัดทาคู่ มือปฏิบัติงาน การประเมินผล การให้รางวัล 3)
ความรับผิดชอบ ได้รับการไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ โอกาสริเริ่มทาโครงการ

65
ใหม่ๆ 4) การได้รับการชื่นชม ได้รับการชื่นชมเมื่อทางานสาเร็จตามเป้าหมาย ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
ได้รับความเห็นใจเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด 5) การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ได้รับการสนับสนุน และ
ความร่วมมือ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 6) ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ความ
ภาคภูมิใจ ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ การรับรู้บรรยากาศ
ของทีมมีความสัมพันธ์และสนับสนุนภาวะผู้นาของทีมงาน
การ ั นาภาว ผ้นา
นิโลบล แสงพนัสธาดา (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นามีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคาแหง วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคาแหง ศึกษาระดับ
ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคาแหง และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กลุ่มตัวอย่า ง คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
รามคาแหงจานวน 400 คน ผลการศึกษาสรุป ว่าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาโดยการแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็ น เป็ น แนวทางที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด รองลงมา ได้แก่ การประชุมทางวิช าการ และการ
สัมมนา ตามลาดับ การพัฒนาภาวะผู้นามีความสัมพันธ์เชิงบวก กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ธนภณ ธรรมรักษ์และคณะ (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจานวน 525 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การ
บริ ห ารทรั พยากรในองค์การ 3) การส่ งเสริมวัฒ นธรรมองค์การ 4) การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่า งมี
คุณธรรม 5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6) การเป็นผู้นาองค์การ
พงกะพรรณ ตะกลมทอง และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นา
ผู้บริหารระดับกลาง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
นาเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาผู้บริหารระดับกลาง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยใช้การวิจัยแบบผสม ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ภาวะผู้นาผู้บริหารระดับกลางประกอบด้วย
องค์ประกอบหลั ก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะประกอบด้ว ย 7
องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย และ
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงบทบาท ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะ
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ผู้นาผู้บริหารระดับกลาง ประกอบด้วยวิธีการและเทคนิคการพัฒนาผู้นา 17 วิธี คือ บทบาทสมมติ
เกมบริหาร กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาจิต กรณีศึกษา การระดับความคิด ศึกษาดูงาน การ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ การเผชิญเหตุการณ์ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เกมการศึกษา การฝึกงาน
การสนทนาวงกลม การทาแบบฝึกหัด การทาโครงการจริง การฝึกสั่งการ การประชุมวิชาการ
ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ (2555) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการ
ผ่ า นการเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้ นา
ทางวิชาการ และพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผล
การศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการมี 4 องค์ประกอบ 70 ตัวบ่งชี้ 2) พฤติกรรม
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการสร้าง
สภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 3) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้ นาทางวิชาการ
ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานสาหรับผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง (2554) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบ
การพั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กจากครู ใ นวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา จานวน 46 แห่ง จานวน 351 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามภาวะผู้นาพหุปัจจัย ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาที่เหมาะสมมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสารวจความ
ต้องการการฝึกอบรมและพัฒนา 2) การเตรียมการและการออกแบบการฝึกอบรมและพัฒนา 3) การ
ฝึกอบรมและพัฒนา 4) การพัฒนาและการปฏิบัติด้วยตนเอง 5) ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรม
และพัฒนา
ด ารงค์ ศรี อ ร่ า ม (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์
การศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงในการบริห ารงาน 4 ด้านของผู้ บริหาร
โรงเรียน ในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นจ านวน 510 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ
แบบสอบถามแบบตรวจสอบและประเมินรูปแบบ แบบสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสภาพปัจจุบันด้านบริหารทั่วไปมีระดับภาวะผู้นามากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านบริหารบุคคล ด้านงบประมาณและ ด้านวิชาการ 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ พบว่า ด้านวิชาการมีความสาคัญและจาเป็นมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 3) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นา
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การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ คือ “รูปแบบการออกแบบ
กระบวนการจิตสานึก”
ธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่องหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารอู่
กลางประกันภัย วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารอู่
กลางประกันภัยตามแนวทางภาวะผู้นา Full Range ของ Bruce J. Avolio 2) เพื่อศึกษาผลการใช้
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารอู่กลางประกันภัยตามแนวทางภาวะผู้นา Full Range ของ
Bruce J. Avolio ผลการศึกษาสรุปว่า 1) อู่กลางประกันภัยมีภาวะผู้นาตามแนว Full Range อยู่ใน
ระดับต่าถึงปานกลาง และควรมีพฤติกรรมอันเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นาแบบ Full Range 12
องค์ประกอบ 2) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นาโดยการจัดประชุมกลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม และนามาปรับปรุง แล้วทาไปใช้ทดลองกับ
ผู้ บ ริ ห ารอู่ ก ลางการประกั น ภั ย จ านวน 50 คน ผลของการทดลองปรากฎว่ า กลุ่ ม ทดลองมี
ความสามารถในการพัฒนาระดับภาวะผู้นาสูงกว่ากลุ่มควบคุม
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นา วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาในอนาคต ผลการศึกษาพบว่าแนวทางฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นา
อยู่ในรูปแบบของการสอนแนะนางาน ระบบพี่เลี้ยง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการประเมิน 360
องศา ผู้ น าต้ อ งเป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง นั ก คิ ด เชิ ง ระบบ เป็ น ผู้ คิ ด ค้ น นวั ต กรรมประสานงาน
หลากหลายวัฒนธรรม เป็นครูพี่เลี้ยง มีวิสัยทัศน์ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นเครื่องมื อ ที่มี
ประสิทธิภาพและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้นาให้มีความสามารถในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
จันทกานติ์ ตันเจริญพานิช (2550) ศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นาคลื่นลูกใหม่ในภาค
ราชการไทย: โมเดลที่พึงประสงค์ วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนาภาวะ
ผู้นาในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้นาคลื่นลูกใหม่ (ผู้นาระดับ
ต้น) ของไทย และ 3) เพื่อนาเสนอโมเดลการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้นาคลื่นลูกใหม่ (ผู้นาระดับต้น)
ของไทย ประชากรที่ ได้แก่ ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ใน
ราชการไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2549 จานวน 140 คน เครื่องมือการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ผล
การศึกษา 1) ผู้นาในศตวรรษที่ 21 ต้องมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เน้นการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างนวตกรรม เป็นผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 2) ผู้นาคลื่นลูกใหม่ (ผู้นาระดับต้น) มีความ
ต้องการพัฒนาภาวะผู้นาใน 3 หัวข้อหลัก คือ ทักษะส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับราชการ และความรู้
ทางการบริหาร โดยผ่านการพัฒนาภาวะผู้นาด้วยการฝึกอบรมนอกเหนือจากงาน ได้แก่ การเรียนรู้
จากการลงมือกระทา การระดมสมอง และการอภิปรายกลุ่มหรือเป็นคณะควบคู่กับการฝึกอบรมใน
งานได้แก่ การได้รับการมอบหมายงานพิเศษที่ท้าทาย การสอนงาน และ การประเมินแบบ 360 องศา
3) โมเดลการพัฒนาภาวะผู้นา ควรมีรูปแบบที่เป็นการผสมผสานวิธีการพัฒนาภาวะผู้นาแบบดั้งเดิม
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กั ล ยรั ต น์ เมื อ งสง (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อ
สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านบริหารจัดการศึกษา
จานวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาสรุปว่า
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 1) การ
มีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง 2) มีความสามารถรวบรวมข้ อมูลต่างๆ มากาหนดกล
ยุทธ์ 3) มีความสามารถในการพยากรณ์และกาหนดอนาคตได้ 4) การมีความคิดเชิงปฏิวัติ 5) มีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับเลือกสูงสุด 3 ลาดับแรกคือ
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมความคิดเห็น
ปรั ช ญา ชุ่ ม นาเสี ย ว (2548) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาภาวะผู้ น าในองค์ ก ารด้ ว ย EQ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาในองค์การด้วย EQ ผลการศึกษาแนวทางการ
พั ฒ นาภาวะผู้ น าในองค์ ก ารด้ ว ย EQ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ค วามฉลาดด้ า นสติ ปั ญ ญา (Intelligent
Quotient) และความฉลาดด้านอารมณ์ (Emotional Quotient) คือ 1) ต้องมีความฉลาดรู้ คือฉลาด
รู้ในงาน และฉลาดรู้ในอารมณ์ของตนเอง 2) มีความฉลาดทา เป็นเรื่องของการทาเป็น เป็นศิลปะ
อย่างหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ฉลาดพูดฉลาดคิด 3) มีความฉลาดพูด เลือกพูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 4) มีความฉลาดคิด คือมีความฉลาดทางใจ มีสติสัมปชัญญะ
Wallapha Ariratana, et al, (2015) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นาในด้านทักษะด้าน
ติดต่อสื่อสาร(soft skills) ระหว่างบุคคลของผู้บริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาภาวะผู้นาในด้านทักษะด้านติดต่ อสื่อสารระหว่างบุคคลของผู้บริหารการศึกษา ประชากร
ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา และครู จานวน 477 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาสรุปว่า แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาในด้าน
ทักษะด้านติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลของผู้บริหารการศึกษาประกอบด้วย 1) การพัฒนาบุคลากร
ด้วยการจัดทาเวิร์คช็อปด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้ระบบพี่เลี้ยง
และการสอนงาน 2) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริห ารงาน และการจัด การ
รวมถึงการเรียนการสอน 3) การวางแผนกลยุทธ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการแบ่งปันข้อมูล และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 4) การพัฒนาด้านศีลธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในองค์การ ลดปัญหา
ความขัดแย้ง พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียน เคารพและให้เกียรติกันระหว่าง
ผู้ ร่ ว มงาน และเป็ น ตัว อย่ างที่ดีของการพัฒ นาตนเอง 5) การติดตามและประเมินผลว่าผู้ บริ ห าร
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การศึกษามีการเปลี่ย นแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างคุณค่า และสร้างทีมงานที่ดีให้องค์การ
Shadi Ebrahimi Mehrabni and Noor Azmi Mohamad (2015) ศึกษาเรื่อง แนวทาง
ใหม่ในการพัฒนาทักษะภาวะผู้นา: การพัฒนาโมเดลและตัวชี้วัด วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อสร้าง
รูปแบบการพัฒนา ทักษะความเป็นผู้นาและตัวชี้วัดของภาวะผู้นาที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์การ
และผลของการแบ่งปันข้อมูลในฐานะตัวแปรแทรกที่มีต่อประสิทธิภาพองค์การ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปว่า รูปแบบการพัฒนา ทักษะความเป็นผู้นาและตัวชี้วัดของ
ภาวะผู้นาที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์การประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้านคือ 1) สร้างวิสัยทัศน์ร่วม
2) สร้างแรงจูงใจโดยให้ความไว้เนื้อเชื่อใจผู้ใต้บังคับบัญชา 3) การพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพ 4) การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 5) มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 6) การพัฒนาและ
เสริมแรงผู้ใต้บังคับบัญชา 7) ประสิทธิผลของภาวะผู้นา

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดงานวิจัยการพัฒนาภาวะผู้นา
ที่มา: Mehrabani, Shadi Ebrahimi and Noor Azmi Mohammad, “New approach to
leadership skills development (developing a model and measure),” Journal of
Management Development 34, 7: 821 – 853
Alimbekova Anar Aymoldanovna et al. (2015) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกิจกรรมของนักเรียนรัฐบาล วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อนาเสนอ
รูปแบบของ ผลการศึกษา การพัฒนาความเป็นผู้นาของนักเรียน ในกิจกรรมของนักเรียนรัฐ บาล
ปั ญหาของการ พัฒ นาความเป็ น ผู้ นาของนักเรียนในกิจกรรมของนั กเรียนรัฐ บาลในช่วงของการ
ฝึกอบรมในช่วงมัธยมปลาย การเตรียมมืออาชีพที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีความเป็นผู้นาสูง
เป็นขั้นตอนสาคัญในการปรับปรุง ระบบการศึกษา และการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย การเตรียมตัว
ของนักเรียนด้วยการให้โอกาสในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นา และปัจจัยส่วนบุคคลในการสร้างมือ
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อาชีพที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคต ประสิทธิผลของการพัฒนาความเป็นผู้นาของนักเรียน ขึ้นอยู่กับ
ความสมบูรณ์ เงื่อนไขที่ซับซ้อน ทางด้านจิตใจและการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม
พิเศษของ นักเรียนรัฐบาล ให้นักเรียนอยู่ใน บทบาทความเป็นผู้ นา การจัดลาดับความสาคัญ ของ
การพัฒนา คุณภาพความเป็ นผู้น า นอกจากนี้ขั้นตอนต่างๆ ที่ควรเตรียมตัวส าหรับการฝึ ก อบรม
นักเรียนได้แก่ 1) ปฐมนิเทศนักเรียนผู้ปกครองเกี่ยวกับ การก่อตัวของ คุณภาพความเป็นผู้นาของ
นักเรียน 2) ความสัมพันธ์ ที่มีคุณค่าของ แต่ละบุคคลกับพฤติก รรมความเป็นผู้นาของเขา 3) ดูแลให้
รากฐานประชาธิปไตยในการเลื อกตั้งผู้ นาของนักเรียนรัฐ บาล 4) กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ข อง
นั กเรี ย น 5) การครอบงาของนวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ที่ทั นสมัย ในการจัด กิจ กรรมของนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง 6) มุ่งเน้นไปที่ผลการดาเนินงานทางสังคมของ นักเรี ยนผู้ปกครอง และความต่อเนื่องของ
ประเพณีในชุมชน นักเรียน
Teerapun Chaimongkonrojna and Peter Steane (2015) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นา
ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาภาวะแบบ Full
Range (FR- LDP) ของผู้บริหารระดับกลางของบริษัท เฟอร์นิเจอร์ ในประเทศไทย และวิธีการทาให้
พฤติกรรมของภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลเกิดขึ้นและยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารระดับกลาง
จานวน 31 คนผู้บริหารระดับกลางเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาเป็นเวลาหกเดือน โดยแบ่งเป็น การ
ฝึกอบรมปฏิบัติงาน 3 เดือน สลับกับการประเมิน 360 องศา ใช้แบบสอบถาม Multifactor 5X และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ในตอนท้าย เพื่อสอบถามถึงประสบกาณ์ของภาวะผู้นา ผลการศึกษาพบ ว่า
พฤติกรรม ความเป็นผู้นา และประสิทธิภาพการทางาน โดยรวมปรับตัวดีขึ้น ในช่วงเวลาของ FRLDP โปรแกรมส่งผลในเชิงบวกต่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลโปรแกรมมีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจาก
โปรแกรมการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังเกิดจากตัวผู้เข้าอบรมเองที่มีความสนใจและให้ความร่วมมือ รวมถึง
การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
C. Manohar Reddy and Vasanthi Srinivasan (2015) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะ
ผู้นา วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อแยกความแตกต่างของการพัฒนาผู้นา และการพัฒนาภาวะผู้นา
เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นาและการพัฒนาโปรแกรมสาหรับการพัฒนาภาวะผู้นา ผลการศึกษา
พบว่า การพัฒนาผู้นาเน้นไปที่การพัฒนาของแต่ละบุคคลในขณะที่ การพัฒนาภาวะผู้นา เน้นบน
กระบวนการของการพัฒนา ที่เ กี่ยวข้องกับ หลายๆ อย่างโดยเนื้อแท้ของบุคคล ( เช่น ผู้นา และ
ลูกน้อง หรือ เพื่อนร่วมงาน ในทีมงาน) การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นาต้องมีความเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือการปลูกฝังความรู้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ การพัฒนาภาวะผู้นา และ
มีการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้กับแนวทางปฏิบัติ
Gro Ladegard and Susanna Gjerde (2014) ศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นาด้วยการ
สอนงาน การรั บ รู้ ความสามารถและบทบาท และความไว้ว างใจในผู้ ใต้บังคับบัญชา ด้ว ยวิธีการ
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ผสมผสาน การประเมินภาวะผู้นาด้วยการสอนงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประเมินผลของ
การสอนงานที่มีต่อการการรับรู้ความสามารถและบทบาท และความไว้วางใจในผู้ใต้บังคับบัญชา ผล
การศึกษาพบว่า 1) การรับรู้ความสามารถและบทบาท และความไว้วางใจในผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มขึ้น
ในกลุ่มที่ได้รับการสอนงาน และไม่เพิ่มขึ้นในกลุ่มควบคุม 2) การสอนงาน ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้
ความสามารถและบทบาท และความไว้วางใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา
Bonnie Hagemann and Saundra Stoope (2013) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผู้นาในยุค
หน้า วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อสารวจการพัฒนาผู้นาในยุคหน้า ซึ่งเป็นยุคเบบี้บูม มีประชากร
สูงอายุเป็นสัดส่วนที่สูง ผลการศึกษาพบว่าทักษะเบื้องต้นสาหรับผู้นาในยุคหน้าที่ผู้นาจะต้องมีได้แก่
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง การกาหนดวิสัยทัศน์ การนาทีม การผลักดันผลงาน และการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาภาวะผู้นาได้แก่ การสอนงาน (coaching)
Wendy Wells and William Hejna (2009) ศึกษาเรื่องการริเริ่มในการพัฒนาภาวะ
ผู้นาเพื่อประสิทธิผลในการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อสารวจการริเริ่มใน
การพัฒนาภาวะผู้นาว่ามีกิจกรรมใดที่ต้องดาเนินการ เพื่อแยกความแตกต่างของการพัฒนาผู้นา และ
การพัฒนาภาวะผู้นา เพื่อชี้ให้เห็นความสาคัญของการพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อประสิทธิผลในการวางแผน
สืบทอดตาแหน่ง ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาภาวะผู้นาคือกระบวนการหรือการมีอิทธิพลในการทา
ให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องดาเนินการและจะดาเนินการอย่างไรในการพัฒนาภาวะ
ผู้นา ขณะที่การพัฒนาผู้นาเป็นการเน้นที่ตัวบุคคล การพัฒนาผู้นาจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการ
วางแผนสืบทอดตาแหน่ ง ด้วยการใช้ทักษะความรู้ความสามารถและพฤติกรรมภาวะผู้ นาในการ
สร้ า งสรรค์ เ ทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบจั ด ท าระบบงานการพั ฒ น า
ความก้าวหน้าในอาชีพและการสืบทอดตาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิผล
Afroditi Dalakoura (2009) ศึกษาเรื่อง การแยกความแตกต่างระหว่างการพัฒนาผู้นา
และการพัฒนาภาวะผู้นา ด้วยการนาเสนอกรอบแนวคิดแบบบูรณาการของการพัฒนาภาวะผู้นา
วัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาการรั บ รู้ การพัฒ นาผู้ นาโดยการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการพัฒ นาผู้ น าใน
องค์การ และเสนอกรอบแนวคิดแบบบูรณาการสาหรับการพัฒนาผู้นาโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารเพื่อ
ก าหนดระบุ ปั จ จั ย ที่ ก าหนดการการพั ฒ นาภาวะผู้ น า ผลการศึ ก ษาพบว่ า การพั ฒ นาภาวะผู้ นา
ประกอบด้ว ยแนวทางปฏิบั ติที่ห ลากหลาย รวมถึงการร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น การได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร ความเอาใจใส่จากหัวหน้างาน เป็นต้น
Wendy Wells and William Hejna (2009) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาภาวะผู้ น าใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อตรวจสอบแนวทางใน
การพัฒนาผู้นาในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่ า ปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาผู้นา
ได้แก่ 1) มีการระบุสมรรถนะหลักของผู้นา 2) การออกแบบงานที่มีประสิทธิผล 3) เน้นที่การสรรหา
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พัฒนา และรักษาบุ คลากร อย่างเข้มแข็ง 4) การฝึกอบรมและพัฒ นาผู้ นาทั่ว ทั้งองค์การ และกับ
พนักงานทุกระดับ 5) การประเมินภาวะผู้นาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน
จากการทบทวนวรรณกรรม การพัฒนาภาวะผู้นามีองค์ประกอบ 4 ด้าน 1) แนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา ประกอบด้วย การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การประเมิน 360 องศา ระบบเครือข่าย การมอบหมายงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง 2)
วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นาประกอบด้วย องค์การเน้นเรื่องการพัฒนาผู้นาแก่พนักงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์การ องค์การให้คุณค่าแก่พฤติกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นาแก่พนักงานทุกระดับในองค์การ
องค์การกล่าวชัดเจนถึงคุณค่าและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา และ
โครงสร้างสนับสนุนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของพนักงานทุกระดับในองค์การ 3) ผู้บริหาร
และหัวหน้างานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหาร การเป็น
ตัวอย่างที่ดีของผู้นาองค์การ ส่งเสริมพฤติกรรมภาวะผู้นา และการให้รางวัล ยึดถือการพัฒนาผู้นาเป็น
กลยุทธ์สาคัญลาดับแรก หัวหน้างานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเอาใจใส่ในการพัฒนาผู้นา 4)
ระบบการบริหารบุคคลที่เป็นระบบ ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สนับสนุน
การพัฒนาทักษะ สร้างแรงจูงใจและ ให้อานาจพนักงาน การประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง
บค ิกภา เชิงผ้นา
เขมวัฒน์ รัตนจิรันดร (2556) ศึกษาเรื่องเชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ที่มี
อิทธิพลต่อเหตุผ ลเชิงจริ ย ธรรมของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
วัตถุประสงค์การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุ คลากรกับ เชาวน์อารมณ์
บุ คลิ กภาพห้ าองค์ป ระกอบ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเหตุผ ลเชิงจริยธรรม กลุ่ มตัว อย่าง 294 คน
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า เชาวน์อารมณ์และบุคลิกภาพด้านต่างๆ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเชิงจริยธรรม ยกเว้นบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง มีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตาม
กับเหตุผลเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบเปิดกว้าง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเหตุผลเชิง
จริยธรรมของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จักรพันธุ์ จตุพรพันธ์ (2554) ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนิสิ ต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ในนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กาลังศึกษาในชั้น ปี
ที่ 1-5 และเพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดบุคลิกภาพ IPIP (International Personality Item
Pool) ฉบับภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่าเครื่องมือวัดบุคลิกภาพ IPIP ฉบับภาษาไทยมีความเที่ยง
ชนิ ดความสอดคล้ อ งภายใน และมีความตรงเชิ งเนื้ อ หาและความตรงเชิ งโครงสร้า งโดย Factor
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Analysis ได้ 11องค์ประกอบย่อยและ 4 องค์ประกอบหลัก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีบุคลิกภาพหลักที่
ค่ า คะแนนสู ง สุ ด คื อ มี วิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบ รองลงมาได้ แ ก่ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ า นการปรั บ แต่ ง /
ละเอียดลออ บุคลิกภาพด้านสติปัญญาสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านความคิดริเริ่ม /รวดเร็ว
และด้านปรับแต่ง/ละเอียดลออ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
นิภาพร ศรีชุมพวง (2554) ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและภาวะผู้นาของนักกีฬาทีมชาติไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส และ
ประเภทกี ฬ ากั บ บุ ค ลิ ก ภาพ และภาวะผู้ น าของนัก กี ฬ าที ม ชาติ ไ ทย และความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
บุคลิกภาพกับภาวะผู้นาของนักกีฬาทีมชาติไทยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักกีฬาทีมชาติไทย
จานวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักกีฬาทีมชาติไทย ส่วนใหญ่มี
บุคลิกภาพแบบ EN โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีภาวะผู้นาแบบเน้นผลงาน อายุ ระดับการศึกษา
และประเภทกีฬา มีความสัมพันธ์กัน แต่สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพกับภาวะผู้นาของนักกีฬาทีมชาติ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
สุวิชชา สุทธิธรรม (2553) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อผลงาน
ของผู้ตาม ความไว้วางใจ ความคาดหวังที่จะเติบโตของผู้ตาม โดยมีภาวะผู้นาแบบนักปฏิรูปเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน เครื่องมือคือแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย
473 คน ผลการวิจัยพบว่า การแสดงออก การมีจิตสานึก ความเป็นมิตรและการเปิดรับประสบการณ์
ของผู้นามีอิทธิพลต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผู้นา และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผู้ตาม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .001 ความไว้วางใจในตัวผู้นา การแสดงออก ความเป็นมิตร และการเปิดรับ
ประสบการณ์ของผู้นาส่งมีอิทธิพลต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผู้นา ความคาดหวังที่จะเติบโตในงาน
ของผู้ตาม โดยมีความเป็นผู้นานักปฏิรูปเป็นตัวแปรส่งผ่าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .001
ธิดา อิงคสฤษฎ์ (2551) ศึกษาเรื่องผลการปฏิบัติงานกับบุคลิกภาพ 16 องค์ประกอบของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางชีวสังคมที่มี
ต่อบุคลิกภาพ 16 องค์ประกอบ 2) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่มีต่อบุคลิกภาพ 16
องค์ประกอบ 3) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า 1) อาจารย์
ที่ มี ปั จ จั ย ทางชี ว สั ง คมแตกต่ า งกั น มี บุ ค ลิ ก ภาพแตกต่ า งกั น 2) บุ ค ลิ ก ภาพแตกต่ า งกั น มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน
ทีปกร พุดด้วง (2551) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และ
พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมในการท างานของพนั ก งาน กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท ในเครื อ เมทั ล ลิ ค กรุ๊ ป
วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของพนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค
กรุ๊ป 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทางานของ
บริษัทในเครือเมทัลลิคกรุ๊ป ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์แบบผกผัน
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กับ พฤติกรรมเชิงจริ ย ธรรมในการท างาน 2) บุคลิ กภาพแบบแสดงตัว บุคลิ กภาพแบบเปิด กว้ า ง
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบมีมโนสานึก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในการทางาน และ ตัวแปรทานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทางานได้แก่ บุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
ศศิวิมล อุปนันไชย (2551) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ความสามารถในการเผชิ ญ และฟั น ฝ่ า อุ ป สรรคและพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร :
กรณีศึกษาในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความสามารถในการเผชิญและฟั นฝ่าอุปสรรคและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในสานักงานอธิการบดี กลุ่มตัวอย่างได้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในสานักงานอธิการบดี 169 คน เครื่องมือคือแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่ า 1) บุ ค ลิ ก ภาพด้ า นประนี ป ระนอมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ OCBs อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์ทางลบกับ OCBs อย่างมีนัยสาคัญ 2) บุคลิกภาพด้านการ
เปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพด้านมีจิตสานึก ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ OCBs

ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจัย บุคลิกภาพผู้นาและความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ที่มา: ศศิวิมล อุปนันไชย, “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: กรณีศึกษาในสานัก งาน
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง .” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551)
สมร พลศักดิ์ (2550) ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ
บุ ค ลิ ก ภาพ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารและ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร 2) เพื่ อ ศึ ก ษา
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ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์การ กับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ
ของพนั ก งาน จ านวน 384 คน ผลการวิ จั ย พบว่า 1) บุ ค ลิ ก ภาพด้ า นความหวั่น ไหวทางอารมณ์
บุคลิกภาพด้านด้านแสดงตัว บุคลิกภาพด้านการเปิด รับประสบการณ์ บุคลิกภาพด้านประนีประนอม
และบุ คลิ กภาพด้า นมีจิ ตส านึ ก อยู่ ในระดับปานกลาง มีวัฒ นธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ อ ยู่ ใ น
ระดับสูง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2)
บุคลิกภาพด้านด้านแสดงตัว บุคลิกภาพด้านประนีประนอม บุคลิ กภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์
บุคลิกภาพด้านมีจิตสานึก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพนักงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) บุคลิกภาพด้านประนีประนอม บุคลิกภาพด้านมีจิตสานึก
บุ ค ลิ ก ภาพด้ า นการเปิ ด รั บ ประสบการณ์ บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่ น ไหว และวั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบ
สร้างสรรค์ ทานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กรกช ภู่ด้วง (2549) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและ
ความเกี่ยวพันในการทางานกับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: กรณีศึกษากลุ่มบริษัท เอ็ค
โค่ (ประเทศไทย) จากัด วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2) เพื่อศึกษาความเกี่ยวพันในการทางานกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 3) วิเคราะห์ตัวพยากรณ์ร่วม ได้แก่ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และ
ความเกี่ยวพันในการทางานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การองค์การ กลุ่ม
ตัว อย่ างคือ พนั ก งานกลุ่ ม บริ ษั ท เอ็ คโค่ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 320 คน เครื่องมือ ที่ ใ ช้ คื อ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความเกี่ยวพันในการทางานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 3) บุคลิกภาพด้านการเห็นพ้องกับผู้อื่น ความเกี่ยวพันในการทางานด้านเวลาที่ให้กับงาน ด้าน
การมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน และด้านความรับผิดชอบต่องาน สามารถร่วมพยากรณ์พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 40.2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุจิตรา โพธิประเสริฐ (2547) ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและขวัญในการ
ปฏิบัติงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: กรณีศึกษากลุ่มบริษัทรับจัดการขนส่ง
ระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และขวัญ
ในการปฏิบัติงานของพนั กงานซึ่งสามารถทานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่พนักงานกลุ่มบริษัทรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง จานวน 185 คน เครื่องมือ
ที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์
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ด้านการประนีประนอม ด้านการมีมโนสานึกต่อหน้าที่การงาน และขวัญในการปฏิบัติงานสามารถ
ทานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 34
Constantinos M. Kokkinos et al., (2015). ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
เรี ย นรู้ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารศึ ก ษาและลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบของครู ผู้ ส อนนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการเรียนรู้และกลยุทธ์การศึกษาและ
ลักษณะบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบในหมู่ครูผู้ส อนนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแบบ
เปิดเผยสูง และบุคลิกภาพด้านความหวั่นไหวในอารมณ์ต่าพยากรณ์ว่านักศึกษาจะมีการเรียนรู้และใช้
กลยุทธ์ทางการศึกษา
Anika Deinert et al. (2015) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และการเชื่อมโยง
ไปยั ง บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ น าและประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง และการเชื่อมโยงไปยังบุคลิกภาพของผู้นาและประสิทธิภาพการทางานการตรวจสอบ
และการเชื่อมโยง ของพวกเขาเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ ของมิติต่างๆ ของภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงและมีเชื่อมโยงทางอ้อมไปยังผลการดาเนินงานของผู้นา

ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจัยบุคลิกภาพผู้นาและภาวะผู้นา
ที่ ม า: Deinert, Anika et al., “Transformational leadership sub-dimensions and their link
to leaders' personality and performance,” The Leadership Quarterly 26, 6 (December
2015): 1090-1120
Franziska Leutner et al. (2014) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการเป็น
ผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและผลกระทบในเชิงกว้างที่มีต่อผู้ประกอบการ เช่น
การก่อตั้ง องค์การการกุศล การจัดงานอีฟเว้นท์ และการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติขององค์การ
ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทานายความสาเร็จของการเป็นผู้ประกอบการ
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Rouholla Mahdiuon et al. (2010) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสมาชิก
ที่ ดี ข ององค์ ก ารและบุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ข อง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและมิติต่างๆ กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานมหาวิท ยาลั ย
Tehran 213 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและมิติต่างๆ ของ
บุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทุกตัว 3) บุคลิกภาพด้านจิตสานึก บุคลิกภาพด้านประนีประนอม
และบุคลิกภาพเปิดรับความแปลกใหม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
Lian Shao and Sheila Webber (2006) ศึกษาเรื่องการทดสอบข้ามวัฒ นธรรมของ
รูปแบบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ
การทดสอบรูปแบบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของจีน
ผลการศึกษาสรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมของจีนมีลักษณะผกผัน เนื่องจากวัฒนธรรมของจีนมีลักษณะของการมีอานาจสูง มีความ
ไม่แน่นอนและเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ซึ่งเน้นย้าเรื่องลาดับชั้นบังคับบัญชาและโครงสร้างจาก
บนลงล่าง ซึ่งเป็นอุปสรรคสาหรับการสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์การของจีน
Jon Aarum Andersen (2006) ศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผู้ น า บุ ค ลิ ก ภาพ และประสิ ท ธิ ผ ล
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อตรวจสอบภาวะผู้นา บุคลิกภาพ และประสิทธิผลขององค์การ ผล
การศึกษาพบว่า บุคลิกภาพอธิบายภาวะผู้นา คุณลักษณะของผู้นาไม่สามารถอธิบายประสิทธิผลของ
องค์การ ขณะที่ภาวะผู้นามีผลกระทบทางอ้อมกับประสิทธิผลขององค์การ บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์
ในระดับน้อยกับการจัดการ

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการวิจัย บุคลิกภาพเชิงผู้นา และภาวะผู้นา
ที่มา: Andersen, Jon Aarum, “Leadership, personality and effectiveness.” The Journal
of Socio-Economics 35, 6 (December 2006): 1078–1091
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จากการทบทวนวรรณกรรม บุคลิ กภาพผู้ นา ประกอบด้ว ย 5 องค์ประกอบ 1) ด้าน
บุคลิกภาพของการแสดงออก คือมีความมั่นใจ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ชอบสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 2) ด้านบุคลิกภาพประนีประนอม คือมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่ขัดแย้ง 3) ด้านบุคลิกภาพมีจิตสานึก คือมีระเบียบวินัย รอบคอบ รับผิดชอบ มีเป้าหมาย
ในการทางาน และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน 4) ด้านบุคลิกภาพการควบคุมอารมณ์ คือสามารถ
จัดการกับอารมณ์ตนเอง รู้วิธีการแสดงอารมณ์ของตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 5) บุคลิกภาพเปิดรับ
ความแปลกใหม่ คือกล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน และพยายามค้นหาประสบการณ์
ใหม่ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค
ธนากร สุขศรี (2554) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความคิดสร้างสรรค์แบบ
KAI และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ กับการรับรู้ความสาเร็จในอาชีพของพนักงาน:งานธุรกิจ
บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ไอทีแห่งหนึ่ง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความสาเร็จในอาชีพ จาแนกตามรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง
กัน และศึกษารูปแบบความคิดสร้างสรรค์ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่สามารถทานายการ
รับรู้ความสาเร็จในอาชีพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ไอทีบริษัทแห่งหนึ่ง
จ านวน 155 คน เครื่ องมือที่ ใช้ คือแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบความคิดสร้างสรรค์มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานบริการ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสาเร็จในอาชีพของพนักงานบริการ การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ และรูปแบบความคิดสร้างสรรค์แบบเปลี่ยนใหม่ สามารถพยากรณ์การรับรู้ความสาเร็จ
ในอาชีพของพนักงานบริการมี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) ศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผู้นา แรงจูงใจภายในที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัดมหาชน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นา แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรคของพนักงานธนาคารกรุงไทย และ
ปัจจัยการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาและแรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ประชากรได้แก่พนักงานธนาคารกรุงไทย 3 จังหวัดได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี และ
นครปฐม จานวน 421 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมิน ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดสร้างสรรคของพนักงานธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้นาและ
แรงจูงใจภายใน และภาวะผู้นาไม่สามารถทานายระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน แต่แรงจูงใจ
ภายในสามารถพยากรณ์ระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทย
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วนิธา สานปา (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความคิดสร้างสรรค์กับภาวะ
ผู้ น าและความส าเร็ จ ในธุร กิจ ของผู้ ประกอบการในจังหวัดภูเ ก็ต วัตถุประสงค์ 1) ศึกษารูปแบบ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ภาวะผู้ น าและความส าเร็ จ ในธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต 2)
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้นาและความส าเร็จในธุรกิจ จาแนกตามรูปแบบความคิด
สร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้นาและความสาเร็จ
ในธุรกิจ 4) สร้างสมการทานายความสาเร็จในธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบความคิดสร้างสรรค์
ภาวะผู้ น าและความส าเร็ จ ในธุร กิจของผู้ ป ระกอบการในจังหวัดภูเ ก็ต อยู่ในระดั บสู ง 2) รูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์แต่ละรูปแบบของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมีความสาเร็จในธุร กิจแตกต่างกัน
มีภาวะผู้นาไม่แตกต่างกัน 3) รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ ทั้งสองแบบมีความสั มพันธ์ท างบวกกับ
ความสาเร็จในธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ภาวะผู้นามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็ จ ในธุร กิจ 5) รู ป แบบความคิด สร้า งสรรค์ ทั้ งสองแบบ และภาวะผู้ นาสามารถท านาย
ความสาเร็จในธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดวงกมล เปี่ยมศุภทรัพย์ (2554) ศึกษาเรื่องเชาว์อารมณ์ (EQ) และเชาว์ทางจิต(SQ) ที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ างสรรค์ ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย วั ต ถุ ป ระสงค์
การศึกษาเพื่อ 1) ความคิดสร้างสรรค์ เชาว์อารมณ์ (EQ) และเชาว์ทางจิตของพนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์ เชาว์อารมณ์ (EQ) และเชาว์ทางจิตของ
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจานวน 258 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินผลการศึกษา
พบว่า 1) ความคิดสร้างสรรค์ เชาว์อารมณ์ (EQ) และเชาว์ทางจิตของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย อยู่ในระดับสูง 2) ความคิดสร้างสรรค์ เชาว์อารมณ์ (EQ) และเชาว์ทางจิตมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อกัน 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ เชาว์ทางจิตด้านการมีเป้าหมายใน
การใช้ชีวิต เชาว์ทางจิตด้านการเข้าสู่ภาวการณ์แบบมีสติ เชาว์ทางจิตด้านทักษะทางสังคม
ชุติมา วงษ์พระลับ (2553) ศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่สรรค์สร้างได้ วัตถุประสงค์
การศึกษา เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ ขี ย นได้ ใ ช้ ใ นการส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ค วามคิ ด ใน
หลากหลายแง่มุม ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความคิดคล่องตัว ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดละออ โดยมีแนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้แก่
การสนใจให้เด็กถาม และให้ความสาคัญกับการถาม การตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของ
เด็กด้วยใจเป็นกลาง ผู้ใหญ่ควรกระตือรือร้นต่อคาถามที่แปลกๆ กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในเด็กจะต้องใช้เวลาพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง
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มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของความคิด
สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นของอั ค รสั ง ฆมณฑล กรุ ง เทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2)
เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อศึกษาผล
ของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 4) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของ
โมเดลความสั ม พั น ธ์เ ชิง สาเหตุแ ละผลของความคิดสร้า งสรรค์ ข องนั ก เรี ยนมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล
(สหศึ ก ษา) กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 532 คน โดยการสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน ผล
การศึกษาสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความคิดคล่องตัวและความคิดริเริ่มอยู่ในระดับ
ต่า ความคิดละเอียดละอออยู่ในระดับปานกลาง และความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับสูงสุด ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมากกว่าปัจจัยภายนอก
ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต (2548) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของ
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตต่าง
สายการศึกษา 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตที่กาลั งศึกษาในปีการศึกษา 2548
จานวน 19,187 คนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นประกอบการแบ่งชั้น
กลุ่มตัวอย่างมีจานวนท 304 คน ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดละเอียดละอออยู่ในระดับสูง ความคิดคล่องตัว
ระดับปานกลาง ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับต่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และบุคลิกภาพ
ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Jeevan Jyoti and Manisha Dev (2015) ศึ ก ษาเรื่ อ งผลกระทบของภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ในด้านบทบาทของการเรียนรู้ วัตถุประสงค์
การศึกษาเพื่อ สารวจความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน และบทบาทของการเรียนรู้เป็นตัว แปรส่ งผ่านระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ประชากร 1,157 คน และกลุ่มตัวอย่างพนักงานรับโทรศัพท์จานวน
202 คน จาก 2 องค์การที่มีชื่อเสียง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน บทบาทของการเรียนรู้เป็นตัวแปร
ส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์
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Iris Annukka Humala (2015) ศึกษาเรื่องภาวะผู้ นาและความคิดสร้างสรรค์ ในช่วง
เริ่มต้นของกิจกรรมเสมือน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการในการนาเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในช่วงเริ่มต้นของกิจกรรมเสมือน ผลการวิจัยเน้นย้าเรื่องความสาคัญในการร่วมมือกันได้การสร้ าง
ความคิดสร้างสรรค์ และการสอนงานที่เกี่ยวกับภาวะผู้นาในช่วยเริ่มต้นกิจกรรมเพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และเกิดความคิดร่วม ทักษะความรู้รอบด้ านและการล็อบบี้เป็นวิธีการในการฝึกทักษะทาง
สังคมและการทางานที่อยู่ระยะห่างกันในการทางานแบบเสมือน
Swati Mittal and Rajib Lochan Dhar (2015) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน: บทบาทของตัวแปรส่งผ่านของความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
และบทบทบาทของตัวแปรแทรกที่มีต่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ ผลของ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในบริษัทไอทีขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง โดยที่ความสามารถในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง (CSE) เป็นตัวแปรส่งผ่าน และ
การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเป็นตัวแปรแทรกระหว่างอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานและผู้จัดการรายคู่ สุ่มจากบริษัทไอที
ขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง ในประเทศอิ น เดี ย จ านวน 348 คู่ ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในบริษัทไอทีขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง ขณะที่ความสามารถในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง (CSE) เป็นตัวแปรส่งผ่าน
และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเป็นตัวแปรแทรก ระหว่างอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
Nejib Ben Moussa (2014) ศึกษาเรื่องบทบาทของภาวะผู้นา ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล และบรรยากาศองค์การในการพัฒนาขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทใน
ประเทศตูนีเซีย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องบทบาทของภาวะผู้นา ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
และบรรยากาศองค์การในการพัฒนาขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทในประเทศ
ตูนีเซียกลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงาน จานวน 52 บริษัทใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเครื่ องกลและอุตสาหกรรมโลหะและไฟฟ้า ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศ
องค์การในการพัฒ นาขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทคือปัจจัยสนับสนุนที่มี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ภาวะผู้นาและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีอิทธิพล
ทางบวกต่อบรรยากาศองค์การในการพัฒนาขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์

82

ภาว ผ้นา
เชิงรก

บรรยากาศ
สร้างสรรค

สมรร น
ด้าน
นว กรรม

ภาพที่ 10 กรอบแนวคิดการวิจัยภาวะผู้นาเชิงรุกและบรรยากาศองค์การ
ที่มา: Moussa, Nejib Ben, “Role of Leadership, Individual Creativity and Organizational
Climate in the Development of Innovative Capability of Tunisian Companies,”
International Review of Management and Business Research 3, 4 (December
2014): 1828-1835
Neil Anderson et al. (2014) ศึ ก ษาเรื่ อ งความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวตกรรมใน
องค์การ: การทบทวนวรรณกรรม แนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสาเร็จขององค์การ วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบความคิดสร้างสรรค์และนวตกรรมในองค์การคือปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
องค์การในระยะยาว ผลการวิจั ยพบว่า ความคิดสร้างสรรรค์และนวตกรรมที่ซับซ้อนหลายระดับ
จาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนภาวะผู้นาเพื่อที่จะเกิดประโยชน์และหาแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุง
กระบวนการทางาน
Gro Ellen Mathisen et al. (2012) ศึ ก ษาเรื่ อ งผู้ น าที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ช่ ว ย
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อตรวจสอบบทบาทของความคิด
สร้างสรรค์ของผู้นาในการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การกลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานและ
ผู้นาในอุตสาหกรรมร้านอาหาร จานวน 207 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดสร้างสรรค์ของผู้นา
สามารถการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ บรรยากาศองค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์ และ
พฤติกรรมองค์การที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2) ความคิดสร้างสรรค์ของผู้นาสามารถการพยากรณ์
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโดยส่งผ่านตัวแปรบรรยากาศองค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์
Millissa F.Y. Cheung and Chi-Sum Wong, (2011) ศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลง การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องพนั ก งาน
วัตถุประสงค์เพื่ อตรวจสอบบทบาทของการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในฐานะตัว แปร
แทรกที่มีต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานกลุ่ มตัว อย่างได้ แ ก่
พนักงานและหัวหน้างานรายคู่ สุ่มจากร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้าปลีก ธนาคาร ตัวแทนท่องเที่ยวใน
ประเทศฮ่องกง จานวน 182 คู่ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า การได้รับการ
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สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในระดับมากมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
John D. Politis (2005) ศึกษาเรื่องการกระจายตัว ของภาวะผู้ น า เป็นตัว พยากรณ์
บรรยากาศในการทางานเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผลผลิต วัตถุประสงค์ เพื่อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติการกระจายตัวของภาวะผู้นาและมิติบรรยากาศในการทางานเพื่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผลผลิต กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ระดับสูงจานวน 104 คน ผลการวิจัยพบว่าการกระจายตัวของภาวะผู้ นามีความสัมพันธ์เขิงบวกต่อ
บรรยากาศในการทางานเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผลผลิต และมิติของการกระตุ้นให้
เกิดบรรยากาศในการทางานเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบ
ทางบวกต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผลผลิต
จากการทบทวนวรรณกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
ด้านความคิดคล่องตัว หัวหน้างานสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทางภายในเวลาที่กาหนด 2) ด้าน
ความคิดยืดหยุ่น หัวหน้างานสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทาง และมีความมั่นใจว่าจะ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 3) ด้านความคิดริเริ่ม หัวหน้างานเป็นคนที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ สามารถแก้ปัญหา
โดยการพลิกแพลงและประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ 4) ด้านความคิดละเอียดละออ
หั ว หน้ า งานปฏิ บั ติ ง านที่ มี คุ ณ ค่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก าร พั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ และใส่ ใ จใน
รายละเอียดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่างสม่าเสมอ
ทัก ของนักบริหาร
อุร าภรณ์ คูน าเอก (2554) ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริห ารที่ส่งผลต่อการ
นิเทศในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)
ทักษะการบริหารของผู้บริ หารของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2)
การนิเทศในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 3) ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วยผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
ครูผู้สอน จานวน 110 โรงเรียน รวม 440 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทั้ ง 3 ด้ า น โดยเรี ยง
ตามลาดับ คือ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านมโนภาพ และทักษะด้านเทคนิค 2) การนิเทศในโรงเรียน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่การ
สร้างเสริมกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ การให้ความรู้ก่อนการดาเนินงานนิเทศ การวางแผนการนิเทศ
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การดาเนินการปฏิบัติงานนิเทศ และการประเมินการนิเทศ 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารด้านมโน
ภาพและด้านเทคนิคส่งผลต่อการนิเทศในโรงเรียน
ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล (2554) ศึกษาเรือ่ งทักษะการบริหารของผู้บริหารกับการดาเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับการดาเนินงานของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มตัวอย่าง 30 โรงเรียน ครูและผู้ ให้ข้อมูลจานวน 240 คน ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานของโรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปาริชาติ กมลยะบุตร (2553) ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้อานวยการสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ทักษะการบริหารของผู้อานวยการสถานศึกษา 2)
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การชองพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่ ม
การศึกษาท้องถิ่น 1 3) ทักษะการบริหารของผู้อานวยการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 โรงเรียน จานวน 180 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะการบริหารของ
ผู้อานวยการสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การชองพนักงานครู
เทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 อยู่ในระดับมาก 3)ทักษะการบริหารของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ด้านมโนภาพ ด้านความรู้ความคิด และด้านมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1
กัล ยากร หอมเพชร (2552) ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริห ารกับผลการบริห ารงานของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบ 1) ระดั บ ทั ก ษะการบริ ห ารของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง 2) ผลการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลง 3) ทักษะการบริ ห ารที่สั มพันธ์กับผลการบริห ารงานของผู้ บริห ารโรงเรียนผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลง สังกัดเขตตรวจราชการ
ที่ 4 จานวน 36โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลเป็น ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียนและครูจานวน
2 คน รวมทั้ ง 144 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ทักษะการบริหารมีความสัมพันธ์
กับผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและรายด้าน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
วินั ย ธรรมเกื้อกูล (2546). ศึกษาเรื่องทักษะการบริห ารของผู้ บริห ารที่ส่ งผลต่ อ การ
ปฏิบั ติงานวิช าการในโรงเรี ย นประถมศึกษาสั งกัดส านัก งานการประถมศึ กษาจังหวัด กาญจนบุ รี

85
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และ 2) ทักษะการบริห ารของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 210โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารและครูวิชาการ จานวน 420 คน เครื่องมือที่
ใช้ คือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อยู่ใน
ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน และ 2) ทักษะการบริหารของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
อวยพร รัตนไพฑูรย์ (2546). ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้ช่ วยผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้ช่วยผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาประชากรคือโรงเรียนมัธยมศึกษาจานวน 19 โรงเรียนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ทุกโรงเรียนจากกลุ่มผู้บริหาร 3 คน กลุ่มหัวหน้างาน 3 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย พบว่า แนวทางในการพั ฒ นาทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ ช่ว ยผู้ บริ ห ารโรงเรี ยน คื อ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน การฝึกภาคปฏิบัติก่อนการแต่งตั้ง ศึกษาดูงาน ประชุมปฏิบัติการ
อบรม สัมมนา
ยรรยง อรรถีโภค (2545) ศึกษา “ทักษะการบริหารและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ” วัตถุประสงค์เพื่อทราบ ทักษะการ
บริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน และวิสัยทัศน์
แตกต่างกัน กลุ่ มตัว อย่ างได้แก่ โรงเรียนประถมศึก ษา สั งกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 111 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูวิชาการของ
โรงเรี ย น จ านวนทั้ ง สิ้ น 333 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีทักษะการบริหารไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีวิสัยทัศน์แตกต่างกัน
Yangyang Chen et al. (2015) ศึกษาเรื่องทักษะทางด้านการจัดการช่ว ยสนับสนุน
ให้นวตกรรมของบริษัทประสบความสาเร็จหรือไม่ วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าทักษะ
ทางด้านการจัดการช่ วยสนับสนุนให้นวตกรรมของบริษัทประสบความสาเร็จหรือไม่ ผลการศึกษา
พบว่า 1) ทักษะทางด้านการจั ดการช่วยสนับสนุนให้ นวตกรรมของบริษัทประสบความส าเร็จ 2)
ทักษะทางด้านการจัดการส่งผลเชิงบวกต่อผลผลิตของนวตกรรมในระดับต่าสาหรับผู้จัดการหรื อ
ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งเดิมมาเป็นเวลานาน 3) การศึกษาพบว่ามูลค่าการตลาดของสิทธิบัตร
หลักทรัพย์จะเกิดกับผู้จัดการที่มีทักษะของความคิดเชิงนวตกรรมในการสร้างสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
4) ทักษะทางการจัดการมีความสัมพันธ์กับรากฐานของนวตกรรม

86
Scott Tonidandel et al. (2012) ศึกษาเรื่องความสาคัญของทักษะทางการจัดการใน
การพยากรณ์ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสาคัญของทักษะทางการ
จัดการ 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางการบริหาร ทักษะทางด้านการบริหารงานบุคคล
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ประสิท ธิผลในการปฏิบัติงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้จัดการจานวน 733 คน ที่ลงทะเบียนในโครงการพัฒนาภาวะผู้นา โดยให้
เพื่อนที่เข้าร่วมโครงการให้คะแนนเรทติ้งทักษะการจัดการด้วยการประเมินแบบ 360 องศา และการ
ประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติงานถูกประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่าทุกมิติของ
ทักษะทางการจัดการมีความสาคัญในการพยากรณ์ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้จัดการทักษะ
ทางด้านบุคคลเป็นทักษะที่สาคัญที่สุดมากว่าทักษะด้านเทคนิคและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ขณะที่ทักษะทางด้านการบริหารเป็นทักษะที่สาคัญที่สุดโดยรวม
Diane H. Parente et al. (2012) ศึกษาเรื่อง การเอื้ออานวยให้เกิดทักษะทางด้านกล
ยุทธ์: ซึ่งเป็นบทบาทของทักษะความเป็นผู้นา “soft skill” วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
ผู้ จั ด การสามารถเพิ่ ม พู น ทั ก ษะด้ า นกลยุ ท ธ์ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด การด้ ว ยการศึ ก ษาในรู ป แบบของ
ประสบการณ์ และเพื่ออธิบายวิธีที่สามารถพัฒนาทักษะด้านแข็งและทักษะด้านอ่อน เช่นการสื่อสาร
ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ได้มาซึ่งทักษะเชิงกลยุทธ์ ผลการศึกษาพบว่าทักษะความเป็น
ผู้นา และทักษะดั้งเดิมเป็นทักษะที่เสริมและนาไปสู่การได้มาซึ่งทักษะเชิงกลยุ ทธ์ที่ดีกว่า และกล่าว
เป็นนัยว่าการฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นาจะสามารถเพิ่มพูนทักษะดั้งเดิมในทุกๆ ด้านได้
Iwona Staniec (2011) ศึกษาเรื่อง รูปแบบและทักษะซึ่งกาหนดการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อนาเสนอผลการศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็นและ
ทั ก ษะที่ ก าหนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของผู้ จั ด การบริ ห ารความเสี่ ย ง ท าการส ารวจปี 2008-2009
สั มภาษณ์ผู้ จั ดการ 103 คนใน 40 บริษัทต่างๆ ไม่รวมภาคการเงิน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ จัดการ
บริหารความเสี่ยงต้องมีทักษะการวิเคราะห์ในหลายๆ ด้านของธุรกิจและสามารถสื่อสารกับพนักงาน
ให้ ชัดเจนในภาษาที่เข้าใจได้ง่าย คุณสมบัติ 3 ด้านที่จะทาให้ ผู้ จัดการบริห ารความเสี่ ยงประสบ
ความสาเร็จได้แก่ 1) ไม่ถูกจากัดการเข้าถึงประธานและกรรมการบริษัท 2) สามารถนาการบริหาร
ความเสี่ยงไปใช้ในทุกแง่มุมของธุรกิจ 3) ความร่วมมือจากผู้อานวยการฝ่ายการเงินและผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการ
Zorica Terzic Supic et al. (2010) ศึกษาเรื่องการฝึ ก อบรมและการเพิ่ม พู น ทั ก ษะ
ทางการจัดการในโรงพยาบาลที่เซอร์เบีย วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อวิเคราะห์การเพิ่มพูนทักษะ
ทางการจัดการให้ผู้จัดการในโรงพยาบาลที่เซอร์เบียด้วยการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมเฉพาะด้าน และ
การสารวจตัวทานายความสัมพันธ์ในการเพิ่มทักษะทางการจัดการ การศึกษาได้เริ่มในปี 2006-2007
โดยมีผู้จัดการจานวน 107 คนจากโรงพยาบาล 20 แห่งในเซอร์เบีย โดยผู้จัดการจะได้รับการประเมิน
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ตนเองในด้านทักษะการจัดการก่อนและหลังการเข้าฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่าหลังการฝึกอบรม
ทักษะที่เพิ่มพูนได้แก่ ทักษะในการจัดการกิจกรรมต่างๆ ประจาวัน การจูงใจและการนาผู้อื่น การ
ควบคุมการทางานของผู้ใต้บังคับบัญชา การร่วมวงเสวนา และการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านที่ได้รับ
การปรับปรุงน้อยที่สุดได้แก่ เทคนิคการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกั บผู้อื่นได้ดี
การพัฒนาตนเอง การสื่อสารด้วยการเขียน และการวางแผนการปฏิบัติงาน สิ่งที่ควรปรับปรุงได้แก่
การเพิ่มทักษะการจัดการ รูปแบบของผู้จัดการ รูปแบบของอาชีพ การตระหนักถึงความสาคัญของ
ทักษะการจัดการในการสื่อสาร การตัดสินใจด้วยการมีข้อมูลสนับสนุน และการควบคุมบังคับบัญชา
Sylvia J. Hysong (2008) ศึกษาเรื่องบทบาทของทักษะด้านเทคนิคที่ส่งผลต่อการรับรู้
ผลการดาเนินการด้านการจัดการ วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อตรวจสอบว่า ทักษะด้านเทคนิคที่ส่งผล
ต่อการรับรู้ผลการดาเนิ นการด้านการจัดการของผู้จัดการ กลุ่มตัวอย่างคือผู้จัดการ 107 คนจาก
บริษัทปิโตรเคมีและบริษัทวิศวกรรม โดยใช้แบบสารวจผ่านเว็บไซต์ ผลการศึกษาพบว่าทักษะทางด้าน
เทคนิคทานายการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผลการดาเนินงานด้านการจัดการ พลังอานาจเป็น
ตัวแปรกลางความสัมพันธ์ระหว่างทักษะด้านเทคนิคและเรทติ้งจากผู้บังคับบั ญชาและความพึงพอใจ
ในงาน
Mohammed I Al-Madhoun and Farhad Analoul (2003) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ทั ก ษะ
ทางการจัดการและการพัฒนา SMEs วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการ
บริหารที่จาเป็นสาหรับสาหรับ SMEs การศึกษาได้จัดแบ่งการพัฒนาทักษะทางการจัดการโดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ ม โดยการส ารวจผู้ จัดการที่ผ่ านการฝึ กอบรมการพัฒ นาทักษะทางการจัดการใน
ประเทศปาเลสไตน์ ผลการศึกษาได้ระบุ เน้นย้าประเด็นสาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางการ
บริหารจัดการที่จาเป็นสาหรับ SMEsเช่น การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ฤ ิกรรมการเ ็นสมาชิกที่ดีขององคการ
ธีรพงศ์ โพธิ์เจริญ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การกรณีศึกษาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเพื่อศึกษาระดับความ
ยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมู ลจากเจ้าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ สังกัดสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จานวน 210 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความยุติธรรมมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความพึงพอใจใน
งาน มีอิทธิพลในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน
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ชนินทร์ จักรภพโยธิน (2554) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรด้านการบริหารบุคคล
ของมหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
คิดเห็นด้านการบริหารงานบุคคลกับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นด้านการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
พรนภาพรรณ สีหะวงษ์ (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้ างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปี
การศึกษา 2551 จานวน 472 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู ได้ดีมีจานวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพด้านความหวั่นไหว
ทางอารมณ์ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์ ปัจจัยด้านความภาคภู มิใจในตน
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน และปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร
ศิกษณีย์ วิโสจสงคราม (2552) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของบุ คลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4) เพื่อศึกษา
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
บุคลากร สายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรม
การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก 2) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ (2 = 186.83, df =174, p = .24, GFI = .96, AGFI = .92, RMR
= .017) 3) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้แก่ ความผูกพัน
ต่อองค์การ และคุณลักษณะของงาน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้แก่ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทางานโดยส่งผ่านตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ และตัวแปร
ที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดได้แก่ ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทางาน
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ผุสดี สิงหกฤตเวทิน (2551) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
บุคลากร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความผูกพันกับองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างได้แก่
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด จานวน 300 คน ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันกับ
องค์การมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อโนชา วันแต่ง (2551) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์
ความสามารถในการปฏิบัติบทบาทด้านการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ กับผลการดาเนินงานของกลุ่ มงานพยาบาล วัตถุประสงคการศึกษา 1) เพื่อศึกษาผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มงานการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่าน
การรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล 2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิง
สร้างสรรค์ ความสามารถในการปฏิบัติบทบาทด้านการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับผลการดาเนินงานของกลุ่มงานการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล
ผลการศึกษาพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับผลการดาเนินงานของกลุ่มงานการพยาบาล 2) ความสามารถใน
การปฏิบัติบทบาทด้านการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
ผลการดาเนินงานของกลุ่มงานการพยาบาล

ภาพที่ 11 กรอบแนวคิดการวิจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและภาวะผู้นา
ที่มา: อโนชา วันแต่ง, “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการ
ปฏิบัติบทบาทด้านการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กับผล
การดาเนินงานของกลุ่มงานพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่าน
การรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล.” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(วิชาการบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 2551)
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สิรภัทร จันทสิโร (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี อ นามั ย จั ง หวั ด นราธิ ว าส กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 191 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับมาก 2)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ และอายุ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01 และปัจจัย
ด้านสัมพันธภาพเป็นตัวทานายที่ดีที่สุด
เกษรา ชั ย รั ง ษี เ ลิ ศ (2547) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล การ
สนับสนุนทางสังคม ทัศนคติต่องาน และภาวะผู้นา กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ การ
วัตถุป ระสงค์ของการศึกษา ตัว พยากรณ์ร่ว มระหว่างปัจจัยส่ ว นบุคคล การสนับสนุนทางสั งคม
ทั ศ นคติ ต่ อ งาน และภาวะผู้ น า ที่ ร่ ว มกั น ท านายพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร ผล
การศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคม ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และเพศของพนักงานร่วมกัน
ทานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 47.4
Sumi Jha (2014) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และการเสริมแรงทางจิตวิทยา
ที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการเสริมแรงทางจิตวิทยาที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานโรงแรมห้าดาวประเทศอินเดีย จานวน 319 คน ผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการเสริมแรงทางจิตวิทยาที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ การเสริมแรงทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรแทรกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
Abubakr Suliman and Hanan Al Obaidli (2013) ศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผู้ น าและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในอุตสาหกรรมการเงินของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของภาวะผู้นาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การใน
อุตสาหกรรมการเงินของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสารวจบทบาทของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่ งผลต่อผลการดาเนินงาน กลุ่ มตัว อย่างได้แก่พนักงานที่ปฏิบัติง านใน
ธนาคารอิสลามต่างๆ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จานวน 150 คน ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นา
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในอุตสาหกรรมการเงินของประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ และสารวจบทบาทของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงาน
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Chun-Fang Chiang and Tsung-Sheng Hsieh (2012) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การและการเสริมแรงทางจิตวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานผ่าน
ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัตถุประสงค์เพื่ อประเมินว่าพนักงานโรงแรมใน
ประเทศไต้หวันรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การเสริมแรงทางจิตวิทยา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลระหว่างตัวแปร กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานโรงแรมในประเทศไต้หวันจานวน 513 คน ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การเสริมแรงทางจิตวิทยา ทั้งสองปัจจัยส่งผลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การเสริมแรงทางจิตวิทยาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน
Jin Wang and Chak-keung Wong (2011) ศึ ก ษาเรื่ อ งเข้ า ใจพฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การจากมุมมองของวัฒนธรรม: การศึกษาในบริบทของธุรกิจโรงแรมในประเทศจีน
วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าคุณค่าของความเป็นจีนส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การในธุรกิจโรงแรมประเทศจีน และ ตรวจสอบว่าพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นาและ
สมาชิก และความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมประเทศจีนจานวน 745 คน ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าของความ
เป็ น จี น ส่ งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความผู กพันต่อองค์การ และ
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นาและสมาชิก พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นาและสมาชิก
ส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
Nevra Chem Ersoy et al. (2011) ศึกษาเรื่องปัจจัยเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของพนั กงาน blue collar และ white collar ในประเทศตุรกี วัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความเชื่อของพนักงานเกี่ยวกับสังคมในเรื่อง การให้รางวัล ความเจ็บไข้ได้ป่วย ศาสนา
ความยืดหยุ่นในสังคม และการควบคุมชะตา ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานจานวน 376 คนในประเทศตุรกี ผลการศึกษา
พบว่าความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีความสั มพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ข อง
องค์การทุกมิติในกลุ่มพนัก งาน blue collar ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับ การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มพนักงาน white collar
Anna-Lena Ackfedt and Leonard V. Cooe (2005) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในอุตสาหกรรมค้าปลีก วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตรวจสอบตัวแปรที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดีขององค์การในอุตสาหกรรมค้าปลีก กลุ่ มตัว อย่างคือ พนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมค้าปลีกจานวน 211 คน ผลการวิจัยพบว่าการได้รับการสนับสนุนจากผู้นา การได้รับการ
พัฒนา การเสริมแรงทัศนคติต่องาน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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จากการทบทวนวรรณกรรม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ 1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหาหรือมีภาระ
งานมาก 2) พฤติกรรมการคานึ งถึงผู้ อื่น ให้ เกียรติและเคารพการตัดสิ นใจของเพื่ อนร่ว มงาน 3)
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ตั้งใจต่อการปฏิบัติภารกิจจานวนมาก สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้
จะรู้สึกไม่พอใจและเหน็ดเหนื่อย 4) พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่การ ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน
5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การ ซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะส่งผลทางบวกต่อการเสริมสร้างภาวะผู้นา
ภาว ผ้นาเชิงรก
พิมลพรรณ แก่นทอง (2556) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับความผูกพันกับองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของพนักงาน 2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันขององค์การของพนักงาน กลุ่ม
ตัวอย่าง 867 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงาน กับความผูกพันขององค์การมีความสัมพันธ์กันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01
ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา (2556) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลเชิงโครงสร้างการรับรู้ภาวะผู้นา
การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน วั ต ถุ ป ระสงค์
การศึกษา 1) ศึกษาผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทางานความผูกพันต่อองค์ การ 2) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างอาจารย์
จ านวน 200 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบวัดแบบกึ่งโครงสร้างกับอาจารย์อาวุโสที่ไม่มีตาแหน่งบริหาร จานวน 15 คน
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 1) ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยรวมระดับปานกลาง 2) ผล
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานโดยรวมมากที่สุด
พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2555) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ตามการรับรู้ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อ
ศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร 2) เปรียบเทียบภาวะ
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารตามการรั บ รู้ ข องบุ ค ลากร คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
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รามคาแหง กลุ่มตัวอย่างได้แก่อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ 132 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ตามการรั บ รู้ ข องบุ ค ลากร คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง อยู่ ใ นระดั บ มาก 2)
เปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีตาแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุขาดา ตรีมรรค (2555) ศึกษาเรื่องอิทธิพลภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคาแหง ระหว่างภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยนและ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 2) เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ในองค์การของผู้บริหารที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ ยนและภาวะ
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง กั บ การจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก าร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารที่ ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยนของ
ผู้บริหารอยู่ในระดับสูงด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
อยู่ ใ นระดั บ สู ง 2) การจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก ารของผู้ บ ริ ห าร อยู่ ใ นระดั บ สู ง 3) ภาวะผู้ น ามี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในองค์การ
สุคนธ์ทิพย์ มงคลเจริญ (2555) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
ของพนักงานในงานธุรกิจสื่อไดเร็คทอรี่แห่งหนึ่ง วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับ
การสร้างนวตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนกับการสร้างนวตกรรม 3) ศึกษา
การทานายพฤติกรรมการสร้ างนวตกรรม กลุ่ มตัว อย่างได้แก่พนักงานในงานสื่ อธุรกิจไดเร็คทอรี่
จานวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสร้างนวตกรรมแตกต่างกัน 2) รูปแบบความคิดสร้างสรรค์เชิงนวตกรรมมี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ พฤติ ก รรมการสร้ า งนวตกรรม 3) การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสร้างนวตกรรม 4) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการสร้างนวตกรรม 5) รูปแบบความคิดสร้างสรรค์แบบนวตกรรม การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถทานายพฤติกรรมการสร้างนวตก
รรมของพนักงานในงานธุรกิจสื่อไดเร็คทอรี่แห่งหนึ่งได้ร้อยละ 38.7
ธนินทร์ รัตนโอฬาร (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ : การประยุกต์ใช้โมเดล
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การวัดเชิงก่อตัวและเชิงสะท้อน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาบุคลิกภาพ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ จริยธรรม และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา 2) ตรวจสอบความตรงของ
โมเดลการวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้นานักศึกษาระหว่างมุมมองของผู้นานักศึกษากับมุมมอง
ของนักศึกษา 3) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้โมเดลการวัดเชิงก่อตัวและเชิงสะท้อน 4) ศึกษาแนวทาง
พัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสาหรับนักศึกษา ประชากรได้แก่นักศึกษาปริญญาตรีที่สังกัดอยู่ใน
คณะที่ทาการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน จานวน
50 สถาบันๆ ละ 20 คน รวม 1,000 คน และผู้นาของคณะนักศึกษาสถาบันละ 1 คน รวม 50 คน
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1) บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ จริยธรรม
และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก 2) โมเดลการวัด
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้นานักศึกษาระหว่างมุมมองของผู้นานักศึกษากับมุมมองของนักศึกษา
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้โมเดลการวัดเชิงก่อตัวและเชิงสะท้อนมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลระดับบุคคลพบว่าบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และ
จริยธรรมของนักศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา สาหรับ
โมเดลระดับ องค์การบริ บ ทองค์การของคณะวิช าและภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของนักศึกษามี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 4)
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อย่างยั่งยืนมี 3 แนวทาง คือ 4.1 สถาบันการศึกษาและคณะวิชาต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาอย่างจริงจังและกาหนดนโยบายหรือแนวทางอย่างเป็นระบบ
4.2 ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้นาของนักศึกษาควรเป็นแบบอย่างของผู้นาที่ดีต่อนักศึกษาสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะผู้นาในตนเอง 4.3 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพยายามปลูกฝังการพัฒนาภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงผ่านการเลี้ยงดูให้เกิดขึ้นกับลูกตั้งแต่วัยเด็ก
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ภาพที่ 12 กรอบแนวคิดการวิจัยบุคลิกภาพและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: ธนินทร์ รัตนโอฬาร, “การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ: การประยุกต์ใช้โมเดลการวัดเชิงก่อ
ตัวและเชิงสะท้อน” (ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553)
อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ จานวน 234 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4
ด้าน และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับสูง เมื่อ
พิจารณารายด้าน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับสูง การสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับปานกลาง ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับค่อนข้างมาก
สมคิ ด สกุ ล สถาปั ต ย์ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป แบบภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่ มี
ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล และองค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน 2) รูปแบบ
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงที่มีป ระสิ ทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่ มตัว อย่างได้แก่
ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา และครู จ านวน 936 คน ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1)
องค์ประกอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย การสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพ
การใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบัน ดาลใจ การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การกระตุ้นการใช้ปัญญาและการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ องค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษา
แบบยั่งยืน ประกอบด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัยนาเข้ามีพลัง
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ขับเคลื่อน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิ งพลวัต บริบทเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้แบบ
พอเพียง 2) รูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่ง ยืน
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 11 องค์ประกอบ
อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่องการรับรู้การสนับสนุนทางสัง คมของหัวหน้า
งาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของผู้นาทางสังคมของ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการวิจัยพบว่าการ
สนับสนุนทางสังคมของผู้นาทางสังคมของผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการจัดการความรู้
กุลนรี ถนอมสุข (2551) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูที่มีต่อคุณภาพนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนจานวน 288 คน และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1,427 คน ผลการวิจัยสรุปว่าภาวะผู้นา การเปลี่ยนแปลงของครู การรับรู้ความสามารถในการทางาน
ร่วมกัน ความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน และคุณภาพนักเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ครูมีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก จากผลการพัฒนาโมเดลอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูที่มีต่อคุณภาพนักเรียน พบว่า ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของครู ความผูกพันต่อองค์การ และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น โดยคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของครู มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .51
Kurt Matzler, Florian Andreas, and Todd A. Moradian (2015) ศึ ก ษาเรื่ อ งการ
เห็นคุณค่าในตนเองและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการนับถือตนเอง (selfesteem) มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาเชิงรุก และภาวะผู้นาเชิงรุกส่งผลต่อความสาเร็ จในนวตกรรม
ผลการวิจัยพบว่าการนับถือตนเองมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาเชิงรุก และภาวะผู้นาเชิงรุกส่งผลต่อ
ความสาเร็จในนวตกรรม
Neeraj Kumar Jaiswal and Rajib Lochan Dhar (2015) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิง
พหุ ร ะดับ ภาวะผู้ น าเชิงรุ ก บรรยากาศนวตกรรม การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านความคิด
สร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อตรจสอบบทบาทของภาวะผู้นาเชิง
รุกในการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และตรวจสอบบรรยากาศแบบนวตกรรมในฐานะ
ตัวแปรกลาง และ ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากตนเองในฐานะตัว แปรแทรกที่ส่ งผลต่ อความคิด
สร้างสรรค์ โดยทาการศึกษาแบบพหุระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล และระดับกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างได้แก่
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พนั กงานและหั วหน้างานจานวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1)
บรรยากาศความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 2) พฤติกรรมของ
ภาวะผู้นาเชิงรุกของกลุ่มหัวหน้างานนาไปสู่การรับรู้ในด้านบรรยากาศนวตกรรมของกลุ่ม และช่วย
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 3) การรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวแปรแทรกในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
Joris Van Der Voet (2015) ศึกษาเรื่องประสิทธิผล การจัดการการเปลี่ ยนแปลง ใน
องค์การสาธารณะ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ โครงสร้างองค์การระบบราชการ วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การการเปลี่ ย นแปลงและภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ส่ ว นให้ ก าร
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงในองค์การประสบความสาเร็จ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับชนิดของวิธีการเปลี่ยนแปลงและโครงสร้างองค์การ
Marc H Anderson and Peter Y.T. Sun (2015) ศึ ก ษาเรื่ อ งการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถของพลเมือง: การสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการที่จะอธิบายภาวะผู้นาที่ประสบ
ความสาเร็จแบบบูรณาการ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้างเครือข่าย (network) ของผู้
ตามเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิง รุก ผลการวิจัยพบว่า ผู้นาเชิงรุกสนับสนุนให้ผู้
ตามเข้าสู่พฤติกรรมการสร้างเครือข่าย หรือการสร้างทุนทางสังคม (social capital) นั้น การสนับสนุน
จะมีประสิทธิภาพเมื่อผู้นามีภาวะผู้นาเชิงรุกในระดับต่า เพราะผู้ตามจะได้ประโยชน์จากการสร้าง
เครือข่าย หรือการสร้างทุนทางสังคม
Omer Faruk Iscan, Goknur E, and Atihan N (2014) ศึ ก ษาเรื่ อ งผลกระทบของ
ลักษณะความเป็นผู้นาตามการรับรู้ ผลการดาเนินงานและนวตกรรมขององค์การ: บทบาทของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากผลกระทบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในเอสเอ็มอี ประเทศ
ตุรกี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงรุกส่งผลต่อนวตกรรมและผลการดาเนินงานของ เอสเอ็มอี
ในประเทศตุรกี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาเชิงรุกส่งผลทางบวกต่อนวตกรรมและผลการดาเนินงาน
ของ เอสเอ็มอีในประเทศตุรกี
Xiao-Hua Wang and Jane M. Howell (2012) ศึกษาเรื่องการศึกษาหลายระดับของ
การเป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การระบุตัว ผู้ นา และผลที่มีต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา วัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ผลการวิจัยสรุปว่าใน
ระดับ บุ คคล การระบุ ตัว บุ คคลกับผู้ น าเป็น ตัว แปรกลางผลกระทบของพฤติ กรรมภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลที่มีต่อผลการดาเนินงาน และการเสริมพลังอานาจ ในระดับกลุ่ม การระบุ
กลุ่มเป็นตัวแปรกลางผลกระทบของพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มที่มีต่อประสิทธิผล
ของกลุ่ม
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Flavia Cavazotte et al. (2012) ศึกษาเรื่อง ผลของความฉลาด บุคลิกภาพ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อภาวะผู้นาเชิงรุกและประสิทธิผลด้านการจัดการ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ฉลาด บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานผ่านตัว
แปรส่งผ่านภาวะผู้นาเชิงรุก ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านมี
จิตสานึกมีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานผ่านตัวแปรส่งผ่านภาวะผู้นาเชิงรุก
YoungHee Hur, Peter T, and Celeste P.M. (2011) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงในฐานะตัว แปรกลางระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และผลการดาเนินงานของทีม
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของหัวหน้างาน ประสิทธิผล
ของทีม และ บรรยากาศการให้บริการผ่านตัวส่งผ่านคือภาวะผู้นาเชิงรุ ก ผลการวิจัยพบว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของหัวหน้างาน บรรยากาศการให้บริการผ่านตัวส่งผ่านคือ
ภาวะผู้นาเชิงรุก
Mohsen Allameh and Mohammad R.D. (2011) ศึกษาเรื่อง การพิจารณาโมเดล
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในสาขาองค์การประกันสังคมของเทราน งานวิจัยกล่าวว่า ถ้าปราศจาก
ผู้ น าเชิงรุ กการเปลี่ ย นแปลงต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ยาก องค์การต้องการผู้ นาเชิงรุกเพื่อ ให้ เกิ ด การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบของภาวะผู้นา โดยใช้กรอบของ ภาวะผู้นาเชิงรุก
และรูปแบบของภาวะผู้นาซึ่งส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์ก าร มาตรวัดผู้นาพหุองค์ประกอบ
(Multifactor Leadership Questionaire: MLQ) ของ Bass (1985) ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้นาของกลุ่มที่ทาการศึกษาสอดคล้องกับรูปแบบภาวะผู้นาเชิงรุก
และส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์การ
Pierre Balthazard et al. (2009) ศึกษาเรื่องตัวแปรพยากรณ์การเกิดภาวะผู้นาการ
เปลี่ ย นแปลงในที ม งานเสมื อ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลิ ก ภาพห้ า
องค์ประกอบและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในบริบทของทีมงานแบบ Face-to-Face และทีมงาน
แบบ Virtual Team ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลกับการรับรู้ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของการสื่อสารกับทีมงานแบบ Face-to-Face ขณะที่บุคลิกภาด้านการแสดง
ตัวและการควบคุมอารมณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทีมงานแบบ Virtual
Team ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวพบว่า ปริมาณการสื่ อสารและวิธีการสื่ อสารผ่านสื่ อการเขียน (written
media) เป็นตัวกาหนดการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีปัจจัยด้านการใช้ภาษา เช่น
ไวยากรณ์ ความซับซ้อนทางภาษา และการสื่อความหมาย แฝงอยู่
David McGuire, and Kate Hutchings (2007) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ภ าพของผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง : มรดกของดร. Martin Luther King จูเนียร์ วัตถุประสงค์เพื่อสารวจภาวะผู้นาของ Dr.

99
Martin Luther King Jr. ว่ามีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ผล
การศึกษาพบว่า Dr. King มีคุณลักษณะทั้ง 4 องค์ประกอบของของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ 1)
II: เป็นผู้นาที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 2) IM: เป็นผู้นาที่สร้าง
แรงบันดาลใจ และให้ผู้ตามเชื่อในวิสัยทัศน์ของผู้นาที่จะเป็น “Beloved Community” 3) IS: เป็น
ผู้นาที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความจาเป็นที่ จะต้องเปลี่ยนแปลงและผลักดันกลยุทธ์นวตกรรมใหม่ๆ
เพื่ อ ให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ 4) IC: เข้ า ใจความต้ อ งการและความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าต้องเผชิญอุปสรรคและต้องการพัฒนาทักษะใดบ้าง ซึ่งผู้นาจะช่วยในการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วง
Bulent Menguc et al. (2007) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และการเข้าถึง
ตลาด: แนวทางการดาเนินกลยุทธ์การแข่งขันและผลการดาเนินงานของหน่วยธุรกิจ วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งขี ด ความสามารถทางด้ า นภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง และ ขี ด
ความสามารถด้านความมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ มาตรวัดผู้นาพหุองค์ประกอบ (Multifactor
Leadership Questionaire: MLQ) ของ Bass (1985) ถู ก น ามาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ผลการวิจัยพบว่า ขีดความสามารถทั้ง 2 ด้านส่งผลให้องค์การมีความได้เปรียบเรื่องการวางตาแหน่ง
ในตลาดทั้งได้ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการสร้างขีดความสามารถทางด้านภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลทางตรงต่อขีดความสามารถด้านความมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ และ
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการทบทวนวรรณกรรม ภาวะผู้นาเชิงรุก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (II) มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน 2) การ
สร้างแรงบันดาลใจ (IM) ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และ
ภารกิจ ขององค์การ 3) การส่ งเสริ มให้ พนักงานมีความคิดริเริ่ม (IS) กระตุ้นให้ ผู้ ใต้บังคับบั ญ ชา
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และเป็นระบบ 4) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) ต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
และให้คุณค่าและความสาคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน คอยเป็นโค้ช และที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการสนับสนุนและเข้าใจความต้องการ
และความจาเป็นของแต่ละบุคคล
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ทบทวนและศึกษาไว้ดังที่นาเสนอมาข้างต้น
ผู้วิจัยได้นามาสรุปเป็นแนวทางนาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยนี้ ซึ่ง
สามารถนาไปสนับสนุนความสาคัญและปัญหาของงานวิจัย พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย นาไประบุ
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย นาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
นาไปเป็นแบบแบบในการวิเคราะห์ข้อมูล และ สนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย โดยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ระดับองค์การ

พัฒนากรอบแนวคิดใน
การวิจัย

ระบุองค์ประกอบ
ตัวชี้วัด และตัวแปรที่ใช้

การสร้างเครื่องมือการ
วิจัย

ใช้เป็นแบบแผนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

สนับสนุนการอภิปราย
ผลการวิจัย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนความสาคัญ
และปัญหาของการวิจัย

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์























การจัดการคนเก่ง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
บรรยากาศองค์การ













การพัฒนาภาวะผู้นา













ภาวะผู้นาเชิงรุก













ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม
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ตารางที่ 2 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ระดับบุคคล

ระบุองค์ประกอบ
ตัวชี้วัด และตัวแปรที่ใช้

การสร้างเครื่องมือการ
วิจัย

ใช้เป็นแบบแผนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

สนับสนุนการอภิปราย
ผลการวิจัย

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ

พัฒนากรอบแนวคิดใน
การวิจัย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนความสาคัญ
และปัญหาของการวิจัย

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์











ความคิดสร้างสรรค์













ทักษะของนักบริหาร

































พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ
ภาวะผู้นาเชิงรุก
ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการคนเก่ง

สาระสาคัญที่นาไปใช้ประโยชน์
1. การสรรหาและการคัดเลือกคนเก่ง
1.1 คุณสมบัติ
1.2 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง
1.3 ทัศนคติในการปฏิบัติงาน
1.4 ศักยภาพทีส่ ามารถพัฒนาได้
1.5 ขีดความสามารถ
1.6 ทักษะเฉพาะด้าน
1.7 คัดเลือกจากแบบทดสอบต่าง ๆ
2. มิติการเรียนรู้และพัฒนาคนเก่ง
2.1 โปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสม
2.2 การสอนงาน
2.3 การเป็นพี่เลี้ยง
2.4 การมอบหมายงานที่มีคุณค่า
2.5 การมอบหมายงานที่เพิ่มขึ้น
2.6 การให้คาปรึกษาแนะนา
2.7 การมอบหมายงานที่มีความท้าท้าย
2.8 การฝึกฝนการปฏิบัติงาน
2.9 การมอบหมายงานโครงการ
2.10 การพัฒนาภาวะผู้นา
2.11 การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง
2.12 การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพ
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(ต่อ)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการคนเก่ง (ต่อ)

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

สาระสาคัญที่นาไปใช้ประโยชน์
3. การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง
3.1 จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น โ บ นั ส แ ล ะ
สวัสดิการที่มีความเหมาะสม
3.2 จ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ขี ด
ความสามารถของพนักงาน
3.3 การจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับ
ผลการปฏิบัติงาน
3.4 โอกาสความก้ า วหน้ า ในสายงาน
อาชีพ
3.5 การได้รับการยอมรับและชื่นชม
4. การธารงรักษาคนเก่ง
4.1 การจ่ายค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
4.2 บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียง มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.3 บริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
4.4 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม
4.5 ข้อมูลป้อนกลับให้พนักงานรับทราบ
รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน
1. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
1.1 บรรยากาศการทางานที่มีความร่วมมือ
กัน
1.2 สถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
1.3 ขนาดของทีมงานที่เหมาะสม
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ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)

สาระสาคัญที่นาไปใช้ประโยชน์
1.4 มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและ
กันในทีม
2. ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การ
2.1 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
ร่วมกัน
2.2 มี ผู้ น าที่ ยึ ด หลั ก การ มี ค วามสามารถ
และวิสัยทัศน์
2.3 มีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน
3. ด้านกระบวนการทางาน
3.1 มีทักษะการสื่ อสารที่เปิดกว้างภายใน
ทีม
3.2 สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.3 เปิดโอกาสและให้อานาจสมาชิกในทีม
4. ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม
4.1 กาหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในทีมอย่างชัดเจน
4.2 มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
4.3 ที ม ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ
4.4 มีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน

บรรยากาศองค์การ

1. โครงสร้างองค์การ
1.1 โครงสร้างองค์การมีความชัดเจน
1.2 กาหนดขอบเขตงานที่รับผิดชอบชัดเจน
1.3 การประสานงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บรรยากาศองค์การ (ต่อ)
2.

3.

4.

5.

สาระสาคัญที่นาไปใช้ประโยชน์
1.4 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1 การจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ชัดเจน
2.2 มี ก ารน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง
วิธีการทางาน
2.3 มีการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงาน
ดี ได้มาตรฐาน
ความรับผิดชอบ
3.4 ผู้บังคับบัญชามอบความไว้วางใจในการ
ทางานอย่างเต็มที่
3.5 ตั ด สิ น ใจในการแก้ ปั ญ หาในงานที่
รับผิดชอบได้อย่างอิสระ
3.6 โอกาสในการริเริ่มทาโครงการหรือนว
ตกรรมใหม่ๆ
การชื่นชม ได้รับการยอมรับ
4.1 ได้รับการชื่นชม เมื่อทางานสาเร็จตาม
เป้าหมาย
4.2 การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดและมีความเป็นธรรม
4.3 ได้ รั บ ความเห็ น ใจให้ ก าลั ง ใจเมื่ อ
ปฏิบัติงานผิดพลาด
การสนับสนุน
5.1 ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการทางาน
5.2 บุคลากรในหน่วยงานให้ ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ
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บรรยากาศองค์การ (ต่อ)

การพัฒนาภาวะผู้นา

สาระสาคัญที่นาไปใช้ประโยชน์
5.3 ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม
การทางานที่มีประสิทธิภาพ
6. ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
6.1 ความภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ป ฎิ บั ติ ง านใน
หน่วยงาน
6.2 ความตั้งใจทางานให้ ดีที่สุ ด เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน
6.3 บุ ค ลากรมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกัน
1. แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา
1.1 การสอนงาน
1.2 ระบบพี่เลี้ยง
1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
1.4 การประเมิน 360 องศา
1.5 ระบบเครือข่าย
1.6 การมอบหมายงาน
1.7 การฝึกอบรม
1.8 การพัฒนาตนเอง
2. วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา
2.1 องค์ ก ารเน้ น เรื่ อ งการพั ฒ นาผู้ น าแก่
พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ
2.2 องค์ ก ารให้ คุ ณ ค่ า แก่ พ ฤติ ก รรมที่
ส่งเสริมภาวะผู้นาแก่พนักงานทุกระดับ
ในองค์การ
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การพัฒนาภาวะผู้นา (ต่อ)

สาระสาคัญที่นาไปใช้ประโยชน์
2.3 องค์การกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและ
หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา
2.4 โ ครงสร้ า งสนั บ สนุ น พฤติ ก รรมที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของพนักงานทุก
ระดับในองค์การ
3. ผู้ บริห ารและหั ว หน้างานให้ความส าคัญใน
การพัฒนาภาวะผู้นา
1.1 การสนับสนุนจากผู้บริหาร
1.2 เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาองค์การ
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมภาวะผู้นา และการ
ให้รางวัล
1.4 ยึดถือการพัฒนาภาวะผู้นาเป็นกลยุทธ์
ที่สาคัญลาดับแรก
1.5 ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาผู้นาคนอื่นในองค์การ
1.6 ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความเอาใจ
ใส่ ใ นการพั ฒ นาผู้ น าคนอื่ น ด้ ว ยการ
ฝึกอบรม การสอนงาน และการเป็นพี่
เลี้ยง
2. ระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ
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2.1 การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและ
พั ฒ นา ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะ
สร้างแรงจูงใจและ ให้อานาจพนักงาน
2.2 การประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการ
มี การบริหารผลการปฏิบัติงาน
1. บุคลิกภาพของการแสดงออก
1.1 ชอบเข้าสังคม
1.2 ตรงไปตรงมา
1.3 ชอบทากิจกรรม
2. บุคลิกภาพประนีประนอม
2.1 มีความตรงไปตรงมา
2.2 มีความเอื้อเฟื้อ
2.3 ยอมทาตามผู้อื่น
3.บุคลิกภาพมีจิตสานึก
3.1 ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
3.2 มีคุณธรรม รับผิดชอบ ไว้วางใจได้
3.3 มุ่งมั่นเพื่อความสาเร็จ
4. บุคลิกภาพควบคุมอารมณ์
4.1 มีความมั่นคงทางอารมณ์
4.2 จัดการความเครียดได้ดี
4.3 ไม่ตื่นตระหนกกับสภาวะการณ์
5. บุคลิกภาพเปิดรับความแปลกใหม่
5.1 ช่างคิด รู้จักใข้สติปัญญา
5.2 ชอบการปฏิบัติ
5.3 เปิดเผยความรู้สึก
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ความคิดสร้างสรรค์

1.

2.

3.

4.
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ความคิดคล่องตัว
1.1 ความคิดคล่องตัวในด้านถ้อยคา
1.2 ความคิดคล่องตัวในเรื่องการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์
1.3 ความคิดคล่องตัวทางการแสดงออก
1.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด
ความคิดยืดหยุ่น
2.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที
2.2 ความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลง
ความคิดริเริ่ม
3.1 ความคิดแตกต่างจากเดิมซึ่งไม่เหมือน
ใคร
3.2 สนใจในความคิดหรือผลงานแรกเริ่มของ
ผู้อื่นเสมอ
3.3 ความคิดที่เกิดขึ้นด้วยการอาศัยความ
กล้าคิด กล้าลอง
ความคิดละเอียดละออ
4.1 ความคิดในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นไปได้ที่จะนาความคิดนั้นไปสู่
การปฏิบัติให้สาเร็จ
4.2 พฤติกรรมเพิ่มพูนความสามารถที่จะ
พัฒนาทักษะในการแสดงออกอย่าง
แจ่มชัด
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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1. เก่งคิด
1.1 ความคิดคล่องตัวในด้านถ้อยคา
1.2 ความคิดคล่องตัวในเรื่องการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์
1.3 ความคิดคล่องตัวทางการแสดงออก
1.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด
2. เก่งคน
2.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที
2.2 ความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลง
3. เก่งงาน
3.1 ความคิดแตกต่างจากเดิมซึ่งไม่เหมือน
ใคร
3.2 สนใจในความคิดหรือผลงานแรกเริ่ม
ของผู้อื่นเสมอ
3.3 ความคิดที่เกิดขึ้นด้วยการอาศัยความ
กล้าคิด กล้าลอง
1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น
1.1 ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทันทีที่เกิด
ปัญหา
1.2 แนะนาพนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธีการใช้
วัสดุ อุปกรณ์
1.3 การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีภาระ
งานมาก
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
2.1 การคานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการทางาน
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2.2 การเคารพสิทธิและความต้องการของ
ผู้อื่น
2.3 ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการกระทาหรือ
การตัดสินใจของท่าน
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
3.1 มีความอดทนอดกลั้นต่อความคับข้อง
ใจ
3.2 ความพยายามทาให้ดีที่สุดในทุก
สถานการณ์แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้น
3.3 ยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นและให้
โอกาสปรับปรุงแก้ไข
4. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
4.1 ปฏิบัติตามระเบียบและสนองนโยบาย
ขององค์การ
4.2 ไม่เบียดบังเวลาทางานเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน
4.3 ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การ
5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
5.1 มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การ
5.2 ห่วงใยภาพลักษณ์ขององค์การ
5.3 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมโดย
คานึงถึงองค์การเป็นหลัก
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ตาราง 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(ต่อ)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ภาวะผู้นาเชิงรุก

สาระสาคัญที่นาไปใช้ประโยชน์
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (II)
1.1 แสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์อย่าง
กว้างขวาง
1.2 แสดงออกถึงความมั่นใจในการเอาชนะ
อุปสรรค และมุ่งสู่เป้าหมาย
1.3 สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการ
ทางานของผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน
1.4 สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงาน
1.5 สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ทางานร่วมกัน
1.6 สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับ
ผู้ร่วมงาน
1.7 มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดี
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
1.8 สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (IM)
2.1 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมี
กาลังใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
2.2 สร้างเจคติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็น
ภาพที่ดีในอนาคตขององค์การ
2.3 สร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์
และผลสาเร็จแก่ผู้ร่วมงาน
2.5 เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม
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ตาราง 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(ต่อ)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ภาวะผู้นาเชิงรุก (ต่อ)

สาระสาคัญที่นาไปใช้ประโยชน์
2.6 สร้างความคาดหวังความสาเร็จของงาน
แก่ผู้ร่วมงาน
3. การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม (IS)
3.1 สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็น
แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
3.2 สนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดง
ความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเต็มที่
3.4 ส่งเสริมให้ผูร่วมงานรู้จักวิเคราะห์ปัญหา
โดยใช้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
3.5 มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
3.6 ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิด
และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC)
4.1 ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความ
ต้องการและความสามารถของ
ผู้ร่วมงาน
4.2 ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล
4.3 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วย
ความตั้งใจและพัฒนาจุดด้อยของ
ตนเองอยู่เสมอ
4.4 มอบหมายงานตรงกับความรู้
ความสามารถของผู้ร่วมงาน
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ตาราง 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(ต่อ)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ภาวะผู้นาเชิงรุก (ต่อ)

สาระสาคัญที่นาไปใช้ประโยชน์
4.5 รับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ
และเห็นอกเห็นใจต่อการกระทา
4.6 ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่เหมาะสม

ทั้งนี้จากการสังเคราะห์เอกสารเบื้องต้น ผู้วิจัยสามารถพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุแบบมีโครงสร้างของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิง
รุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งไทย ดังภาพที่ 13 และ ภาพที่ 14 ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้
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แนวทาง ิบั ิ นการ
ั นาภาว ผน้ า

วั น รรม นการ
ั นาภาว ผ้นา

ผ้บริหารแ หัวหน้า
งาน ห้ความสาคั

ร บบการบริหาร
บคค ที่เ ็นร บบ

การ ั นา
ภาว ผ้นา
สภา แวด ้อม
แ บรรยากาศ

กร บวนการ
ทางาน

เ าหมายแ
บริบทองคการ

การสรรหาแ การ
คัดเ อกคนเก่ง

บทบาท ครงสร้าง
ของทีม
ร ฤ ิ นเ ็น
แบบอย่างที่ดี

ทีมงานที่มี
ร สิท ิภา

การเรียนร้แ
การ ั นา

ภาว ผ้นาเชิง
รก

การจัดการ
คนเก่ง

การ ารงรัก าคนเก่ง

การสร้างแรงบันดา
จ
การส่งเสริม ห้มี
ความคิดริเริ่ม

บรรยากาศ
องคการ

การจ่ายค่า อบแทน
แ การ ห้รางวั
ครงสร้าง
องคการ

มา ร านการ
ิบั ิงาน

ความ
รับผิดชอบ

การคานงความเ ็น
จเจกบคค

การช่นชม ด้รับ
การยอมรับ

การ ด้รับการ
สนับสนน

ความร้สกผก ัน
่อองคการ

ภาพที่ 13: โมเดลการวิจัยเอกสาร (วิเคราะห์ระดับองค์การ)
ฤ ิกรรมการ
ช่วยเห อผ้อ่น

ฤ ิกรรมการ
คานง งผ้อ่น

ฤ ิกรรมความ
อดทนอดก ัน

ฤ ิกรรมความ
สานก นหน้าที่

ฤ ิกรรมการ ห้
ความร่วมมอ

ความเ ็น
สมาชิกที่ดี
ขององคการ
ความคิด
ค ่อง ัว

บค กิ ภา ของการ
แสดงออก

ความคิด
เอียด ออ

ความคิด
สร้างสรรค

การสร้างแรงบันดา
จ
ภาว ผ้นาเชิง
รก

บค ิกภา
เชิงผ้นา
ทัก
ทางการ
บริหาร

บค ิกภา ควบคม
อารมณ
บค ิกภา เ ดรับ
ความแ ก หม่

ความคิดริเริ่ม

ร ฤ ิ นเ ็น
แบบอย่างที่ดี

บค ิกภา
ร นี ร นอม
บค ิกภา มีจิ สานก

ความคิด
ยดหย่น

เก่งคิด

เก่งคน

การส่งเสริม ห้มี
ความคิดริเริ่ม
การคานงความเ ็น
จเจกบคค

เก่งงาน

ภาพที่ 14: โมเดลการวิจัยเอกสาร (วิเคราะห์ระดับบุคคล)

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาตั ว แบบพหุ ร ะดั บ การจั ดการคนเก่ ง เพื่ อ เสริ มสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย” ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอน
ดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น ตอนการวิจั ย เอกสารที่ เกี่ ยวข้ อ ง แนวคิด เกี่ยวด้านการจัด การคนเก่ ง แนวคิด
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดบรรยากาศองค์การ แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นา แนวคิดเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพเชิงผู้นา แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหาร แนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แนวคิดด้านภาวะผู้นาเชิงรุก และทาการสังเคราะห์เพื่อให้
ได้แนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการคนเก่ง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
2. ขั้นตอนการวิจัยปริมาณ การพัฒนาโมเดลความสั มพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM) จาแนก
ระดับองค์การ ระดับบุคคล และโมเดลการทดสอบต่อเนื่อง โดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้โมเดลการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้ าส่งของไทยจาแนกระดับองค์การ ระดับบุคคล
และโมเดลการทดสอบต่อเนื่อง
3. ขั้น ตอนการวิจั ย คุณภาพ การสนทนากลุ่ ม (Focus group) เพื่อ ยืนยันตัว แบบพหุ
ระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้า
ส่งของไทย
โดยมีรายละเอียดของการดาเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวด้านการจัดการคนเก่ง แนวคิดทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ แนวคิดบรรยากาศองค์การ แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นา แนวคิดด้านภาวะผู้นาเชิงรุก
แนวคิดบุคลิกภาพผู้นา แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดทักษะการบริหาร และแนวคิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและทาการสังเคราะห์เพื่อให้ได้แนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบการ
จัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
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1.1 คั ด เลื อ กแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากแหล่ ง ข้ อ มู ล เช่ น ห้ อ งสมุ ด
ฐานข้อมูลการวิจัย หนังสือ (Text book)
1.2 จั ด กลุ่ ม แนวคิ ด ทฤษฎี เ พื่ อ จ าแนกความเกี่ ย วข้ อ งและความใกล้ เ คี ย งกั น มี
ความสัมพันธ์กันของทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้
1.3 คั ด เลื อ กแนวคิ ด ทฤษฎี ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ค วามตรงของแนวคิ ด ทฤษฎี กั บ
องค์ป ระกอบตัว แบบพหุ ร ะดับ การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้ นาเชิงรุกระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
1.4 สังเคราะห์องค์ประกอบของตัวแบบที่มีความเกี่ยวข้อง จากนั้นจึงพัฒนามาเป็นโมเดล
การวิจัยพร้อมกับระบุทิศทางการใช้ประโยชน์จากการทบทวนวรรณกรรมด้วยตารางการสังเคราะห์
องค์ประกอบตามแหล่งเอกสาร จากนั้นสังเคราะห์ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
เพื่อให้ได้แนวโน้มองค์ประกอบต่างๆ

ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานขั้นตอนที่ 1 (Flow Chart) การวิจัยคุณภาพ การวิจัยเอกสาร
เพื่อพัฒนาแนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยปริมาณ การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ จาแนกระดับองค์การ
ระดับบุคคล และโมเดลการทดสอบต่อเนื่อง โดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้โมเดลการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิง
รุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้ าส่งของไทยจาแนกระดับองค์การ ระดับบุคคล และโมเดลการ
ทดสอบต่อเนื่อง
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วยหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรภาวะผู้นาที่จัดโดยองค์กรภายนอกที่มีมาตรฐานการฝึกอบรมแล้ว จานวน 2,098 คน
กลุ่มตัวอย่ำง
การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์โมเดลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรูปเพื่อวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง ซึ่งจาเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควร ด้วยสาเหตุนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของ Hair et al. (2006) ที่ได้เสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลโดยพิ จารณาจากขนาดของโมเดล ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้
ผู้ตอบจานวน 10-20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ตัวอย่าง ทั้งนี้ในโมเดลการวิจัยมีจานวนตัวแปรสังเกตได้
จ านวน จ านวน 43 ค่ า ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย นี้ จึ ง ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 15 คน ต่ อ 1
พารามิเตอร์ตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตามแนวคิดของ Hair et al. (2006) ควรมีจานวน
645 คน ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างจริงเท่ากับ 650 คนและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของ
พนักงาน (Proportion Stratified Random Sampling) โดยมีกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ระดับของหัวหน้ำงำน
ระดับผู้จัดการส่วน
ระดับผู้จัดการฝาย
รวม

ประชำกร (คน)
1,465
633
2,098

กลุ่มตัวอย่ำง (คน)
454
196
650

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งเป็น 10
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของหัว หน้างาน ประกอบด้ว ย 1) เพศ 2) อายุ 3)
สถานภาพสมรส 4) การศึกษา 5) ตาแหน่งงาน 6) ฝ่ายหรือแผนกที่ปฏิบัติงาน 7) ระยะเวลาในการ
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ปฏิ บั ติ ง าน 8) รายได้ ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามกระบวนการบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง ส่ ว นที่ 3
แบบสอบถามที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามบรรยากาศองค์ ก าร ส่ ว นที่ 5
แบบสอบถามการพัฒนาภาวะผู้นา ส่วนที่ 6 แบบวัดบุคลิกภาพผู้นา ส่วนที่ 7 แบบสอบถามการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ส่ ว นที่ 8 แบบสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ส่ว นที่ 9 แบบสอบถามทักษะ
ทางการบริหาร ส่วนที่ 10 แบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงรุก ซึ่งแบบสอบถามส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 10 มี
ลักษณะเป็นประโยคข้อความประกอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดย
กาหนดน้าหนักของคะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึงมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึงมาก
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึงปานกลาง
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึงน้อย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึงน้อยที่สุด
แบบวัดบุคลิกภาพใช้แบบวัดของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae, 1992) ซึ่งมี
ข้อคาถาม 60 ข้อ มีข้อคาถามเชิงบวก 35 ข้อ และข้อคาถามเชิงลบ 25 ข้อ โดยแบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ เห็นด้วยมากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 จนถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด คะแนนเท่ากับ
1 สาหรับข้อความเชิงบวก และ เห็นด้วยมากที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 จนถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด คะแนน
เท่ากับ 5 สาหรับข้อความเชิงลบ
ตารางที่ 4 ข้อคาถามเชิงบวกเชิงลบของบุคลิกภาพผู้นา

บุคลิกภาพผูน้ า
บุคลิกภาพการแสดงออก
บุคลิกภาพประนีประนอม
บุคลิกภาพมีจิตสานึก
บุคลิกภาพควบคุมอารมณ์
บุคลิกภาพเปิดรับความแปลกใหม่

ข้อคาถามที่
เชิงบวก
2, 7, 17, 22, 32, 37, 47, 52
4, 19, 34, 49, 59
5, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 60
6, 11, 21, 26, 36, 41, 51, 56
13, 28, 38, 43, 53, 58

2.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

เชิงลบ
12, 27, 42, 57
9, 14, 24, 29, 39, 44, 54
15, 30, 45, 55
1, 16, 31, 46
3, 8, 18, 23, 33, 48
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ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
2.3.1 ศึกษากรอบแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามตัวแปรจากกรอบแนวคิดในการ
วิจัย เพื่อกาหนดข้อคาถามในเครื่องมือวิจัย
2.3.2 สร้างข้อคาถามที่เหมาะสมกับบริบทของการนาไปใช้แล้วพัฒนาแบบสอบถาม
ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามด้านกระบวนการบริห ารจัดการคนเก่ง จานวน 42 ข้อคาถาม รวม ข้อ
คาถามด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จานวน 19 ข้อคาถาม ข้อคาถามด้านบรรยากาศองค์การ จานวน
27 ข้อคาถาม ข้อคาถามด้านการพัฒนาภาวะผู้นาจานวน 21 ข้อคาถาม ข้อคาถามด้านบุคลิกภาพ
ผู้นา จานวน 60 คาถาม ข้อคาถามด้านความคิดสร้างสรรค์ จานวน 22 ข้อคาถาม ข้อคาถามด้าน
ทักษะทางการบริหาร จานวน 24 คาถาม ข้อคาถามด้านการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จานวน 20
ข้อคาถาม ข้อคาถามด้านภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับองค์การ) จานวน 26 ข้อ ข้อคาถามด้านภาวะผู้นา
เชิงรุก (ระดับบุคคล) จานวน 26 ข้อ รวมข้อคาถามทั้งหมด 287 ข้อคาถาม จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคาถาม ความชัดเจน ความคลอบคลุมในเนื้อหา
ภาษาที่ใช้และการจัดรูปแบบการพิมพ์ พร้อมทั้งนามาปรับปรุงแก้ไข
2.3.3 นาแบบสอบถามถามที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล
ทาการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) ความครอบคลุ มของเนื้อหาและความ
ถูกต้องของภาษา โดยขอหนังสือแนะนาตัวและขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคผนวก จ ) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย ด้วยเทคนิคการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้ อ ค าถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขก่ อ นน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้
นาแบบสอบถามมาสร้างให้อยู่ในลักษณะชองแบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า 3
ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์พิจาณา ดังนี้
มีความเห็นว่า สอดคล้อง กาหนดคะแนนเป็น + 1
มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ กาหนดคะแนนเป็น 0
มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง กาหนดคะแนนเป็น –1
โดยข้อคาถามที่สามารถนาไปใช้ได้ต้องมีค่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน
มากกว่าร้ อยละ 50 หรื อมีค่าความสอดคล้ องระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 และค่า IOC รวมเท่ากับ 0.93
(ภาคผนวก ค)
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2.3.4 ดาเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนา
2.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ ว ไปทดลองก่อนการเก็บข้อมูล จริงกับ
หัวหน้างานกลุ่มอุตสาหกรรมค้าส่ง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยง
(Reliability) โดยพิจารณาความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ (Internal consistency) ตามสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbrach’s alpha coefficient) ค่าเท่ากับ 0.98 (ภาคผนวก ง)
ตารางที่ 5 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ตัวแปร
กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
บรรยากาศองค์การ
การพัฒนาภาวะผู้นา
บุคลิกภาพผู้นา
ความคิดสร้างสรรค์
ทักษะทางการบริหาร
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับบุคคล)
ภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับองค์กร)
รวมทุกด้าน

ค่ำควำมเชื่อมั่น
(Cronbach's Alpha Coefficient)
0.968
0.949
0.977
0.935
0.750
0.946
0.931
0.928
0.964
0.973
0.981

2.3.6 น าผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในข้ อ 2.3.5 มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและจั ด พิ ม พ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4 การวิเคราะห์และการจัดกระทาข้อมูล
2.4.1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
2.4.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
validity) ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ( Confirmatory factor analysis) ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
2.4.3 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ระดับ
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องค์การ และระดับบุคคล จากนั้นทดสอบต่อเนื่องเพื่อกาหนดรูปแบบการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้ น าเชิงรุ ก ให้ มี ความชัด เจนขึ้น โดยใช้ แนวคิดของการทดสอบซ้าอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
(Duplicate Testing Continuous) ด้ ว ยวิ ธี นิ ร นั ย หรื อ การลดรู ป (Deductive) ซึ่ ง เป็ น หลั ก การ
แสวงหาความรู้ความจริงซึ่งเกิดขึ้นจากการนาเอาหลักการของเหตุผลมาใช้ในการหาความรู้ความจริง
วิธีการนิรนัยจึงเป็นวิธีการเริ่มต้น ของการหาความรู้ความจริง โดยใช้เหตุผล โดยคานึงถึงข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นเป็นเหตุ และอาศัยความสัมพันธ์ของเหตุสองประการมาสรุปเป็นผล หรือการสรุปจากการใช้
เหตุผลตามทฤษฎีไปสู่หลักการและข้อสรุป (Hyde, 2000: 82) หรือเริ่มวิจัยจาก “สิ่งทั่วไป” ไปสู่ “สิ่ง
ที่จาเพาะเจาะจง” (ชาย โพธิสิตา, 2552: 32) ด้วยวิธีการลดรูปนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยคัดเลือก
ตัวแปรแฝงที่มีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด ระหว่างโมเดลระดับองค์การ และโมเดลระดับบุคคลมาสอบทาน
ด้วยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกาหนดรูปแบบในการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นาเชิงรุกให้มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมในการนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลระดับหัวหน้างานต่อไป
2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่โช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้
2.5.1 ค่าสถิติพื้น ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
2.5.2 ค่าค่าเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Congruence: IOC) โดยใช้ สู ต รของโรวิ เ นลลี และแฮมเบลสั น (Robinelli and
Hambleton, 1977)
2.5.3 วิเคราะห์แบบวัดเป็นรายด้านและทั้งฉบับเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค (Conbach’s Alpha-Coefficent)
2.5.4 ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง (Construct Validity) โดยวิ ธี วิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พิจารณาค่าเมตริกซึ่งแสดงค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่ ได้แก่ KMO (Kaiser – Meyer-Olkin) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสม
ของข้อมูลตัวอย่าง ถ้าค่า KMO มีค่ามาก (เข้าสู่ 1) แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิง
ยื น ยั น เหมาะสมกั บ ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ค่ า Bartlett’s test of sphericity เป็ น ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบ
สมมติฐาน เพื่อตรวจสอบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ใชในการวิเคราะห์องค์ประกอบ แตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยสาคัญหรือไม่ ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihoold (ML) และตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดัชนีไค-สแควร์
(Chi-square) ค่ า ไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (2/df) ควรมี ค่ า น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 2 ค่ า ดั ช นี วั ด ความ
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สอดคล้ องกลมกลื น เชิงสั มพัทธ์ (Comparative Fit Model: CFI) ค่าดัช นีวัดระดับความกลมกลืน
(Goodness of Fit Index : GFI) ค่ า ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว ( Adjusted
Goodness of Fit Index : AGFI) ค่ า ดั ช นี ร ากของค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของส่ ว นที่ เ หลื อ มาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) ค่ า ดั ช นี ร ากของก าลั ง สองเฉลี่ ย ของการ
ประมาณค่าความคาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ควรมีค่า
ต่ากว่า 0.5 หรือมีค่าเข้าใกล้ 0

ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานขั้นตอนที่ 2 (Flow Chart) การวิจัยปริมาณ การพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM) เพื่อให้ได้โมเดลการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
สรุปขั้นตอนการดาเนินการชั้นตอนที่ 2 เริ่มจากสร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวขาญ นาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 650 คน และ
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นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อให้ได้โมเดลการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นา
เชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ระดับองค์การ ระดับบุคคล และโมเดลการ
ทดสอบต่อเนื่อง (ภาพที่ 16)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการวิจัยคุณภาพ การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อยืนยันตัว
แบบพหุ ร ะดั บ การจั ด การคนเก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มย่อย เพื่อ ยืนยันตัวแบบพหุระดับ การจัดการคนเก่ง
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้ างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย โดยมีแนว
ทางการดาเนินงานดังนี้
1.1 เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย หัวหน้างานประมาณ 5-7 คน จากแผนกต่างๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มีการเตรียมแนวคาถามสาหรับการสนทนา (guidelines) และกาหนดผู้ดาเนินการ
สนทนา (moderator) ผู้จดบันทึก (note taker) จัดเตรียมสถานที่และนัดหมาย เครื่องบันทึกเสียง
กล้องถ่ายรูปและวีดีโอ นอกจากนี้ ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิจัย โดยผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการณ์
ดาเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างการสนทนากลุ่ม ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีผสมผสานแบบบูรณา
การ โดยบทสนทนาเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญและนาไปสู่ การยืนยัน “ตัวแบบการจัดการ
คนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย”
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มย่อยที่เกี่ยวกับ “ตัวแบบการจัดการคนเก่ง
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิงรุ กระดับหั ว หน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ งของไทย” โดย
ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการณ์ จดบันทึกและบันทึกภาพและเสียงโดย
ทีมงานในระหว่างการสนทนากลุ่มย่อย
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นที่เป็นตัวแปรสาคัญในการกาหนด “ตัว
แบบการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง
ของไทย”

ภาพที่ 17 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานขั้นตอนที่ 3 (Flow Chart) การวิจัยคุณภาพ การสนทนากลุ่ม
เพื่อยืนยันตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
สรุปขั้นตอนการดาเนินการชั้นตอนที่ 3 การสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันตัวแบบพหุระดับ
การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ งของ
ไทย เริ่มจากการเตรียมแนวคาถาม ผู้ดาเนินการสนทนา ผู้ จดบันทึก และอุปกรณ์ นัดหมายเวลา
สถานที่ และจัดสนทนากลุ่มย่อยกับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย หัวหน้างานประมาณ 5-7 คน
จากแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ทาการถอดเทป สรุปประเด็นที่เป็นตัวแปรสาคัญในการ
กาหนดตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ภาพที่ 17)
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โดยสรุป ในการศึกษานี้สามารถสรุปเป็นแผนภาพการทางานได้ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 18 แสดงสรุปขั้นตอนการดาเนินงาน (Flow Chart) การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์ (1) ศึกษาแนวโน้มองค์ป ระกอบของตัว แบบพหุ ร ะดั บ การ
จัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยเอกสาร (2) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแบบพหุ
ระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง
ของไทยจาแนกตามระดับองค์การ ระดับบุคคล และการทดสอบต่อเนื่อง (3) ยืนยันตัวแบบพหุระดับ
การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของ
ไทย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็นดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์เอกสารตามแนวทางการประยุกต์ระบบเครือข่ายข้อมูล
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแบบพหุระดับการจัดการ
คนเก่งเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ งของไทยจาแนกตามระดับ
องค์การ ระดับบุคคล และการทดสอบต่อเนื่อง
ตอนที่ 3 ผลการยืนยันตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์เอกสารตามแนวทางการประยุกต์ระบบเครือข่ายข้อมูล
จากการวิเคราะห์เอกสารตามภาคผนวก ก ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสารตามแนวทางการ
ประยุกต์ระบบเครือข่ายข้อมูล ภาพที่ 19 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปร
แฝงการจัดการคนเก่ง (ระดับองค์การ) ประกอบด้วย การสรรหาคนเก่งจานวน 75 ครั้ง การพัฒนาคน
เก่ง จานวน 82 ครั้ง การจ่ายค่าตอบแทนคนเก่ง จานวน 49 ครั้ง และการธารงรักษาคนเก่ง จานวน
77 ครั้ง ภาพที่ 20 แสดงถึงการอ้างอิงบทความ (1) Evi Hartmann et al, (2010) อ้างถึง Ibraiz
Tarique and Randal S. Schuler (2010), David G. Collings and Kamel Mellahi (2009),
Douglas A. Ready and Jay A. Conger (2007), Peter Cappelli (2002), Edward L. Gubman
(1998) (2) อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2550) อ้างถึง Edward L. Gubman (1998), Peter Cappelli (2002)
(3) Punnee Pimapunsri (2013) อ้างถึง David G. Collings and Kamel Mellahi (2009) และ
Peter Cappelli (2002) (4) จุฑาทิพย์ สุขสวัสดิ์ (2555) อ้างถึง ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ (2552) (5)
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พรเทพ ลี่ทองอิน (2556) อ้างถึง ภัคชุดา พันอินทร์ (2555) เรื่องการสรรหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง
การจ่ายค่าตอบแทน และการธารงรักษาคนเก่ง

ภาพที่ 19 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของการจัดการคนเก่ง (ระดับองค์การ)

ภาพที่ 20 : การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้ของการจัดการคนเก่ง (ระดับองค์การ)
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ภาพที่ 21 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ (ระดับองค์การ) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน จานวน 56
ครั้ง ด้านเป้าหมาย และบริบทองค์การ จานวน 65 ครั้ง ด้านกระบวนการทางานจานวน 64 ครั้ง
และด้านบทบาทและโครงสร้างของทีมจานวน 66 ครั้ง ภาพที่ 22 แสดงถึงการอ้างอิงบทความ (1)
Michael S. Cole, Arthur G. Bedeian, Heike Bruch (2011), Ron Cacioppe and Roger Stace
(2009), T. Meredith Ross, Erick C. Jones, and Stephanie G. Adams (2008), Ali Akgun et
al. (2007), Bianey C. Ruiz Ulloa and Stephanie G. Adams (2004), Gabriele Piccoli, Anne
Power, Blake Ives. (2004), Billy Bateman, F. Colin Wilson, David Bingham (2002), แคทลี
ยา ศรีใส (2548) อ้างถึง Mike Woodcock (1989) (2) แคทลียา ศรีใส (2548) อ้างถึง สุเมธ แสงนิ่ม
นวล (2539) เรื่ อ งสภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศในการท างาน เป้ า หมายและบริ บ ทองค์ ก าร
กระบวนการทางาน และบทบาทและโครงสร้างของทีม
ทีมงานที่มีประสิท ิ า
68
66

65

านวนการอ้างอิง

64

66

64

62
60
58
56

56

54
52
50
ส า แว ล้อมและบรรยากา

เปาหมายบริบทองค์การ

กระบวนการทางาน

บทบาทและ ครงสร้างของทีม

ภาพที่ 21 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (ระดับองค์การ)
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ภาพที่ 22 การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้ของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (ระดับองค์การ)
ภาพที่ 23 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงบรรยากาศ
องค์การ (ระดับ องค์การ) ซึ่งประกอบไปด้ว ย โครงสร้างองค์การ จานวน 57 ครั้ง มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จานวน 35 ครั้ง ความรับผิดชอบ จานวน 47 ครั้ง การชื่นชม ได้รับการยอมรับ จานวน
52 ครั้ง การสนับสนุน จานวน 52 ครั้ง และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ จานวน 43 ครั้ง ภาพที่ 24
แสดงถึงการอ้างอิงบทความ (1) Larry Howard W., S. Thomas Foster, Patrick Shannon (2005),
Chung-Jen Chen, Jing-Wen Huang, and Yung-Chang Hsiao (2010), Jochen Menges et. al.
(2011), Hajer Hammami, Nabil Amara, and Rjean Landry (2013) อ้ า ง ถึ ง J. Richard
Hackman (1990) (2) Kamal Kishore Jan, Manjit Singh Sandhu, and See Kwong Goh (2015)
อ้ า งถึ ง Chung-Jen Chen, Jing-Wen Huang, and Yung-Chang Hsiao (2010) (3) ศุ ภ าภรณ์
ธรรมศิริ (2553) อ้างถึง อิสระ บุญญะฤทธิ์ (2545) เรื่องโครงสร้างองค์การ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบ การชื่นชมได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
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ภาพที่ 23 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของบรรยากาศองค์การ (ระดับองค์การ)

ภาพที่ 24 การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้ของบรรยากาศองค์การ (ระดับองค์การ)
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ภาพที่ 25 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการพัฒนา
ภาวะผู้นา (ระดับองค์การ) ซึ่งประกอบไปด้วย แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา จานวน 105
ครั้ง วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา จานวน 71 ครั้ง ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญในการ
พัฒนาภาวะผู้นา จานวน 98 ครั้ง และระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ จานวน 36 ครั้ง ภาพ
ที่ 26 แสดงถึ ง การอ้ า งอิ ง บทความ (1) Afroditi Dalakoura (2009), Sheri-Lynne Leskiw and
Parbudyal Singh (2007) อ้างถึง Brian E. Becker and Mark A. Huselid (1998) (2) ดารงค์ ศรี
อร่ า ม (2553), ชั ย ฤทธิ์ แสงสว่ า ง (2554), ศรุ ติ พ งศ์ ภู วั ช ร์ ว รานนท์ , (2555) อ้ า งถึ ง เพลิ น ใจ
พฤกษชาติรัตน์ (2549) (3) ธนพล ธรรมรักษ์ (2556) อ้างถึง พงกะพรรณ ตะกลมทอง (2555) (4)
นิโลบล แสงพนัสธาดา (2556), ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ (2555) อ้างถึง กัลยรัตน์ เมืองสง (2550)
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา ผู้บริหารและหัวหน้า
งานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา และระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ
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ภาพที่ 25 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของการพัฒนาภาวะผู้นา (ระดับองค์การ)
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ภาพที่ 26 การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้ของการพัฒนาภาวะผู้นา (ระดับองค์การ)
ภาพที่ 27 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงภาวะผู้นา
เชิงรุก (ระดับองค์การ) ประกอบด้วย การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จานวน 135 ครั้ง การสร้าง
แรงบันดาลใจ จานวน 58 ครั้ง การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม จานวน 106 ครั้ง และการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จานวน 101 ครั้ง ภาพที่ 28 แสดงถึงการอ้างอิงบทความ (1) XiaoHua Wang and Jane M. Howell (2012) อ้างถึง Jae Uk Chun et al. (2009) (2) ศักดิ์ระภีร์ วร
วัฒนะปริญญา (2556), พิมลพรรณ แก่นทอง (2556), สุคนทิพย์ มงคลเจริญ (2555), พงศ์จิรา จินดา
เรือง (2554), ดารงค์ ศรีอร่าม (2553), ธนินทร์ รัตนโอฬาร (2553), อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์, (2552)
อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552) อ้างถึง Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, (1994) (3) พิมลพรรณ
แก่นทอง, (2556), สุคนทิพย์ มงคลเจริญ (2555), พงศ์จิรา จินดาเรือง (2554), ธนินทร์ รัตนโอฬาร
(2553), ดารงค์ ศรีอร่าม (2553), อมรรัตน์ เทพพิทักษ์, (2552), อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ (2552), กุลนรี
ถนอมสุข (2551) อ้างถึง รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545) (4) พิมลพรรณ แก่นทอง (2556) อ้างถึง อมรรัตน์
เทพพิทักษ์ (2552) เรื่องการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจ การส่งเสริมให้
พนักงานมีความคิดริเริ่ม และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
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ภาพที่ 27 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับองค์การ)

ภาพที่ 28 การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้ของภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับองค์การ)
ภาพที่ 29 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงบุคลิกภาพผู้นา
(วิเคราะห์ระดับบุ คคล) ประกอบด้วย บุคลิกภาพของการแสดงออก จานวน 60 ครั้ง บุคลิกภาพ
ประนีประนอม จานวน 58 ครั้ง บุคลิกภาพมีจิตสานึก จานวน 57 ครั้ง บุคลิกภาพควบคุมอารมณ์
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จานวน 40 ครั้ง และบุคลิกภาพเปิดรับความแปลกใหม่ จานวน 60 ครั้ง ภาพที่ 30 แสดงถึงการ
อ้ า งอิ ง บทความ (1) Joyce E. Bono and Thimothy A. Judge (2004), Lian Shao and Sheila
Webber (2006), Tim De Feyter et al. (2012), Henrik Dobewall et al. (2014), Fuschia M.
Sirois (2015), Constantinos M. Kokkinos et al. (2015), กรกช ภู่ ด้ ว ง (2549), กั ณ ฐิ ก า บั น ลื อ
(2553),สุวิชชา สุทธิธรรม (2553), เขมวัฒน์ รัตนจิรันตร (2556) อ้างถึง Robert R. McCrae and
Paul T. Costa (1992) (2) Lian Shao and Sheila Webber (2006), Reinout E. de Vries (2012),
Anika Deinert et al. (2015), สุวิชชา สุทธิธรรม (2553) อ้างถึง Joyce E. Bono and Thimothy
A. Judge (2004) (3) เขมวัฒน์ รัตนจิรันตร (2556) อ้างถึง นิภาพร ศรีชุมพวง (2554) (4) ศศิวิมล
อุป นั น ไชย (2551) อ้างถึง สุ จิ ตรา โพธิครูประเสริฐ (2547) เรื่อง บุคลิ กภาพของการแสดงออก
บุคลิกภาพประนีประนอม บุคลิกภาพมีจิตสานึก บุคลิกภาพควบคุมอารมณ์ และบุคลิกภาพเปิดรับ
ความแปลกใหม่
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ภาพที่ 29 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของบุคลิกภาพผู้นา (ระดับบุคคล)
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ภาพที่ 30 การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้ของบุคลิกภาพผู้นา (ระดับบุคคล)
ภาพที่ 31 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงความคิด
สร้างสรรค์ (ระดับบุคคล) ซึ่งประกอบไปด้วย ความคิดคล่องตัว จานวน 89 ครั้ง ความคิดยืดหยุ่น
จานวน 54 ครั้ง ความคิดริเริ่ม จานวน 76 ครั้ง และความคิดละเอียดละออ จานวน 54 ครั้ง ภาพที่
32 แสดงถึ ง การอ้ า งอิ ง บทความ (1) Donggun An et al. (2016), Telesa M. Amabile et al.
(2005) อ้างถึง Joy Paul Guilford (1967) (2) Donggun An et al. (2016), Angela Shin-Yi Chen,
and Yu-Hsiang Hou (2016), Swati Mittal and Rajib Lochan Dhar (2015), Neil Anderson et
al. (2014), Millissa F.Y. Cheung and Chi-Sum Wong, (2011), John D. Politis (2005) อ้างถึง
Telesa M. Amabile et al. (2005) (3) มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย (2551), ฐิตวดี เนียมสุวรรณ (2554),
สุรัสวดี โกมลฐิติ , (2555) อ้างถึง ทิพยวัลย์ ปัญจมะวัต (2548) เรื่อง ความคิดคล่องตัว ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดละออ
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ภาพที่ 31 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของความคิดสร้างสรรค์ (วิเคราะห์ระดับบุคคล)

ภาพที่ 32 การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้ความคิดสร้างสรรค์ (ระดับบุคคล)
ภาพที่ 33 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงทักษะการ
บริหาร (วิเคราะห์ระดับบุคคล) ซึ่งประกอบไปด้วย เก่งคิด จานวน 77 ครั้ง เก่งคน จานวน 44 ครั้ง
และเก่งงาน จานวน 61 ครั้ง ภาพที่ 34 แสดงถึงการอ้างอิง บทความ (1) เศรษฐราณี ทรวดทรง
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(2556), สุ ภ าพร เหล่ า ทรั พ ย์ เ จริ ญ (2556), อุ ร าภรณ์ คู น าเอก (2554), อ้ า งถึ ง Robert L. Katz
(1955) (2) ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล (2554), ปาริชาติ กมลยะบุตร (2553), ฉันทนา ภุมมา (2552), กัลยา
กร หอมเพชร (2552) อ้างถึง ยรรยง อรรถึโภค (2545), (2) ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล (2554), ปาริชาติ
กมลยะบุตร (2553), ฉันทนา ภุมมา (2552), กัลยากร หอมเพชร (2552) อ้างถึง วินัย ธรรมเกื้อกูล
(2546) (3) ปาริชาติ กมลยะบุตร (2553), ฉันทนา ภุมมา (2552), อุราภรณ์ คูนาเอก (2554), ชาลินี
กิจรุ่งเรืองกุล (2554) อ้างถึง อวยพร รัตนไพฑูรย์ (2546) (4) เศรษฐราณี ทรวดทรง (2556) อ้างถึง
กัลยากร หอมเพชร (2552) และ ปาริชาติ กมลยะบุตร (2553) (5) สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ (2556)
อ้างถึง ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล (2554) และ อุราภรณ์ คูนาเอก (2554) เรื่อง เก่งคิด เก่งคน และเก่งงาน
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ภาพที่ 33 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของทักษะของนักบริหาร (ระดับบุคคล)
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ภาพที่ 34 การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้ทักษะของนักบริหาร (ระดับบุคคล)
ภาพที่ 35 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงพฤติกรรม
การเป็ น สมาชิกที่ดีขององค์การ (ระดับบุคคล) ซึ่งประกอบไปด้ว ย พฤติกรรมการช่ว ยเหลือผู้อื่น
จานวน 60 ครั้ง พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น จานวน 83 ครั้ง พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น จานวน
80 ครั้ง พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ จานวน 86 ครั้ง และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ จานวน
28 ครั้ง ภาพที่ 36 แสดงถึงการอ้างอิงบทความ (1) Sumi Jha (2014), Ajay K. Jain, Sabir I. Giga,
and Cary L. Cooper (2013), Chun-Fang Chiang and Tsung-Sheng Hsieh (2012), Ying-Wen
Liang (2012), Omer Torlak and Umut Koc (2007), DeGroot and Amy L. Brownlee (2006),
Anna-Lena Ackfedt and Leonard V. Cooe (2005) อ้ า ง ถึ ง Dennis W. Organ (1991) (2)
ศศิวิมล อุปนันไชย (2551), ผุสดี สิงหกฤตเวทิน (2552) อ้างถึง เกษรา ชัยรังษีเลิศ (2547) (3) สิริ
นาถ ตามวงษ์ว าน (2552) อ้างถึง สิ รภัทร จันทสิ โ ร (2549) เรื่อง พฤติกรรมการช่ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น
พฤติกรรมการคานึ งถึงผู้ อื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้ น พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ และ
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
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ติกรรมการเปนสมา ิกที่ ีขององค์การ
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ติกรรมความสานก นหน้าที่

ติกรรมการ ห้ความร่วมมือ

ภาพที่ 35 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(ระดับบุคคล)

ภาพที่ 36 การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ(ระดับบุคคล)
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ภาพที่ 37 แสดงความถี่จานวนการอ้างอิงของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงภาวะผู้นา
เชิงรุก (ระดับบุคคล) ซึ่งประกอบไปด้วย การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จานวน 135 ครั้ง การ
สร้างแรงบันดาลใจ จานวน 58 ครั้ง การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม จานวน 106 ครั้ง และ
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จานวน 101 ครั้ง ภาพที่ 38 แสดงถึงการอ้างอิงบทความ (1)
Xiao-Hua Wang and Jane M. Howell (2012) อ้างถึง Jae Uk Chun et al. (2009) (2) ศักดิ์ระภีร์
วรวัฒนะปริญญา (2556), พิมลพรรณ แก่นทอง (2556), สุคนทิพย์ มงคลเจริญ (2555), พงศ์จิรา
จินดาเรือง (2554), ดารงค์ ศรีอร่าม (2553), ธนินทร์ รัตนโอฬาร (2553), อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ ,
(2552) อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552) อ้างถึง Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, (1994) (3)
พิมลพรรณ แก่นทอง, (2556), สุคนทิพย์ มงคลเจริญ (2555), พงศ์จิรา จินดาเรือง (2554), ธนินทร์
รัตนโอฬาร(2553), ดารงค์ ศรีอร่าม (2553), อมรรัตน์ เทพพิทักษ์, (2552), อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
(2552), กุลนรี ถนอมสุข (2551) อ้างถึง รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545) (4) พิมลพรรณ แก่นทอง (2556)
อ้างถึง อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552) เรื่องการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจ
การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

าวะผู้นาเ ิงรุก
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ภาพที่ 37 จานวนการอ้างอิงตัวแปรสังเกตได้ของภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับบุคคล)
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ภาพที่ 38 การอ้างอิงบทความตัวแปรสังเกตได้ของภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับบุคคล)
ภาพที่ 39 และ ภาพที่ 40 แสดงถึงความถี่ของบทความที่สังเคราะห์ในระดับองค์การซึ่ง
มีจานวนการอ้างอิงสูงสุดได้แก่ ภาวะผู้นาเชิงรุก จานวน 400 ครั้ง การพัฒนาภาวะผู้นา จานวน 310
ครั้ง บรรยากาศองค์การ จานวน 286 ครั้ง การจัดการคนเก่ง 283 ครั้ง และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
จานวน 251 ครั้ง
บทความที่สังเคราะห์ระ ับองค์การ
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ภาพที่ 39 ความถี่ของบทความที่สังเคราะห์ระดับองค์การ

าวะผู้นาเ ิงรุก
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การพัฒนาภาวะผู้นา

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการคนเก่ง

ภาวะผู้นาเชิงรุก
บรรยากาศองค์การ

ภาพที่ 40 โมเดลการวิจัยเอกสาร (วิเคราะห์ระดับองค์การ)
ภาพที่ 41 และภาพที่ 42 แสดงถึงความถี่ของบทความที่สังเคราะห์ในระดับบุคคลซึ่งมี
จานวนการอ้างอิงสูงสุดได้แก่ ภาวะผู้นาเชิงรุก จานวน 400 ครั้ง การประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ จานวน 337 ครั้ง บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จานวน 275 ครั้ง ความคิดสร้างสรรค์ จานวน
273 ครั้ง และทักษะทางการบริหาร 182 ครั้ง
บทความที่สังเคราะห์ระ ับบุคคล
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ภาพที่ 41 ความถี่ของบทความที่สังเคราะห์ระดับบุคคล

ทัก ะนักบริหาร

าวะผู้นาเ ิงรุก
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ความคิดสร้างสรรค์

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

บุคลิกภาพเชิงผู้นา
ภาวะผู้นาเชิงรุก

ทักษะทางการบริหาร

ภาพที่ 42 โมเดลการวิจัยเอกสาร (วิเคราะห์ระดับบุคคล)
จากการวิจัยเอกสารได้กรอบโมเดลการวิจัยจาแนกออกเป็น 2 โมเดล คือ โมเดลการวิจัย
เอกสารเรื่องการพัฒนาตัวแบบพหุระดั บการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกออกเป็นโมเดลระดับองค์การ โดยเริ่มจาก
การจัดการคนเก่ง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์การ การพัฒนาภาวะผู้นา และภาวะผู้นา
เชิงรุกและโมเดลระดับบุ คคลโดยเริ่มจากบุคลิ กภาพเชิงผู้นา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางการ
บริหาร การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และภาวะผู้นาเชิงรุก ทั้งนี้ในระดับองค์การเริ่มสังเคราะห์ตัว
แปรแฝงที่ส่งผลแท้ไปสู่ตัวแปรแฝงแทรกกลางจนกระทั่งตัวแปรทั้งหมดส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมไปสู่ภาวะผู้นาเชิงรุก ผู้วิจัยเริ่มจากตัวแปรการจัดการคนเก่ง เนื่องจากในการจัดการคนเก่ง
นั้น เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดาเนินการในระดับองค์การ หรือองค์การเท่านั้นเป็นผู้บริหารจัดการ
คนเก่ง การจัดการคนเก่งจึงเป็นตัวแปรระดับองค์การในการศึกษานี้ และในระดับบุคคลเริ่มสังเคราะห์
ตัวแปรแฝงที่ส่งผลแท้ไปสู่ตัวแปรแฝงแทรกกลางจนกระทั่งตัวแปรทั้งหมดส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมไปสู่ภาวะผู้นาเชิงรุก ผู้วิจัยเริ่มจากตัวแปรบุคลิกภาพเชิงผู้นา เนื่องจากบุคลิกภาพเชิงผู้นา
สะท้อนความฉลาดทางปัญญาของหัวหน้างานแต่ละบุคคล ดังนั้น หัวหน้างานแต่ละบุคคลต้องเป็น
ผู้บริหารสติปัญญาตนเอง ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงภาวะผู้นา
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ตอนที่ 2 ผลการ ั นาและตรว สอบความตรงของ มเ ลตัวแบบ หุระ ับการ ั การคนเก่งเ ื่อ
เสริมสร้าง าวะผู้นาเ ิงรุกระ ับหัวหน้างาน นอุตสาหกรรมค้าส่งของ ทย
เมื่อได้รับข้อมูลตอบกลับจากแบบสอบถาม จานวน 650 ชุด แล้ว ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม
ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัยได้กาหนด
และแปลความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Mean
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
SD
หมายถึง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2
หมายถึง
ค่าไค-สแควร์
Df
หมายถึง
ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ
RMSEA
หมายถึง
ค่ารากกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
CFI
หมายถึง
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ
GFI
หมายถึง
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
AGFI
หมายถึง
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
p-value
หมายถึง
ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ
X1
หมายถึง
การสรรหาและการคัดเลือกคนเก่ง
X2
หมายถึง
การเรียนรู้และการพัฒนา
X3
หมายถึง
การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัล
X4
หมายถึง
การธารงรักษาคนเก่ง
Y1
หมายถึง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
Y2
หมายถึง
เป้าหมายและบริบทองค์การ
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Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
XX1
XX2
XX3
XX4
XX5
YY1
YY2
YY3
YY4
YY5
YY6
YY7
YY8
YY9
YY10

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กระบวนการทางาน
บทบาทโครงสร้างของทีม
โครงสร้างองค์การ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบ
การชื่นชมได้รับการยอมรับ
การได้รับการสนับสนุน
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา
วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา
ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญ
ระบบการบริหารบุคคลที่เป็นระบบ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การสร้างแรงบันดาลใจ
การส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม
การคานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล
บุคลิกภาพของการแสดงออก
บุคลิกภาพประนีประนอม
บุคลิกภาพมีจิตสานึก
บุคลิกภาพควบคุมอารมณ์
บุคลิกภาพเปิดความแปลกใหม่
ความคิดคล่องตัว
ความคิดยืดหยุ่น
ความคิดริเริ่ม
ความคิดละเอียดละออ
เก่งคิด
เก่งคน
เก่งงาน
พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น
พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
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YY11
YY12
YY13
YY14
YY15
YY16

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การสร้างแรงบันดาลใจ
การส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม
การคานึงความเป็นปัจเจกบุคคล

1. การวิเคราะห์ส าน า ทั่ว ปของผู้ตอบแบบสอบ าม
สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลากรในระดับ หั ว หน้ า งานที่
ปฏิ บั ติ ง านในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง จ านวน 650 คน จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา ตาแหน่งงาน สังกัดฝ่าย ประสบการณ์ และรายได้ โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล

านวนผู้ตอบแบบสอบ าม
านวน

ร้อยละ

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม

119
531
650

18.3
81.7
100

2. อายุ
2.1 น้อยกว่า30 ปี
2.2 30-39 ปี
2.3 39 ปี ขึ้นไป
รวม

11
186
453
650

1.69
28.6
69.7
100

3. สถานภาพ
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 หม้าย
3.4 หย่าร้าง
รวม

319
323
7
1
650

49.1
49.7
1.1
0.2
100
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ตารางที่ 6 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

านวนผู้ตอบแบบสอบ าม
านวน

ร้อยละ

3
144
503
650

0.5
22.1
77.4
100

5.1 ระดับหัวหน้างาน

454

69.8

5.2 ระดับผู้จัดการ

196

30.2

650

100

325
114

50.0
17.5

6.3 จัดซื้อและการตลาด

126

19.4

6.4 บัญชีการเงิน

68

10.5

6.5 อื่น ๆ

17
650

2.6
100

7.1 น้อยกว่า 5 ปี

46.0

7.1

7.2 5-10 ปี

510.0

78.5

7.3 10 ปี ขึ้นไป

94.0

14.5

650

100

16
197
437
650

2.5
30.3
67.2

4. ระดับการศึกษา
4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 ปริญญาโท
รวม
5. ตาแหน่งงาน

รวม
6. สังกัดฝ่าย
6.1 บริการลูกค้า
6.2 บริหารจัดการ

รวม
7. ประสบการณ์

รวม
8. รายได้
8.1 20,000-30,000 บาท
8.2 30,001-40,000 บาท
8.3 มากกว่า 40,000 บาท
รวม

100
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จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 531 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7
และเป็ น เพศชาย จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 กลุ่ มตัว อย่า งที่ตอบแบบสอบถามในการ
ศึกษาวิจัยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี จานวน 453 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมา อายุ 30-39
ปี จานวน 186 คนคิดเป็นร้อยละ 28.6 และอันดับสาม อายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.69 ตามลาดับ มีสถานภาพ สมรส จานวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมา โสด
จานวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 อันดับสาม สถานภาพหม้าย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1
และหย่าร้าง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท จานวน 503 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.4 รองลงมา ปริญญาตรี จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 และอันดับสาม ต่ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5ตาแหน่งงานอยู่ในระดับหัวหน้างาน จานวน 454 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.8 และระดับผู้จัดการ จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายการ
ปฏิบัติงาน เป็นงานบริการลูกค้า จานวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ งานฝ่ายจัดซื้อ
และการตลาด จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และอันดับสาม งานฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป
จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี จานวน 510 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.5 รองลงมา มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5
และอันดับสามมีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 มีรายได้
ต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป จานวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมา 30,001 บาท
– 40,000 บาท จานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และอันดับสาม 20,001 บาท – 30,000 บาท
จานวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 2.5
2. การวิเคราะห์ระ ับความคิ เห็นที่มีต่อ การวั าวะผู้นาเ ิงรุกของหัวหน้างาน น
อุตสาหกรรมค้าส่งของ ทย าแนกตามระ ับองค์การ กับ ระ ับบุคคล
การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การวั ด ภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ของหั ว หน้ า งานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล จานวน 650 คน โดยพิจารณา
ค่าเฉลี่ย (Mean ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้สเกล
ของไลเคิร์ท (The Likert scale) (Likert, 1967) ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีระดับปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีระดับปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีระดับปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีระดับปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงน้อยที่สุด
ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง ด้านการสรรหาและคัดเลือก
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

บริษัทระบุคุณสมบัติของคนเก่งในแต่ละ
ตาแหน่งงานก่อนนาไปใช้เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาคนเก่ง
บริษัทระบุคุณสมบัติของคนเก่งใน
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของบริษัทในแต่ละปี
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคน
เก่ง ในแต่ละตาแหน่งงานจากผลการ
ปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคน
เก่งในแต่ละตาแหน่งงานจากระดับ
การศึกษา

0

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

9 171 359 111

0.00 1.40 26.30 55.20 17.10
0

มาก

3.74 0.64

มาก

3.77 0.72

มาก

3.73 0.67

มาก

12 207 340 88

0.50 1.80 31.80 52.30 13.50
1

3.88 0.69

12 200 381 57

0.00 1.80 30.80 58.60 8.80
3

Mean SD ความหมาย

24 181 388 56

0.20 3.70 27.80 59.70 8.60
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง ด้านการสรรหาและคัดเลือก (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่ง 3
ในแต่ละตาแหน่งงานจากสถาบันที่จบ
0.50
การศึกษา และ GPA
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่ง 0
ในแต่ละตาแหน่งงานจากประสบการณ์
การทางาน และชื่อเสียงขององค์การที่เคย 0.00
ผ่านงาน
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่ง 0
ในแต่ละตาแหน่งงานจากคุณลักษณะและ
0.00
บุคลิกภาพ ประสบการณ์การทางาน
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่ง 1
ในแต่ละตาแหน่งงานจากทัศนคติที่มีต่อ
0.20
บริษัท
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่ง 0
ในแต่ละตาแหน่งงานจากศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล เช่น
0.00
ความเป็นผู้นา ความสามารถในการบริหาร
จัดการ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

36 207 344 60
5.50 31.80 52.90 9.20

3.65 0.74

มาก

3.78 0.70

มาก

3.82 0.73

มาก

3.76 0.72

มาก

3.78 0.71

มาก

14 200 348 88
2.20 30.80 53.50 13.50
18 187 341 104
2.80 28.80 52.50 16.00
18 204 337 90
2.80 31.40 51.80 13.80
10 218 324 98
1.50 33.50 49.80 15.10
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง ด้านการสรรหาและคัดเลือก (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่ง
ในแต่ละตาแหน่งงานจากขีดความสามารถ
หลัก ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และ
พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
เช่น จิตสานึกด้านบริการ การทางานเป็น
ทีม การสื่อสารด้วยวาจา ทักษะเฉพาะ
ด้านต่างๆ
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่ง
ในแต่ละตาแหน่งงานจากการได้รับการ
ยอมรับจากคนในองค์การ
รวมเฉลี่ย

0

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

24 190 310 126

0.00 3.70 29.20 47.70 19.40

6

Mean SD ความหมาย

3.83 0.78

มาก

3.68 0.73

มาก

3.77 0.54

มาก

18 220 340 66

0.90 2.80 33.80 52.30 10.20

ผลจากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง ด้านการสรรหาและ
คัดเลือก บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงานจากขีดความสามารถหลัก
ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และพฤติ กรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน เช่น จิตสานึกด้านบริการ การ
ท างานเป็ น ที ม การสื่ อ สารด้ ว ยวาจา ทั ก ษะเฉพาะด้ า นต่ า งๆ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 3.83
รองลงมา บริ ษัทพิจ ารณาคัดเลื อกหั ว หน้า งานคนเก่งในแต่ล ะตาแหน่งงานจากคุ ณลั ก ษณะแ ละ
บุคลิกภาพ ประสบการณ์การทางาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และอันดับสาม บริษัทพิจารณา
คัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่ งงานจากศักยภาพในการปฏิบัติงาน ที่แอบแฝงอยู่ในตัว
บุคคล เช่น ความเป็นผู้นา ความสามารถในการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง ด้านการพัฒนาคนเก่ง
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

บริษัทจัดโปรแกรมการฝึกอบรมประจาปีที่มี
ความเหมาะสมกับความต้องการ (Training
Need) ของหัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทจัดระบบการสอนงาน (Coaching) ไว้
สอนงานและดูแลเอาใจใส่การทางานของ
หัวหน้างานคนเก่งอย่างใกล้ชดิ
บริษัทจัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ไว้สอน
งานและดูแลเอาใจใส่การทางานของหัวหน้า
งานคนเก่งอย่างใกล้ชิด
บริษัทมีการมอบหมายงานที่มีคุณค่า (Job
Enrichment) ไว้เพื่อเพิ่มทักษะ
ความสามารถในงานให้แก่หัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทมีการมอบหมายงานเพิ่มขึ้น (Job
Enlargement) ไว้เพื่อเพิ่มทักษะ
ความสามารถในงานให้แก่หัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทมีการให้การปรึกษาแนะนา (Career
Consulting) ไว้เพื่อแนะนาและให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ แก่หัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทมีการมอบหมายงานที่มีความท้าทาย
(Challenge Job) ไว้เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ทักษะความสามารถให้แก่หัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทมีการฝึกฝนการปฏิบัติงาน (On the
Job Training) ไว้เพื่อเพิ่มความชานาญและ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้แก่หัวหน้า
งานคนเก่ง

8

9

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

198 338 97

1.20 1.40 30.50 52.00 14.90
7

มาก

3.70 0.71

มาก

3.69 0.72

มาก

3.65 0.74

มาก

3.68 0.72

มาก

3.73 0.74

มาก

27 204 354 62

0.50 4.20 31.40 54.50 9.50
5

3.59 0.76

26 229 326 65

0.60 4.00 35.20 50.20 10.00
3

มาก

28 197 362 60

0.50 4.30 30.30 55.70 9.20
4

3.66 0.73

14 229 332 71

0.60 2.20 35.20 51.10 10.90
3

มาก

33 233 322 55

1.10 5.10 35.80 49.50 8.50
4

3.78 0.76

21 218 347 57

1.10 3.20 33.50 53.40 8.80
7

Mean SD ความหมาย

23 191 357 74

0.80 3.50 29.40 54.90 11.40
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง ด้านการพัฒนาคนเก่ง (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

บริษัทมีการมอบหมายงานโครงการ
(Special Project Assignment) ให้
หัวหน้างานคนเก่งปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพและขีดความสามารถ
บริษัทมีระบบหมุนเวียนงานให้หัวหน้างาน
คนเก่งไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ชั่วคราวตาม
ความเหมาะสม
บริษัทส่งเสริมให้หัวหน้างานคนเก่งได้รับ
การอบรมและพัฒนาภาวะผู้นา
(Leadership Development)
รวมเฉลี่ย

4

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

25 195 352 74

0.60 3.80 30.00 54.20 11.40
5

3.72 0.74

มาก

3.66 0.75

มาก

3.66 0.75

มาก

3.69 0.61

มาก

34 195 357 59

0.80 5.20 30.00 54.90 9.10
6

Mean SD ความหมาย

6 191 370 77

0.90 0.90 29.40 56.90 11.80

ผลจากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง ด้านการพัฒนาคนเก่ง
บริษัทมีการฝึกฝนการปฏิบัติงาน ไว้เพื่อเพิ่มความชานาญและความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่
หัวหน้างานคนเก่ง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.73 รองลงมา บริษัทมีการมอบหมายงานโครงการ
ให้หัวหน้างานคนเก่งปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
และอันดับสาม บริษัทมีการมอบหมายงานที่มีคุณค่า ไว้เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในงานให้ แก่
หัวหน้างานคนเก่ง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลให้แก่
หัวหน้างานคนเก่ง ที่มีความเหมาะสมและ
แข่งขันได้
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับขีด
ความสามารถของพนักงานและผลงาน
เพื่อจูงใจให้พนักงานคนเก่งสร้างผลงานที่
ดีเยี่ยมตลอดเวลา
การจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการ
ปฏิบัติงาน

9

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

7

Mean SD ความหมาย

18 207 355 61

1.40 2.80 31.80 54.60 9.40

3.68 0.74

มาก

3.68 0.74

มาก

25 194 364 60

1.10 3.80 29.80 56.00 9.20

4
0.60
บริษัทให้โบนัสพิเศษตามความเหมาะสม 6
ตามผลการปฏิบัติงาน
0.90
บริษัทจัดสวัสดิการให้หัวหน้างานคนเก่ง 3
ได้เหมาะสม เช่นสิทธิการลาต่าง ๆ
ประกันสุขภาพ เงินทุนสารองเลี้ยงชีพ 0.50
เวลาทางานที่ยืดหยุ่น เป็นต้น
บริษัทชมเชยการทางานของหัวหน้างาน 3
คนเก่งอย่างสม่าเสมอจากผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารระดับสูง
0.50
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

18 207 351 70
3.72 0.72
2.80 31.80 54.00 10.80
24 215 326 79
3.69 0.77
3.70 33.10 50.20 12.20
19 202 349 77
2.90 31.10 53.70 11.80

มาก
มาก

3.74 0.72

มาก

3.69 0.71

มาก

3.70 0.64

มาก

23 207 355 62
3.50 31.80 54.60 9.50
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ผลจากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
และการให้รางวัลคนเก่ง บริษัทจัดสวัสดิการให้หัวหน้างานคนเก่งได้เหมาะสม เช่นสิทธิการลาต่าง ๆ
ประกันสุขภาพ เงินทุนสารองเลี้ยงชีพ เวลาทางานที่ยืดหยุ่น เป็นต้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.74 รองลงมา การจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
อันดับสาม บริษัทให้โบนัสพิเศษตามความเหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานและบริษัทชมเชยการทางาน
ของหัวหน้างานคนเก่งอย่างสม่าเสมอจากผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.69
ตารางที่ 10 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง ด้านการธารงรักษาคนเก่ง
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียง มีความ 1
รับผิดชอบต่อสังคม
0.20
บริษัทมีการการบริหารจัดการผลการ
4
ปฏิบัติงาน
0.60
บริษัทมีการสื่อสารเรื่องผลการดาเนินงาน 6
ของบริษัทอย่างชัดเจน
0.90
บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผลการ
5
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
0.80
บริษัทมีข้อมูลป้อนกลับให้พนักงาน
6
รับทราบ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผล
0.90
การปฏิบัติงาน
บริษัทมีการพัฒนาทักษะความสามารถ
4
ของพนักงานคนเก่ง และเปิดโอกาสให้
0.60
พนักงานคนเก่งแสดงผลงาน

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

26 217 328 78
4.00 33.40 50.50 12.00
28 190 365 63
4.30 29.20 56.20 9.70
22 224 335 63
3.40 34.50 51.50 9.70
10 221 356 58
1.50 34.00 54.80 8.90
16 234 326 68
2.50 36.00 50.20 10.50

Mean SD ความหมาย
3.70 0.73

มาก

3.70 0.73

มาก

3.66 0.74

มาก

3.70 0.68

มาก

3.67 0.73

มาก

3.74 0.72

มาก

15 204 347 80
2.30 31.40 53.40 12.30
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง ด้านการธารงรักษาคนเก่ง (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
บริษัทเข้าใจความต้องการหรือความ
คาดหวังของพนักงานคนเก่ง

1
น้อยที่สุ

8
1.20
บริษัทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสาย 4
งานอาชีพ และสายงานบริหาร
0.60
บริษัทการเชื่อมโยงโปรแกรมหรือ
3
ระบบงานบริหารงานบุคคลเข้ากับ
0.50
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีระบบการสื่อสารสองทางระหว่าง 6
ความคาดหวังของบริษัทและความ
0.90
คาดหวังของพนักงาน
บริษัทมีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
5
บรรยากาศการทางานที่ดี
0.80
บริษัทมีผู้บริหารมีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศน์ 2
ในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจที่
0.30
ชัดเจนและมีความเป็นไปได้
บริษัทมีการเลื่อนตาแหน่ง โอนย้าย
6
หมุนเวียนงาน (Promotion)
0.90
บริษัทมีการสร้างความผูกพันต่อองค์การ 8
(Engagement)
1.20
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

15 230 339 58
3.65 0.73
2.30 35.40 52.20 8.90
24 203 339 80
3.72 0.75
3.70 31.20 52.20 12.30
20 197 362 68
3.73 0.71
3.10 30.30 55.70 10.50

มาก
มาก
มาก

16 221 350 57
2.50 34.00 53.80 8.80

3.67 0.71

15 209 353 68
3.71 0.71
2.30 32.20 54.30 10.50
27 177 368 76
3.75 0.72
4.20 27.20 56.60 11.70
19 210 352 63
3.69 0.72
2.90 32.30 54.20 9.70
14 211 343 74
3.71 0.74
2.20 32.50 52.80 11.40
3.70 0.62

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ผลจากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง ด้านการธารงรักษา
คนเก่ง (Talent Retention) บริ ษัทมีผู้ บริห ารมีชื่อเสี ยงและมีวิสั ยทัศน์ในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและมี ความเป็นไปได้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.75 รองลงมา บริษัทมีการ
พัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานคนเก่ง และเปิดโอกาสให้พนักงานคนเก่งแสดงผลงาน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และอันดับสาม บริษัทการเชื่อมโยงโปรแกรมหรือระบบงานบริหารงาน
บุคคลเข้ากับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจของบริษัทมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
ตารางที่ 11 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ด้าน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

บริษัทมีการประสานงาน สนับสนุน
4
ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
0.60
ปฏิบัติงานร่วมกันประสบผลสาเร็จ
บริษัทปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีมิตรไมตรี 4
ต่อกัน ให้ความเคารพรัก ให้เกียรติซึ่งกัน
0.60
และกัน
บริษัทมีปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ 4
เปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
0.60
สถานที่ปฏิบัติงานเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติ 0
หน้าที
0.00
ขนาดของทีมงานมีความเหมาะสม
2
0.30
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

16 185 388 57
2.50 28.50 59.70 8.80

3.74 0.68

มาก

3.66 0.67

มาก

16 223 363 44
2.50 34.30 55.80 6.80

12 224 352 58
3.69 0.68
1.80 34.50 54.20 8.90
10 205 374 61
3.75 0.64
1.50 31.50 57.50 9.40
24 202 361 61
3.70 0.70
3.70 31.10 55.50 9.40
3.71 0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
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ผลจากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมค้าส่ งของไทยจาแนกตามทีมงานที่มีประสิ ทธิภ าพ ด้าน สภาพแวดล้ อมและ
บรรยากาศในการทางาน สถานที่ปฏิบัติงานเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด
เท่ากับ 3.75 รองลงมา บริษัทมีการประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานร่วมกันประสบผลสาเร็จ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และอันดับสาม ขนาดของทีมงานมี
ความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
ตารางที่ 12 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
วัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ด้านเป้าหมายและบริบทที่เกี่ยวกับองค์การ
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
1
2
3
4
5 Mean SD ความหมาย
ข้อความ
น้อยที่สุ

น้อย

ปาน
กลาง

มาก มากที่สุ

มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ 4 11 202 365 68
ชัดเจนร่วมกัน
0.60 1.70 31.10 56.20 10.50
บริษัทของท่านมีผู้นาที่ยึดหลักการ มี
1 13 200 377 59
ความสามารถและวิสัยทัศน์
0.20 2.00 30.80 58.00 9.10
บริษัทของท่านมีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน 0 18 179 367 86
0.00 2.80 27.50 56.50 13.20
มีการตระหนักในเป้าหมายและพันธกิจ
0 17 170 379 84
ของบริษัท
0.00 2.60 26.20 58.30 12.90
มีการประเมินผลการปฏิบัติการ และมี
4 19 203 350 74
ข้อมูลย้อนกลับให้พนักงานเพื่อนาไป
0.60 2.90 31.20 53.80 11.40
ปรับปรุงและพัฒนา
รวมเฉลี่ย

3.74 0.69

มาก

3.74 0.65

มาก

3.80 0.69

มาก

3.82 0.68

มาก

3.72 0.72

มาก

3.76 0.59

มาก

ผลจากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านเป้าหมายและบริบทที่เกี่ยวกับ
องค์การ พบว่า มีการตระหนักในเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.82
รองลงมา บริษัทของท่านมีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อันดับสามมีการ
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ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ชั ด เจนร่ ว มกั น และบริ ษั ท ของท่ า นมี ผู้ น าที่ ยึ ด หลั ก การ มี
ความสามารถและวิสัยทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
ตารางที่ 13 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ด้านกระบวนการทางาน
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

มีการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม และ
4 20 180 370 76
พร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม 0.60 3.10 27.70 56.90 11.70
การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมมี 3 10 201 363 73
ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
0.50 1.50 30.90 55.80 11.20
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและ
3 15 191 357 84
ผู้บังคับบัญชาทาให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
0.50 2.30 29.40 54.90 12.90
เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมใน
4 9 192 369 76
การตัดสินใจ เกี่ยวกับการวางแผน และ
0.60 1.40 29.50 56.80 11.70
ลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.76 0.72

มาก

3.76 0.68

มาก

3.78 0.71

มาก

3.78 0.69

มาก

3.77 0.63

มาก

ผลจากตารางที่ 13 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านกระบวนการทางาน พบว่า การ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทาให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้นและเปิดโอกาสให้สมาชิก
ในทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการวางแผน และลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.78 รองลงมา มีการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม และพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกในทีมและการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.76
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ตารางที่ 14 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความ
0 15 203 368 64
รับผิดชอบของสมาชิกในทีมอย่างครบถ้วน
0.00 2.30 31.20 56.60 9.80
และชัดเจน
ทีมมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ 0 13 187 390 60
0.00 2.00 28.80 60.00 9.20
มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
2 12 183 394 59
0.30 1.80 28.20 60.60 9.10
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 0 18 189 396 47
และมีการตระหนักถึงความสามารถของ
0.00 2.80 29.10 60.90 7.20
สมาชิกในทีมก่อนมีการมอบหมายงาน
มีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน
0 14 196 386 54
0.00 2.20 30.20 59.40 8.30
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย

3.74 0.66

มาก

3.76 0.64

มาก

3.76 0.65

มาก

3.73 0.63

มาก

3.74 0.63

มาก

3.75 0.56

มาก

ผลจากตารางที่ 14 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม
พบว่า ทีมมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.76 รองลงมา มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม อย่ าง
ครบถ้วนและชัดเจนและมีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และ
อันดับสาม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีการตระหนักถึงความสามารถของสมาชิกใน
ทีมก่อนมีการมอบหมายงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามบรรยากาศ
องค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ (Organizational Structure)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
บริษัทมีโครงสร้างบริษัท หรือสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

3 18 159 369 101
3.76 0.72
0.50 2.80 24.50 56.80 15.50
บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ความ
5 17 165 389 74
3.76 0.68
รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละระดับอย่าง
0.80 2.60 25.40 59.80 11.40
ชัดเจน
บริษัทมีการประกาศนโยบายและ
3 21 168 386 72
3.78 0.71
เป้าหมายให้บุคลากรได้รับทราบ
0.50 3.20 25.80 59.40 11.10
บริษัทมีการประสานงานที่คล่องตัว เอื้อต่อ 6 21 184 373 66
3.78 0.69
การปฏิบัติงาน
0.90 3.20 28.30 57.40 10.20
บริษัทมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5 21 172 378 74
0.80 3.20 26.50 58.20 11.40 3.77 0.70
รวมเฉลี่ย
3.75 0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลจากตารางที่ 15 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามบรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ พบว่า บริษัทมีการ
ประกาศนโยบายและเป้าหมายให้บุคลากรได้รับทราบและบริษัทมีการประสานงานที่คล่องตัว เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.78 รองลงมา บริษัทมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 อันดับสาม บริษัทมีโครงสร้างบริษัท หรือสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเท่ากับ 3.76

163
ตารางที่ 16 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามบรรยากาศ
องค์การ ด้านมาตรฐานการทางาน (Standard)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
1
2
3
4
5 Mean SD ความหมาย
ข้อความ
น้อยที่สุ

บริษัทกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่
ชัดเจน

3
0.50
บริษัทมีการนาผลการประเมินผลการ
5
ทางานประจาปีมาปรับปรุงวิธีการทางาน 0.80
บุคลากรในหน่วยงานพยายามปรับปรุง
3
วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัด
0.50
ที่กาหนด
บริษัทมีการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน
6
เดียวกันทุกหน่วยงาน
.90
มีการตรวจสอบคุณภาพการดาเนินงาน
5
ของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
0.80
มีการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานดี 7
ได้มาตรฐาน
1.10
รวมเฉลี่ย

น้อย

ปาน
กลาง

มาก มากที่สุ

18 159 369 101
3.84 0.73
2.80 24.50 56.80 15.50
17 165 389 74
3.78 0.70
2.60 25.40 59.80 11.40
21 168 386 72
3.77 0.70
3.20 25.80 59.40 11.10
21 184 373 66
3.73 0.72
3.20 28.30 57.40 10.20
21 172 378 74
3.76 0.72
3.20 26.50 58.20 11.40
12 179 386 66
3.76 0.70
1.80 27.50 59.40 10.20
3.77 0.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลจากตารางที่ 16 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามบรรยากาศองค์การ ด้านมาตรฐานการทางาน พบว่า บริษัท
กาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.84 รองลงมา บริษัทมีการนาผล
การประเมินผลการทางานประจาปีมาปรับปรุงวิธีการทางาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และอันดับ
สาม บุคลากรในหน่วยงานพยายามปรับปรุงวิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานตามตัวชี้วั ดที่กาหนด มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามบรรยากาศ
องค์การ ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

ผู้บังคับบัญชามอบความไว้วางใจและ
อิสระในการทางานอย่างเต็มที่
มีการมอบหมายความรับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสมกับตาแหน่ง
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในการทางานที่
รับผิดชอบได้อย่างอิสระ

ริเริ่มทาโครงการหรือสร้างนวัตกรรมใหม่
ๆ ให้กับหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
รวมเฉลี่ย

0

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

10 170 371 99

0.00 1.50 26.20 57.10 15.20
1

11 162 403 73

0.20 1.70 24.90 62.00 11.20
0

3.86 0.68

มาก

3.82 0.64

มาก

3.81 0.66

มาก

3.78 0.69

มาก

3.82 0.58

มาก

9 188 370 83

0.00 1.40 28.90 56.90 12.80
5

Mean SD ความหมาย

11 175 387 72

0.80 1.70 26.90 59.50 11.10

ผลจากตารางที่ 17 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามบรรยากาศองค์การ ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา
มอบความไว้วางใจและอิสระในการทางานอย่างเต็มที่ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.86 รองลงมา มี
การมอบหมายความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับตาแหน่ง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 อันดับสาม
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในการทางานที่รับผิดชอบได้อย่างอิสระ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
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ตารางที่ 18 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามบรรยากาศ
องค์การ ด้านการชื่นชมได้รับการยอมรับ (Recognition)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
ได้รับการชื่นชมเมื่อทางานสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

6 9 175 367 93
0.90 1.40 26.90 56.50 14.30
การพิจารณาเลื่อนขั้นและตาแหน่งในบริษัท 1 13 193 380 63
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดและมีความเป็น
0.20 2.00 29.70 58.50 9.70
ธรรม
บริษัทมีวิธีการจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงาน 8 8 169 388 77
ด้วยการให้รางวัล และมีการจัดสวัสดิการไว้
1.20 1.20 26.00 59.70 11.80
อย่างเหมาะสม
ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้ร่วมงาน หรือ 3 15 177 369 86
ผู้บังคับบัญชาเมื่อทางานผิดพลาดโดย
0.50 2.30 27.20 56.80 13.20
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.82 0.72

มาก

3.76 0.65

มาก

3.80 0.71

มาก

3.80 0.71

มาก

3.79 0.61

มาก

ผลจากตารางที่ 18 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย จ าแนกตามบรรยากาศองค์ ก าร ด้ า นการชื่ น ชมได้ รั บ การยอมรั บ
(Recognition) พบว่า ได้รับการชื่นชมเมื่อทางานสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.82 รองลงมา บริษัทมีวิธีการจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยการให้รางวัล และมีการจัด
สวัสดิการไว้อย่างเหมาะสมและได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้ร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาเมื่อทางาน
ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และอันดับสามการพิจารณาเลื่อนขั้นและ
ตาแหน่งในบริษัทเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดและมีความเป็นธรรม มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ
3.76
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ตารางที่ 19 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามบรรยากาศ
องค์การ ด้านการสนับสนุน (Support)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
ผู้บังคับบัญชาใส่ใจและให้การสนับสนุน
การทางาน

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

4 6 164 384 92
0.60 0.90 25.20 59.10 14.20
บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือและ 3 8 173 403 63
ช่วยเหลือเท่าที่ควรเมื่อต้องทางานที่
0.50 1.20 26.60 62.00 9.70
ยุ่งยาก
รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมการ
4 9 160 386 91
ทางานที่มีประสิทธิภาพ
0.60 1.40 24.60 59.40 14.00
บริษัทมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมใน 4 6 173 386 81
การปฏิบัติงาน
0.60 0.90 26.60 59.40 12.50
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.85 0.68

มาก

3.79 0.64

มาก

3.85 0.69

มาก

3.82 0.67

มาก

3.83 0.60

มาก

ผลจากตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามบรรยากาศองค์การ ด้านการสนับสนุน พบว่า ผู้บังคับบัญชา
ใส่ใจและให้การสนับสนุนการทางานและรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมการทางานที่มีประสิทธิภาพ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.85 รองลงมา บริษัทมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มี
คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.82 และอั น ดั บ สาม บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้ ค วามร่ว มมื อ และช่ว ยเหลื อ
เท่าที่ควรเมื่อต้องทางานที่ยุ่งยาก มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.82
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามบรรยากาศ
องค์การ ด้านความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ (Commitment)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

รู้สึกภูมิใจที่บอกใครๆ ว่าทางานในบริษัทนี้ 0
0.00
ตั้งใจทางานให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียง
0
ให้กับบริษัทและหน่วยงาน
0.00
บุคลากรในบริษัทและหน่วยงานมี
4
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
0.60
จะแนะนาให้ญาติ เพื่อนหรือคนที่รู้จักให้ 5
มาใช้บริการที่บริษัทที่ทางานอยู่
0.80
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

13 148 379 110
2.00 22.80 58.30 16.90
11 143 394 102
1.70 22.00 60.60 15.70
8 176 365 97
1.20 27.10 56.20 14.90
4 178 359 104
0.60 27.40 55.20 16.00

Mean SD ความหมาย
3.90 0.68

มาก

3.90 0.66

มาก

3.84 0.71

มาก

3.85 0.71

มาก

3.87 0.62

มาก

ผลจากตารางที่ 20 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามบรรยากาศองค์การ ด้านความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ พบว่า มี
ความรู้สึกภูมิใจที่บอกใคร ๆ ว่าทางานในบริษัทนี้และ ตั้งใจทางานให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ
บริษัทและหน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.90 รองลงมา จะแนะนาให้ญาติ เพื่อนหรือคนที่
รู้จักให้มาใช้บริการที่บริษัทที่ทางานอยู่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และอันดับสาม บุคลากรในบริษัท
และหน่วยงานมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.84
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ตารางที่ 21 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามการพัฒนาภาวะ
ผู้นา ด้านแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

การสอนงาน

3
0.50
6
0.90
0
0.00
11
1.70
9
1.40
1
0.20
7
1.10
4
0.60

ระบบพี่เลี้ยง
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การประเมิน 360 องศา
ระบบเครือข่าย
การมอบหมายงาน
การฝึกอบรม
การพัฒนาตนเอง
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

22 320 266 39
3.40 49.20 40.90 6.00
35 317 255 37
5.40 48.80 39.20 5.70
26 267 278 79
4.00 41.10 42.80 12.20
52 282 261 44
8.00 43.40 40.20 6.80
52 265 282 42
8.00 40.80 43.40 6.50
30 266 291 62
4.60 40.90 44.80 9.50
14 254 281 94
2.20 39.10 43.20 14.50
6 221 315 104
0.90 34.00 48.50 16.00

Mean SD ความหมาย
3.49 0.68

มาก

3.43 0.72

มาก

3.63 0.75

มาก

3.42 0.80

มาก

3.46 0.79

มาก

3.59 0.73

มาก

3.68 0.78

มาก

3.78 0.74

มาก

3.56 0.59

มาก

ผลจากตารางที่ 21 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามการพัฒนาภาวะผู้นา ด้านแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะ
ผู้นา พบว่า การพัฒนาตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.78 รองลงมา การมอบหมายงาน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อันดับสาม การเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
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ตารางที่ 22 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามการพัฒนาภาวะ
ผู้นา ด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

คิดว่าองค์การเน้นเรื่องการพัฒนาผู้นาแก่ 5
พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ
0.80
คิดว่าองค์การให้คุณค่าแก่พฤติกรรมที่
7
ส่งเสริมภาวะผู้นาแก่พนักงานทุกระดับใน
1.10
องค์การ
คิดว่าองค์การกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่า 5
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่
0.80
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา
คิดว่าองค์การมีโครงสร้างสนับสนุน
5
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของ
0.80
พนักงานทุกระดับในองค์การ
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

17 237 326 65
3.66 0.72
2.60 36.50 50.20 10.00
12 238 338 55
3.65 0.71
1.80 36.60 52.00 8.50

มาก
มาก

17 216 353 59
2.60 33.20 54.30 9.10

3.68 0.71

มาก

3.66 0.67

มาก

3.66 0.64

มาก

9 237 349 50
1.40 36.50 53.70 7.70

ผลจากตารางที่ 22 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามการพัฒนาภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา
พบว่า การคิดว่าองค์การกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะผู้นา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.68 รองลงมา คิดว่าองค์การเน้นเรื่องการพัฒนาผู้นาแก่
พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การและคิดว่าองค์การมีโครงสร้างสนับสนุนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ผู้นาของพนักงานทุกระดับในองค์การ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และอันดับสาม คิดว่าองค์การให้
คุณค่าแก่พฤติกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นาแก่พนักงานทุกระดับในองค์การ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65
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ตารางที่ 23 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
วัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามการพัฒนา
ภาวะผู้นา ด้านผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

คิดว่าองค์การการสนับสนุนจากผู้บริหาร 5
และหัวหน้างานในการพัฒนาภาวะผู้นา 0.80
คิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การ 2
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นา
0.30
องค์การ
คิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การ 4
ส่งเสริมพฤติกรรมภาวะผู้นา และการให้
0.60
รางวัล
คิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การ 4
ยึดถือการพัฒนาภาวะผู้นาเป็นกลยุทธ์ที่
0.60
สาคัญลาดับแรก
คิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การมี 5
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้นาคนอื่นใน
0.80
องค์การ
คิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การมี 5
ความเอาใจใส่ในการพัฒนาผู้นาคนอื่นด้วย
การฝึกอบรม การสอนงาน และการเป็นพี่ 0.80
เลี้ยง
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

19 204 362 60
3.70 0.71
2.90 31.40 55.70 9.20
21 218 367 42
3.66 0.66
3.20 33.50 56.50 6.50

มาก
มาก

18 218 361 49
2.80 33.50 55.50 7.50

3.67 0.68

มาก

3.67 0.71

มาก

3.71 0.71

มาก

3.65 0.73

มาก

3.67 0.63

มาก

24 209 357 56
3.70 32.20 54.90 8.60
14 214 350 67
2.20 32.90 53.80 10.30
23 227 335 60
3.50 34.90 51.50 9.20

ผลจากตารางที่ 23 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามการพัฒนาภาวะผู้นา ด้านผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความ
สาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา พบว่า การคิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การมีความมุ่งมั่นใน
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การพัฒ นาผู้ น าคนอื่น ในองค์ก าร มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่า กับ 3.71 รองลงมา คิดว่าองค์การการ
สนับสนุนจากผู้บริหารและหัวหน้างานในการพัฒนาภาวะผู้นา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 อันดับ
สาม คิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การส่งเสริมพฤติกรรมภาวะผู้นา และการให้รางวัล และ คิด
ว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การยึดถือการพัฒนาภาวะผู้นาเป็นกลยุ ทธ์ที่สาคัญลาดับแรก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
ตารางที่ 24 ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
วัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามการพัฒนา
ภาวะผู้นา ด้านระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
1
2
3
4
5 Mean SD ความหมาย
ข้อความ
น้อยที่สุ

คิดว่าองค์การมีการสรรหา คัดเลือก การ
ฝึกอบรมและพัฒนา ที่สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะ สร้างแรงจูงใจและ ให้
อานาจพนักงาน
คิดว่าองค์การมีการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและการมีการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
คิดว่าองค์การมีระบบข้อมูลป้อนกลับที่ดี
เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบผลการ
ปฏิบัติงาน และเกิดการพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้นา
รวมเฉลี่ย

7

น้อย

ปาน
กลาง

มาก มากที่สุ

13 205 369 56

1.10 2.00 31.50 56.80 8.60
4

มาก

3.69 0.70

มาก

3.67 0.72

มาก

3.69 0.65

มาก

19 207 363 57

0.60 2.90 31.80 55.80 8.80
7

3.70 0.70

19 215 352 57

1.10 2.90 33.10 54.20 8.80

ผลจากตารางที่ 24 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามการพัฒนาภาวะผู้นา ด้านระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็น
ระบบ พบว่า การคิดว่าองค์การมีการสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะ สร้างแรงจูงใจและ ให้อานาจพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.70 รองลงมา การคิดว่า
องค์การมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
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3.69 และอันดับสาม การคิดว่าองค์การมีระบบข้อมูลป้อนกลับที่ดีเพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
ผลการปฏิบัติงาน และเกิดการพัฒนาทักษะภาวะผู้นา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
ตารางที่ 25 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะ
ผู้นาเชิงรุก ของหัวหน้างานจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพการแสดงออก
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
ฉันไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนร่าเริง

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

30 233 270 77 40
4.60 35.80 41.50 11.80 6.20
ปกติแล้วฉันชอบที่จะทาอะไรตามลาพัง 44 359 207 38 2
6.80 55.20 31.80 5.80 0.30
ฉันไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีมีความสุข
18 181 224 162 65
2.80 27.80 34.50 24.90 10.00
ฉันชอบที่จะทาอะไรตามวิธีของฉันเอง
96 320 218 14 2
มากกว่าการเป็นผู้นาคนอื่น
14.80 49.20 33.50 2.20 0.30
ฉันชอบให้มีคนอยู่รอบข้างมาก ๆ
8 20 254 321 47
1.20 3.10 39.10 49.40 7.20
ฉันเป็นคนหัวเราะง่าย ๆ
0 6 190 361 93
0.00 0.90 29.20 55.50 14.30
ฉันชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่น
0 8 186 366 90
0.00 1.20 28.60 56.30 13.80
ฉันชอบเข้าร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ 2 14 177 361 96
0.30 2.20 27.20 55.50 14.80
ฉันมักรู้สึกว่าตัวฉันเต็มไปด้วยพลัง
0 6 181 414 49
ความสามารถ
0.00 0.90 27.80 63.70 7.50
ฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใส และมีขวัญกาลังใจ 0 4 158 364 124
สูง
0.00 0.60 24.30 56.00 19.10

Mean SD ความหมาย
2.79 0.93 ปานกลาง
2.38 0.71

น้อย

3.12 1.01 ปานกลาง
2.24 0.73

น้อย

3.58 0.72

มาก

3.83 0.67

มาก

3.83 0.67

มาก

3.82 0.71

มาก

3.78 0.58

มาก

3.94 0.67

มาก
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ตารางที่ 25 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะ
ผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพการแสดงออก (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยกิจกรรม
ฉันเป็นคนกระฉับกระเฉงอย่างมาก

2
0.30
0
0.00

รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

12 167 437 32
3.75 0.59
1.80 25.70 67.20 4.90
8 166 368 108
3.89 0.68
1.20 25.50 56.60 16.60
3.41 0.49

มาก
มาก
มาก

ผลจากตารางที่ 25 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพแสดงออก พบว่า การที่ฉันเป็น
คนร่ า เริ ง แจ่ ม ใส และมี ข วั ญ ก าลั ง ใจสู ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 3.94 รองลงมา ฉั น เป็ น คน
กระฉับกระเฉงอย่างมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อันดับสาม ฉันเป็นคนหัวเราะง่าย ๆ และ ฉัน
ชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ตารางที่ 26 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะ
ผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพประนีประนอม
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

ฉันมักมีเรื่องโต้เถียงหรือขัดแย้งกับคนใน 2 10 178 359 101
3.35 1.04 มาก
ครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน
0.30 1.50 27.40 55.20 15.50
บางคนคิดว่าฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวและถือ 16 192 167 210 65
3.27 0.99 ปานกลาง
ตัวเองเป็นใหญ่
2.50 29.50 25.70 32.30 10.00
ฉันค่อนข้างที่จะดูถูกหรือสงสัยในเจตนา 4 170 171 207 98
2.93 0.90 ปานกลาง
ของผู้อื่น
0.60 26.20 26.30 31.80 15.10
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ตารางที่ 26 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะ
ผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพประนีประนอม (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

ฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเอาเปรียบกันเมื่อ 8 172 167 243 60
2.85 1.02 ปานกลาง
เขามีโอกาส
1.20 26.50 25.70 37.40 9.20
บางคนคิดว่าฉันเป็นคนเย็นชาและมุ่งแต่ 18 204 262 138 28
ประโยชน์ส่วนตน
2.80 31.40 40.30 21.20 4.30
ฉันมักจะเป็นคนหัวแข็งและยึดติดกับ
29 270 158 154 39
ทัศนคติของตัวเอง
4.50 41.50 24.30 23.70 6.00
ถ้าฉันไม่ชอบใครแล้ว ฉันมักจะแสดงให้ 29 365 186 56 14
เขารู้
4.50 56.20 28.60 8.60 2.20
ฉันพยายามสุภาพกับทุกคนที่ฉันพบ
22 299 267 42 20
3.40 46.00 41.10 6.50 3.10
ฉันชอบการร่วมมือกันทางานมากกว่าการ 6 4 181 346 113
แข่งขันกันทางาน
0.90 0.60 27.80 53.20 17.40
คนที่ฉันรู้จักส่วนใหญ่ชอบฉัน
2 10 145 345 148
0.30 1.50 22.30 53.10 22.80
ปกติฉันจะเป็นคนที่คิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ 0 8 187 346 109
อย่างละเอียดรอบคอบ
0.00 1.20 28.80 53.20 16.80
ถ้าจาเป็น ฉันก็เต็มใจที่จะบงการให้คนอื่น 0 6 182 421 41
ทาตามความต้องการของตนเอง
0.00 0.90 28.00 64.80 6.30
รวมเฉลี่ย

2.48 0.80

น้อย

2.60 0.79

น้อย

3.86 0.73

มาก

3.96 0.73

มาก

3.86 0.70

มาก

3.76 0.57

มาก

3.49 0.73

มาก

2.49 0.76

น้อย

3.24 0.31 ปานกลาง

ผลจากตารางที่ 26 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างาน ด้าน
บุคลิกภาพประนีประนอม พบว่า ฉันพยายามสุภาพกับทุกคนที่ฉันพบ มีคะแนนเฉลี่ยสุงสุดเท่ากับ
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3.96 รองลงมา ถ้าฉันไม่ชอบใครแล้วจะแสดงให้เขารู้และฉันชอบการร่วมมือกันทางานมากกว่าการ
แข่งขันกันทางาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 อันดับสาม คนที่ฉันรู้จักชอบฉัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
ตารางที่ 27 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะ
ผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพมีจิตสานึก
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
ฉันไม่ใช่คนเจ้าระเบียบ
ฉันมักใช้เวลานานในการบังคับให้ตัวเอง
เริ่มลงมือทางานอย่างจริงจัง
บางครั้งฉันไม่ใช่คนที่ผู้อื่นพึ่งพาหรือไว้ใจ
ได้อย่างที่ควรจะเป็น
ฉันไม่มีความสามารถในการจัดการสิ่ง
ต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ
ฉันจะเก็บสิ่งของส่วนตัวต่างๆ ให้สะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ
ฉันสามารถบังคับตัวเองให้ทาสิ่งต่างๆ ให้
เสร็จภายในเวลาที่กาหนดได้เสมอ
ฉันพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ตั้งใจ
ฉันจะตั้งเป้าหมายการทางานอย่างชัดเจน
และมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน
ฉันพยายามทางานอย่างหนักเพื่อทาให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
เมื่อฉันตั้งใจจะทาอะไรแล้ว ฉันจะ
พยายามทามันให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

11 28 275 306 30
1.70 4.30 42.30 47.10 4.60
34 326 240 40 10
5.20 50.20 36.90 6.20 1.50
32 275 201 126 16
4.90 42.30 30.90 19.40 2.50
12 191 167 214 66
1.80 29.40 25.70 32.90 10.20
22 241 175 173 39
3.40 37.10 26.90 26.60 6.00
6 14 201 352 77
0.90 2.20 30.90 54.20 11.80
52 70 171 281 76
8.00 10.80 26.30 43.20 11.70
0 10 148 342 150
0.00 1.50 22.80 52.60 23.10
0 0 159 357 134
0.00 0.00 24.50 54.90 20.60
0 6 165 356 123
0.00 0.90 25.40 54.80 18.90

Mean SD ความหมาย
2.72 0.91 ปานกลาง
3.20 1.03 ปานกลาง
2.95 1.01 ปานกลาง
3.74 0.73

มาก

3.40 1.08 ปานกลาง
3.97 0.72

มาก

3.96 0.67

มาก

3.92 0.69

มาก

4.04 0.71

มาก

3.92 0.63

มาก
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ตารางที่ 27 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะ
ผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพมีจิตสานึก (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

ฉันเป็นคนที่สามารถทางานต่าง ๆ ให้
สาเร็จได้เสมอ

0
0.00
ฉันกระหายถึงความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ฉัน 0
ทา
0.00

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

10 123 349 168
3.80 0.81
1.50 18.90 53.70 25.80
0 158 385 107
3.76 0.65
0.00 24.30 59.20 16.50

รวมเฉลี่ย

3.61 0.41

มาก
มาก
มาก

ผลจากตารางที่ 27 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพมีจิตสานึก พบว่า ฉันพยายาม
ทางานอย่างหนักเพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.04 รองลงมา ฉัน
สามารถบังคับตัวเองให้ทาสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนดได้เสมอ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
อันดับสาม ฉันพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
ตารางที่ 28 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะ
ผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพควบคุมอารมณ์
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
1
2
3
4
5 Mean SD ความหมาย
ข้อความ
น้อยที่สุ

ฉันไม่ใช่คนช่างวิตกกังวล

น้อย

ปาน
กลาง

มาก มากที่สุ

76 332 210 22
11.70 51.10 32.30 3.40
ฉันไม่ค่อยรู้สึกเหงาหรือซึมเศร้า
72 350 185 37
11.10 53.80 28.50 5.70
ฉันไม่ค่อยรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดวิตก 32 309 269 36
กังวล
4.90 47.50 41.40 5.50

10
2.32 0.78
1.50
6
2.32 0.78
0.90
4
2.49 0.70
0.60

น้อย
น้อย
น้อย
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ตารางที่ 28 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะ
ผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพควบคุมอารมณ์(ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
ฉันไม่ค่อยรู้สึกเศร้าโศกหรือหดหู่ใจ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

32 314 255 41 8
4.90 48.30 39.20 6.30 1.20
ฉันรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่นอยู่บ่อย ๆ 105 190 197 148 10
16.20 29.20 30.30 22.80 1.50
เมื่อฉันตกอยู่ภายใต้ความกดดันมากๆ
97 196 197 152 8
รู้สึกเหมือนตัวเองจะแตกเป็นเสี่ยงๆ
14.90 30.20 30.3 23.40 1.20
ฉันรู้สึกเครียดและกระวนกระวายใจอยู่ 76 158 169 221 26
บ่อยๆ
11.70 24.30 26.00 34.00 4.00
บางครั้งฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลย 150 172 148 174 6
23.10 26.50 22.80 26.80 0.90
ฉันรู้สึกโกรธจากการกระทาของคนอื่นที่ 28 163 202 229 28
แสดงต่อฉันอยู่เสมอ ๆ
4.30 25.10 31.10 35.20 4.30
เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ฉันมักรู้สึก
26 171 186 249 18
ท้อแท้และยอมแพ้มัน
4.00 26.30 28.60 38.30 2.80
ฉันมักรู้สึกอ่อนแอและต้องการให้คนอื่นมา 149 136 166 189 10
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ แทน
22.90 20.90 25.50 29.10 1.50
เมื่อฉันรู้สึกอับอายมาก ฉันอยากจะหลบ 49 143 235 205 18
หน้าไปจากคนอื่น
7.50 22.00 36.20 31.50 2.80
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
2.51 0.74

น้อย

2.64 1.05 ปานกลาง
2.66 1.03 ปานกลาง
2.94 1.10 ปานกลาง
2.56 1.14

น้อย

3.10 0.97 ปานกลาง
3.10 0.95 ปานกลาง
2.65 1.17 ปานกลาง
3.00 0.97 ปานกลาง
2.69 0.47 ปานกลาง

ผลจากตารางที่ 28 ระดับความคิดเห็ นที่มีต่อการวัดภาวะผู้ นาเชิงรุกของหัว หน้ างาน
จาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพควบคุมอารมณ์ พบว่า ฉันรู้สึกโกรธจากการกระทาของคน
อื่นที่แสดงต่อฉันอยู่เสมอ และเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ฉันมักรู้สึกท้อแท้และยอมแพ้มัน มีคะแนน
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เฉลี่ ย สู งสุ ดเท่ากับ 3.10 รองลงมา เมื่อฉันรู้สึ กอับอายมาก ฉันอยากจะหลบหน้าไปจากคนอื่น มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 อันดับสาม ฉันรู้สึกเครียดและกระวนกระวายใจอยู่บ่อยๆ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.94
ตารางที่ 29 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา
ด้านบุคลิกภาพเปิดรับความแปลกใหม่
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

ฉันไม่ชอบเสียเวลาไปกับการคิดเพ้อฝัน

Mean SD ความหมาย

64 354 216 16
9.80 54.50 33.20 2.50
เมื่อฉันพบว่าวิธีใดเป็นวิธีการที่ถูกต้องใน 82 401 163 4
การทาสิ่งต่าง ๆ ฉันก็มักจะใช้วิธีนั้นประจา 12.60 61.70 25.10 0.60
ฉันเชื่อว่าการปล่อยให้เด็กฟังคนเถียงกัน 67 319 217 43
ทาให้เด็กเกิดความสับสนเห็นตัวอย่างผิดๆ
10.30 49.0 33.40 6.60

0
2.15 0.67
0.00
0
2.14 0.62
0.00
4
2.38 0.78
0.60

บทกวีส่งผลต่อความรู้สึกของฉันน้อยมาก 67 319 217 43
หรือไม่มีผลเลย
10.30 49.10 33.40 6.60
ฉันไม่ค่อยสังเกตเห็นถึงอารมณ์หรือ
48 293 278 28
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
7.40 45.10 42.80 4.30

4
2.45 0.71 น้อย
0.60
3
2.83 0.98 ปานกลาง
0.50

ฉันมีความสนใจน้อยมากเกี่ยวกับการคาด
เดาถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือ
ความรู้สึกของคน
ฉันรู้สึกทึ่งในรูปแบบที่ฉันพบในศิลปะและ
ธรรมชาติ

น้อย
น้อย
น้อย

56 192 230 152 20
2.56 0.71

น้อย

24 290 293 35 8
3.74 0.72
3.70 44.60 45.10 5.40 1.20

มาก

8.60 29.50 35.40 23.40 3.10
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ตารางที่ 29 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา
ด้านบุคลิกภาพเปิดรับความแปลกใหม่ (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

ฉันชอบลองชิมอาหารใหม่ ๆ และอาหาร 2 12 230 318 88
3.88 0.73
ต่างชาติ
0.30 1.80 35.40 48.90 13.50
ฉันเชื่อว่าเราควรยึดคาสั่งสอนทางศาสนา 4 12 158 359 117
เพื่อใช้ในการตัดสินเรื่องศีลธรรมจรรยา 0.60 1.80 24.30 55.20 18.00
บางครั้งเมื่อฉันอ่านบทกวีหรือดูงานศิลปะ 0 8 152 321 169
ฉันรู้สึกสั่นสะท้านหรือเกิดคลื่นแห่งความ
0.00 1.20 23.40 49.40 26.00
เร่าร้อน
ฉันมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่
16 26 201 308 99
ประเทืองปัญญา
2.50 4.00 30.90 47.40 15.20
ฉันมักจะสนุกกับเรื่องที่ต้องพิสูจน์หรือ
0 6 159 371 114
ความคิดที่เป็นนามธรรม
0.00 0.90 24.50 57.10 17.50
รวมเฉลี่ย

มาก

3.69 0.86

มาก

3.91 0.67

มาก

3.84 0.70

มาก

3.18 1.04 ปานกลาง
3.06 0.45 ปานกลาง

ผลจากตารางที่ 29 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามบุคลิกภาพผู้นา ด้านบุคลิกภาพเปิดรับความแปลกใหม่ พบว่า
บางครั้งเมื่อฉันอ่านบทกวีหรือดูงานศิลปะ ฉันรู้สึกสั่นสะท้านหรือเกิดคลื่นแห่งความเร่าร้อน มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91 รองลงมา ฉันมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ประเทืองปัญญา มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.84 อันดับสาม ฉันเชื่อว่าเราควรยึดคาสั่งสอนทางศาสนาเพื่อใช้ในการตัดสินเรื่อง
ศีลธรรมจรรยา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
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ตารางที่ 30 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้ น าเชิงรุกของหั ว หน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ งของไทยจาแนกตามความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดคล่องตัว (Fluency)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

สามารถคิดพลิกแพลง ในการแก้ปัญหาได้ 0 7 211 362 70
อย่างดี
0.00 1.10 32.50 55.70 10.80
เชื่อมั่นว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วย 0 3 218 384 45
ความคิดเอง
0.00 0.50 33.50 59.10 6.90
หากเกิดปัญหาขึ้น สามารถคิดหาทางออก 0 6 212 389 43
หรือแนวทางแก้ปัญหาได้เสมอ
0.00 0.90 32.60 59.80 6.60
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 0 5 185 397 63
ด้วยการสื่อสารได้อย่างชัดถ้อยชัดคา
0.00 0.80 28.50 61.10 9.70
สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทาง
0 2 199 379 70
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
0.00 0.30 30.60 58.30 10.80
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.76 0.65

มาก

3.72 0.59

มาก

3.72 0.59

มาก

3.80 0.61

มาก

3.80 0.62

มาก

3.76 0.51

มาก

ผลจากตารางที่ 30 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามบุคลิกภาพผู้นาจาแนกตามความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิด
คล่องตัว (Fluency) พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสื่อสารได้อย่างชัดถ้อย
ชัดคาและสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทางภายในระยะเวลาที่กาหนด มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.80 รองลงมา สามารถคิดพลิกแพลง ในการแก้ปัญหาได้อย่างดี มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.76 และอันดับสาม เชื่อมั่นว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยความคิดเองและหากเกิดปัญหาขึ้น
สามารถคิดหาทางออก หรือแนวทางแก้ปัญหาได้เสมอ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
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ตารางที่ 31 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ของหั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทยจ าแนกตามความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
ไม่ว่าปัญหานั้นจะยากเพียงใด มีความ
มั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

0 1 166 412 71
0.00 0.20 25.50 63.40 10.90
มีความมั่นใจว่าจะหาวิธีการแก้ไขปัญหา 0 7 183 401 59
ได้หลายๆ แนวทางที่ไม่ซ้ากัน เพื่อแก้ไข
0.00 1.10 28.20 61.70 9.10
ปัญหา
เมื่อเกิดปัญหา สามารถคิดหาแนว
0 5 218 370 57
ทางแก้ไขได้ในทันทีทันใด
0.00 0.80 33.50 56.90 8.80
มีความมั่นใจว่าจะหาวิธีการแก้ไขปัญหา 0 3 177 386 84
ได้หลายๆ แนวทาง ในหลายๆ
0.00 0.50 27.20 59.40 12.90
สถานการณ์
สามารถนาความรู้หรือประสบการณ์มา 0 5 150 420 75
ดัดแปลงเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาได้
0.00 0.80 23.10 64.60 11.50
หลายแนวทาง
ไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป จะ
0 12 182 355 101
ทางานเพื่อความสุขและความพอใจของ
0.00 1.80 28.00 54.60 15.50
ตนเอง
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.85 0.59 มาก
3.79 0.61 มาก
3.74 0.62 มาก
3.85 0.63 มาก

3.87 0.60 มาก

3.84 0.70 มาก
3.82 0.51 มาก

ผลจากตารางที่ 31 ระดับความคิดเห็ นที่มีต่อการวัดภาวะผู้ นาเชิงรุกของหั ว หน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) พบว่า
สามารถนาความรู้หรือประสบการณ์มาดัดแปลงเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาได้หลายแนวทาง มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.87 รองลงมา ไม่ว่าปัญหานั้นจะยากเพียงใด มีความมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้และมีความมั่นใจว่าจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทาง ในหลายๆ สถานการณ์ มี
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คะแนนค่าเฉลี่ ย เท่ากั บ 3.85 และอันดับสามไม่ยึดติด ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งมากเกิน ไป จะทางานเพื่ อ
ความสุขและความพอใจของตนเอง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84
ตารางที่ 32 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
วัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม (Creativity)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

เป็นคนที่สนใจและยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่ไม่ 3 2 148 396 101
เคยมีประสบการณ์มาก่อน
0.50 0.30 22.80 60.90 15.50
เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง
0 4 148 429 69
0.00 0.60 22.80 66.00 10.60
เป็นคนที่มีจินตนาการสูง
0 4 172 398 76
0.00 0.60 26.50 61.20 11.70
มั่นใจว่าจะคิดริเริ่มทาอะไรใหม่ๆ ที่
0 3 170 385 92
แตกต่างไปจากเดิมได้
0.00 0.50 26.20 59.20 14.20
มีความเชื่อมั่นว่าคิดคิดริเริ่มจะได้รับการ 2 5 171 385 87
ยอมรับจากผู้อื่น
0.30 0.80 26.30 59.20 13.40
มั่นใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาโดยนาความรู้ 0 6 148 402 6
เดิม ประสบการณ์ มาดัดแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ หรือแนวทาง 0.00 0.90 22.80 61.80 0.90
การแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ได้
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.91 0.66

มาก

3.87 0.58

มาก

3.84 0.62

มาก

3.87 0.64

มาก

3.85 0.66

มาก

3.90 0.63

มาก

3.87 0.52

มาก

ผลจากตารางที่ 32 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม พบว่า เป็นคนที่สนใจ
และยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ3.91 รองลงมา
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มั่นใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาโดยนาความรู้เดิม ประสบการณ์ มาดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ หรือแนวทางการแก้ไขปั ญหาใหม่ๆ ได้ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 อันดับสาม เป็นคนที่
เชื่อมั่นในตนเองและ มั่นใจว่าจะคิดริเริ่มทาอะไรใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมได้ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87
ตารางที่ 33 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ของหั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทยจ าแนกตามความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

เป็นคนที่เคร่งครัดในกฏระเบียบแบบแผน 0 13 159 397 81
เป็นอย่างมาก
0.00 2.00 24.50 61.10 12.50
มีความมั่นใจว่าแนวคิดใหม่ๆ สามารถ
0 6 183 402 59
นาไปปฏิบัติได้จริง
0.00 0.90 28.20 61.80 9.10
มีความมั่นใจว่างานส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติ เป็น 0 1 171 386 92
งานที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 0.00 0.20 26.30 59.40 14.20
มีความใส่ใจในรายละเอียด และหา
0 6 161 413 70
แนวทางในการปรับปรุงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 0.00 0.90 24.80 63.50 10.80
อย่างสม่าเสมอ
มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 0 3 152 419 76
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของ
ตนเองอยู่เสมอ เพื่อนามาสร้างสรรค์
0.00 0.50 23.40 64.50 11.70
ผลงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.84 0.65

มาก

3.79 0.60

มาก

3.88 0.63

มาก

3.84 0.61

มาก

3.87 0.59

มาก

3.84 0.53

มาก

ผลจากตารางที่ 33 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดละเอียดละออ พบว่า มีความ
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มั่นใจว่างานส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติ เป็นงานที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อองค์การ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.88 รองลงมา มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
ของตนเองอยู่เสมอ เพื่อนามาสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.87 อั น ดั บ สาม เป็ น คนที่ เ คร่ ง ครั ด ในกฏระเบี ย บแบบแผนเป็ น อย่ า งมากและมี ค วามใส่ ใ จใน
รายละเอียด และหาแนวทางในการปรับปรุงแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
อย่างสม่าเสมอ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84
ตารางที่ 34 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามทักษะทางการ
บริหาร ทักษะด้านเทคนิค
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

สามารถจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ 3 152 419 76 3
ในการบริหารได้อย่างพอเพียงกับความ
0.50 23.40 64.50 11.70 0.50
ต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม
มีวิธีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้
3 3 192 412 40
ประกอบการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม 0.50 0.50 29.50 63.40 6.20
สามารถนาเทคนิคและกระบวนการบริหาร 3 4 209 393 41
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
0.50 0.60 32.20 60.50 6.30
ประสิทธิภาพ
สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่
1 4 207 365 73
สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ในการ
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
0.20 0.60 31.80 56.20 11.20
ผู้ร่วมงาน
บริหารงานโดยยึดถือแผนงานเป็นเครื่องมือ 0 8 173 408 61
ช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและ
0.00 1.20 26.60 62.80 9.40
ประสบความสาเร็จ

Mean SD ความหมาย

3.78 0.64

มาก

3.74 0.59

มาก

3.72 0.61

มาก

3.78 0.65

มาก

3.80 0.61

มาก
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ตารางที่ 34 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามทักษะทางการ
บริหาร ทักษะด้านเทคนิค (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

สามารถดาเนินการเป็นประธานในที่ประชุม 2 9 186 382 71
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 0.3 1.40 28.60 58.80 10.90
สามารถสร้างสมดุลในการบริหารงาน เริ่มตั้งแต่ 0 12 194 391 53
จั ด ระบบงานบริ ห ารทั่ ว ไป การบริ ห าร
งบประมาณ การบริหารบุ คลากร การบริหาร
0.00 1.80 29.80 60.20 8.20
ทรั พยากรที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบียบและแผนการดาเนินงานขององค์การ
ใช้เครื่องมือเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 178 409 57 6
ของผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง มีความ
เหมาะสม ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง 0.90 27.40 62.90 8.80 0.90
และปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส เป็นต้น
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.79 0.66

มาก

3.75 0.62

มาก

3.80 0.60

มาก

3.77 0.51

มาก

ผลจากตารางที่ 34 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามทักษะทางการบริหาร ทักษะด้านเทคนิค พบว่า บริหารงานโดย
ยึดถือแผนงานเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและประสบความสาเร็จและใช้เครื่องมือ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม ในการพิจารณาเลื่อน
ตาแหน่ง และปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.80 รองลงมา สามารถ
ดาเนินการเป็นประธานในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.79 อันดับสาม สามารถจั ดหาเครื่ องมือและทรั พยากรที่ ใช้ในการบริหารได้ อย่างพอเพียงกับควา ม
ต้องการ ในเวลาที่เหมาะสมและ สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ในการ
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
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ตารางที่ 35 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามทักษะทางการ
บริหาร ทักษะด้านมนุษย์
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
1
2
3
4
5 Mean SD ความหมาย
ข้อความ
น้อยที่สุ

สามารถติดตามและประสานงานกับ
0
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
เพื่อให้ความสนับสนุนในการบริหารจัดการ 0.00
ภายในแผนกและองค์การมีความราบรื่น
สามารถวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร 0
และสามารถมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้
0.00
อย่างถูกต้องเหมาะสม
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
1
ทางานและตัดสินใจร่วมกับท่าน
0.2
มีความเป็นกันเองและสร้างบรรยากาศ
0
ของความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มบุคลากรได้
0.00
เสมอ ในทุก ๆ สถานการณ์
ให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่า 1
เทียมกัน และรู้จักยกย่อง ชมเชย
0.20
ผู้ร่วมงานทุกอย่างจริงใจ
ควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่อเผชิญกับปัญหา
0
และอุปสรรคต่างๆ
0.00
สามารถติดต่อประสานงานและขอความ 0
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การ
0.00
สนับสนุนการบริหารงานขององค์การ
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมที่เป็น 3
ประโยชน์ต่อชุมชน และเปิดให้โอกาสให้
0.50
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ
รวมเฉลี่ย

น้อย

ปาน
กลาง

มาก มากที่สุ

20 155 399 76
3.10 23.80 61.40 11.70

3.82 0.67

มาก

3.81 0.63

มาก

12 167 404 67
1.80 25.70 62.20 10.30

0 170 391 88
3.87 0.63
0.00 26.20 60.20 13.50
10 151 385 104
3.90 0.67
1.50 23.20 59.20 16.00

มาก
มาก

6 179 375 89
0.90 27.50 57.70 13.70

3.88 0.63

2 157 398 93
3.85 0.61
0.30 24.20 61.20 14.30
4 155 380 111
3.84 0.66
0.60 23.80 58.50 17.10

มาก
มาก
มาก

4 167 388 88
0.60 25.70 59.70 13.50

3.90 0.62

มาก

3.86 0.54

มาก
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ผลจากตารางที่ 35 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามทักษะทางการบริหาร ทักษะด้านมนุษย์ พบว่า มีความเป็น
กันเองและสร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มบุคลากรได้เสมอ ในทุก ๆ สถานการณ์และ
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ร่ วมงานร่ว มกิจ กรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเปิดให้ โ อกาสให้ ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.90 รองลงมา ให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน และรู้จักยกย่อง ชมเชยผู้ร่วมงานทุกอย่างจริงใจ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
อันดับสาม เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางานและตัดสินใจร่วมกับ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87
ตารางที่ 36 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามทักษะทางการ
บริหาร ทักษะด้านความคิดรวบยอด
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

สามารถใช้วิสัยทัศน์ในการกาหนดทิศทางเพื่อมุง่ 1 12 173 370 94
3.78 0.57
สู่เป้าหมายความสาเร็จขององค์การ
0.20 1.80 26.60 56.90 14.50
มีความรู้และความเข้าใจถึงภารกิจและขอบเขต 0 5 157 378 110
3.80 0.58
ของงานบริหารกิจการค้าส่งได้อย่างถูกต้อง
0.00 0.80 24.20 58.20 16.90
มีแนวคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะนามาใช้ในการ 0 5
บริหาร
0.00 0.80
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา 0 5
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 0.00 0.80
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน เป็น 0
ประจา เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
0.00
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
สามารถวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ในเรื่องที่ 0
เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างมีเหตุมีผลและนามาซึ่ง
ข้อสรุปที่ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือแก้ไข 0.00
ปัญหาได้

2

136 373 136
20.90 57.40 20.90
144 399 102
22.20 61.40 15.70

มาก

3.78 0.59

มาก

3.85 0.64

มาก

3.80 0.66

มาก

3.83 0.65

มาก

146 357 145

0.30 22.50 54.90 22.30
3

มาก

138 396 113

0.50 21.20 60.90 17.40

188
ตารางที่ 36 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามทักษะทางการ
บริหาร ทักษะด้านความคิดรวบยอด (ต่อ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

สามารถให้ ค าปรึ กษาแนะน าในการ 0
ปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานทุกได้อย่างเหมาะสม
และสามารถน าไปเป็ น แนวทางในการ 0.00
ปฏิบัติงานได้จริง
สามารถกาหนดและจัดสรรบุคลากรในการ 0
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
กับลักษณะงาน สถานการณ์ และโครงการ 0.00
ต่างๆ
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

3 125 398 124
0.50 19.20 61.20 19.10

3.86 0.60

มาก

3.84 0.61

มาก

3.82 0.52

มาก

6 132 370 142
0.90 20.30 56.90 21.80

ผลจากตารางที่ 36 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามทักษะทางการบริหาร ทักษะด้านความคิดรวบยอด พบว่า
สามารถให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานทุกได้อย่างเหมาะสม และสามารถนาไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง มี คะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.86 รองลงมา สามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 อันดับสาม สามารถกาหนดและจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานการณ์ และโครงการต่างๆ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
วัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

อาสาปฏิบัติงานแทน เมื่อเพื่อนร่วมงานมี 0 7 102 366 175
เหตุจาเป็นต้องหยุดงาน
0.00 1.10 15.70 56.30 26.90
เมื่อเพื่อนร่วมงานทา งานไม่ทัน ช่วยเหลือ 0 0 143 343 164
โดยไม่ต้องร้องขอ
0.00 0.00 22.00 52.80 25.20
เมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาในการ
0 0 128 341 181
ปฏิบัติงานพร้อมเป็นที่ปรึกษา หรือให้
0.00 0.00 19.70 52.50 27.80
คาแนะนา
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่ 0 4 143 374 129
เพื่อนร่วมงาน
0.00 0.60 22.00 57.50 19.80
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.85 0.68
3.78 0.64

มาก
มาก
มาก

3.92 0.66
3.93 0.67
3.87 0.57

มาก
มาก

ผลจากตารางที่ 37 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือ
ผู้อื่น พบว่า ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.93
รองลงมา เมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานพร้อมเป็นที่ปรึกษา หรือให้คาแนะนา มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อันดับสาม อาสาปฏิบัติงานแทน เมื่อเพื่อนร่วมงานมีเหตุจาเป็นต้องหยุด
งาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
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ตารางที่ 38 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
วัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

ระมัดระวังการกระทาของตนเอง ที่อาจ 0 4 138 386 122
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเพื่อน
0.00 0.60 21.20 59.40 18.80
ร่วมงาน
ให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจของ 0 3 143 354 150
เพื่อนร่วมงาน
0.00 0.50 22.00 54.50 23.10
แสดงกิริยาสุภาพอ่อนโยนกับเพื่อน
0 1 134 400 115
ร่วมงาน
0.00 0.20 20.60 61.50 17.70
รายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่
0 2 145 398 105
ปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้รีบ
0.00 0.30 22.30 61.20 16.20
ดาเนินการแก้ไข
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย

3.91 0.67

มาก

3.93 0.68

มาก

3.91 0.65

มาก

3.88 0.62

มาก

3.91 0.58

มาก

ผลจากตารางที่ 38 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการคานึงถึง
ผู้อื่น พบว่า การให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.93 รองลงมา ระมัดระวังการกระทาของตนเอง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน
และแสดงกิริยาสุภาพอ่อนโยนกับเพื่อนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อันดับสาม รายงานความ
เสี่ยงที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้รีบดาเนินการแก้ไข มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.88
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ตารางที่ 39 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

ไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติงานเมื่อต้อง
ปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก

0

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

Mean SD ความหมาย

0 124 406 120
3.86 0.65

มาก

3.89 0.67

มาก

ยินดีตอบคาถามเพื่อนร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง 3 125 401 121 3
3.84 0.67
เสมอ แม้จะเป็นคาถามซ้าๆ
0.50 19.20 61.70 18.60 0.50

มาก

เมื่อมีปริมาณงานจานวนมาก หรือมีงาน
ยุ่ง เต็มใจทางานเกินเวลา

0.00 0.00 19.10 62.50 18.50
0

1 137 390 122

0.00 0.20 21.10 60.00 18.80

พยายามควบคุมอารมณ์ทั้งสีหน้าและ
0 0 144 380 126
น้าเสียงให้เป็นปกติ แม้รู้สึกไม่พอใจหรือ
3.87 0.63
เหน็ดเหนื่อยต่อการปฏิบัติงาน
0.00 0.00 22.20 58.50 19.40
รวมเฉลี่ย

3.87 0.56

มาก
มาก

ผลจากตารางที่ 39 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมความอดทนอด
กลั้น พบว่า เมื่อมีปริมาณงานจานวนมาก หรือมีงานยุ่ง เต็มใจทางานเกินเวลา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.89 รองลงมา พยายามควบคุมอารมณ์ทั้งสีหน้าและน้าเสียงให้เป็นปกติ แม้รู้สึกไม่พอใจหรือ
เหน็ดเหนื่อยต่อการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 อันดับสาม ไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติงาน
เมื่อต้องปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
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ตารางที่ 40 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
ตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุด เพื่อภาพพจน์
และชื่อเสียงขององค์การ

1
น้อยที่สุ

0
0.00
ไม่ใช้สิทธิลาป่วย ลากิจ โดยไม่จาเป็น
0
0.00
รักษาทรัพย์สินขององค์การเป็นอย่างดี
0
ระดับเดียวกันกับทรัพย์สิน
0.00
ไม่ใช้เวลาระหว่างทางานทาภารกิจส่วนตัว 0
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 0.00
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

2 133 375 140
0.30 20.50 57.70 21.50
2 128 393 127
0.30 19.70 60.50 19.50
2 133 385 130
0.30 20.50 59.20 20.00
4 144 386 116
0.60 22.20 59.40 17.80

Mean SD ความหมาย
3.93 0.64

มาก

3.88 0.68

มาก

3.92 0.67

มาก

3.88 0.66

มาก

3.90 0.57

มาก

ผลจากตารางที่ 40 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมความสานึกใน
หน้าที่ พบว่า ตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุด เพื่อภาพพจน์และชื่อเสียงขององค์การ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.93 รองลงมา รักษาทรัพย์สินขององค์การเป็นอย่างดีระดับเดียวกันกับทรัพย์สินของท่าน มี
คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อันดับสาม ไม่ใช้สิทธิลาป่วย ลากิจ โดยไม่จาเป็นและไม่ใช้เวลาระหว่าง
ทางานทาภารกิจส่วนตัว นอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
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ตารางที่ 41 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

เมื่อมีกิจกรรมพิเศษขององค์การ เข้าร่วม 1 139 389 121 1
กิจกรรมด้วยความเต็มใจ
0.20 21.40 59.80 18.60 0.20
ยินดีเข้าร่วมประชุมของหน่วยงาน แม้เป็น 2 130 382 136 2
ช่วงเวลาวันหยุด
0.30 20.00 58.80 20.90 0.30
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ 0 5 111 411 123
สร้างสรรค์ในที่ประชุม
0.00 0.80 17.10 63.20 18.90
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 0 0 132 385 133
องค์การ
0.00 0.00 20.30 59.20 20.50
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.92 0.65

มาก

3.85 0.66

มาก

3.84 0.69

มาก

3.91 0.66

มาก

3.88 0.58

มาก

ผลจากตารางที่ 41 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความ
ร่ ว มมือ พบว่า การเมื่อมีกิจ กรรมพิเศษขององค์การ เข้าร่ว มกิจกรรมด้ว ยความเต็มใจ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.92 รองลงมา การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อันดับสาม ยินดีเข้าร่วมประชุมของหน่วยงาน แม้เป็นช่วงเวลาวันหยุด มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
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ตารางที่ 42 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก
ด้านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (ระดับองค์การ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
แสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์อย่าง
กว้างขวาง

1
น้อยที่สุ

0
0.00
แสดงออกถึงความมั่นใจในการเอาชนะ
0
อุปสรรคและมุ่งสู่เป้าหมาย
0.00
สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการ
0
ทางานของผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน
0.00
สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่
0
ยอมรับของผู้ร่วมงาน
0.00
สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความ
0
ภาคภูมิใจเมื่อได้ทางานร่วมกัน
0.00
สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับ
0
ผู้ร่วมงาน
0.00
มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและ 0
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
0.00
สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง 0
ๆ ได้
0.00
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

6 163 386 95
0.90 25.10 59.40 14.60
10 171 392 77
1.50 26.30 60.30 11.80
6 151 393 100
0.90 23.20 60.50 15.40
5 151 387 107
0.80 23.20 59.50 16.50
2 146 374 128
0.30 22.50 57.50 19.70
7 129 395 119
1.10 19.80 60.80 18.30
7 130 374 139
1.10 20.00 57.50 21.40
5 142 390 113
0.80 21.80 60.00 17.40

Mean SD ความหมาย
3.88 0.65

มาก

3.82 0.64

มาก

3.90 0.64

มาก

3.92 0.65

มาก

3.97 0.66

มาก

3.96 0.65

มาก

3.99 0.68

มาก

3.88 0.65

มาก

3.92 0.55

มาก

ผลจากตารางที่ 42 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก ด้านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พบว่า
การมีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแง่ ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.99 รองลงมา สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ทางานร่วมกัน มีคะแนน
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อันดับสาม สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.96
ตารางที่ 43 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ระดับองค์การ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจ 0
และตั้งใจปฏิบัติงาน
0.00
สร้างเจคติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็น
0
ภาพที่ดีในอนาคตขององค์การ
0.00
สร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์และ 0
ผลสาเร็จแก่ผู้ร่วมงาน
0.00
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการ 0
ปฏิบัติงาน
0.00
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
0
ประโยชน์ส่วนร่วม
0.00
สร้างความคาดหวังความสาเร็จของงาน 0
แก่ผู้ร่วมงาน
0.00
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

7 126 378 139
1.10 19.40 58.20 21.40
5 136 396 113
0.80 20.90 60.90 17.40
4 137 383 126
0.60 21.10 58.90 19.40
4 120 412 114
0.60 18.50 63.40 17.50
6 133 391 120
0.90 20.50 60.20 18.50
9 126 413 102
1.40 19.40 63.50 15.70

Mean SD ความหมาย
3.88 0.65

มาก

3.82 0.64

มาก

3.90 0.64

มาก

3.92 0.65

มาก

3.97 0.66

มาก

3.96 0.65

มาก

3.91 0.58

มาก

ผลจากตารางที่ 43 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า การ
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.97 รองลงมา
สร้ างความคาดหวังความส าเร็ จ ของงานแก่ผู้ ร่ว มงาน มีคะแนนค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.96 อันดับสาม
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
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ตารางที่ 44 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก
ด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม (ระดับองค์การ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นแนวทาง 0
ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
0.00
สนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา 0
เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
0.00
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดง 0
ความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 0.00
ส่งเสริมให้ผูร่วมงานรู้จักวิเคราะห์ปัญหา 0
โดยใช้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
0.00
มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
0
0.00
ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิด
0
และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
0.00
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

9 141 368 132
1.40 21.70 56.60 20.30
3 144 390 113
0.50 22.20 60.00 17.40
3 139 392 116
0.50 21.40 60.30 17.80
5 141 386 118
0.80 21.70 59.40 18.20
2 123 395 130
0.30 18.90 60.80 20.00
2 127 398 123
0.30 19.50 61.20 18.90

Mean SD ความหมาย
3.99 0.68

มาก

3.94 0.65

มาก

4.00 0.67

มาก

3.95 0.64

มาก

3.97 0.66

มาก

3.98 0.62

มาก

3.97 0.57

มาก

ผลจากตารางที่ 44 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก ด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม
พบว่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ดเท่ากับ 4.00 รองลงมา สามารถกระตุ้นให้ ผู้ ร่ว มงานเห็ นแนวทางใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อันดับสาม ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิดและ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98
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ตารางที่ 45 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (ระดับองค์การ)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการ 0 6 111 414 119
และความสามารถของผู้ร่วมงาน
0.00 0.90 17.10 63.70 18.30
ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความ
0 0 135 409 106
แตกต่างของแต่ละบุคคล
0.00 0.00 20.80 62.90 16.30
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความ 0 5 107 421 117
ตั้งใจและพัฒนาจุดด้อยของตนเองอยู่
0.00 0.80 16.50 64.80 18.00
เสมอ
มอบหมายงานตรงกับความรู้
0 3 110 392 145
ความสามารถของผู้ร่วมงาน
0.00 0.50 16.90 60.30 22.30
รับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ
0 6 138 373 133
และเห็นอกเห็นใจต่อการกระทา
0.00 0.90 21.20 57.40 20.50
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน
0 13 119 383 135
เป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
0.00 2.00 18.30 58.90 20.80
เหมาะสม
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.96 0.65

มาก

3.94 0.63

มาก

3.96 0.69

มาก

3.94 0.64

มาก

3.96 0.64

มาก

3.95 0.65

มาก

3.95 0.55

มาก

ผลจากตารางที่ 45 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
พบว่า ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของผู้ร่วมงานและรับฟังเรื่องราว
ของผู้ ร่ ว มงานอย่ างตั้ง ใจ และเห็ นอกเห็ นใจต่อ การกระท า มีคะแนนค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ ากับ 3.96
รองลงมา ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม มี
คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อันดับสาม ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลและมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
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ตารางที่ 46 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก
ด้านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (ระดับบุคคล)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ
แสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์อย่าง
กว้างขวาง

1
น้อยที่สุ

0
0.00
แสดงออกถึงความมั่นใจในการเอาชนะ
0
อุปสรรคและมุ่งสู่เป้าหมาย
0.00
สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการ
0
ทางานของผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน
0.00
สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่
0
ยอมรับของผู้ร่วมงาน
0.00
สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความ
0
ภาคภูมิใจเมื่อได้ทางานร่วมกัน
0.00
สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับ
0
ผู้ร่วมงาน
0.00
มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและ 0
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
0.00
สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง 0
ๆ ได้
0.00
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

5 136 373 136
0.80 20.90 57.40 20.90
5 144 399 102
0.80 22.20 61.40 15.70
2 146 357 145
0.30 22.50 54.90 22.30
3 138 396 113
0.5 21.2 60.9 17.4
3 125 398 124
0.50 19.20 61.20 19.10
6 132 370 142
0.90 20.30 56.90 21.80
7 102 366 175
1.10 15.70 56.30 26.90
0 143 343 164
0.00 22.00 52.80 25.20

Mean SD ความหมาย
3.98 0.67

มาก

3.92 0.64

มาก

3.99 0.68

มาก

3.95 0.63

มาก

3.99 0.63

มาก

4.00 0.68

มาก

4.09 0.68

มาก

4.03 0.69

มาก

3.99 0.56

มาก

ผลจากตารางที่ 46 ระดับความคิดเห็ นที่มีต่อการวัดภาวะผู้ นาเชิงรุกของหั ว หน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก ด้านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พบว่า
การมีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
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เท่ากับ 4.09 รองลงมา สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
อันดับสาม สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ตารางที่ 47 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ระดับบุคคล)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจ 0
และตั้งใจปฏิบัติงาน
0.00
สร้างเจคติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็น
0
ภาพที่ดีในอนาคตขององค์การ
0.00
สร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์และ 0
ผลสาเร็จแก่ผู้ร่วมงาน
0.00
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการ 0
ปฏิบัติงาน
0.00
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
0
ประโยชน์ส่วนร่วม
0.00
สร้างความคาดหวังความสาเร็จของงาน 0
แก่ผู้ร่วมงาน
0.00
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

0 128 341 181
0.00 19.70 52.50 27.80
4 143 374 129
0.60 22.00 57.50 19.80
4 138 386 122
0.60 21.20 59.40 18.80
3 143 354 150
0.50 22.00 54.50 23.10
1 134 400 115
0.20 20.60 61.50 17.70
2 145 398 105
0.30 22.30 61.20 16.20

Mean SD ความหมาย
4.08 0.69

มาก

3.97 0.67

มาก

3.96 0.65

มาก

4.00 0.69

มาก

3.97 0.62

มาก

3.93 0.63

มาก

3.99 0.57

มาก

ผลจากตารางที่ 47 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า สร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจและตั้งใจปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.08 รองลงมา
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อันดับสาม สร้างเจ
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คติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็นภาพที่ดีในอนาคตขององค์การและเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
ตารางที่ 48 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก
ด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม (ระดับบุคคล)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นแนวทาง 0
ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
0.00
สนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา 0
เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
0.00
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดง 0
ความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 0.00
ส่งเสริมให้ผูร่วมงานรู้จักวิเคราะห์ปัญหา 0
โดยใช้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
0.00
มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
0
0.00
ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิด
0
และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
0.00
รวมเฉลี่ย

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

0 124 406 120
0.00 19.10 62.50 18.50
1 137 390 122
0.20 21.10 60.00 18.80
3 125 401 121
0.50 19.20 61.70 18.60
0 144 380 126
0.00 22.20 58.50 19.40
2 133 375 140
0.30 20.50 57.70 21.50
2 128 393 127
0.30 19.70 60.50 19.50

Mean SD ความหมาย
3.99 0.61

มาก

3.97 0.64

มาก

3.98 0.63

มาก

3.97 0.64

มาก

4.00 0.66

มาก

3.99 0.64

มาก

3.98 0.56

มาก

ผลจากตารางที่ 48 ระดับความคิดเห็ นที่มีต่อการวัดภาวะผู้ นาเชิงรุกของหั ว หน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก ด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม
พบว่า การ มอบหมายงานที่ท้ า ทายความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด เท่ า กับ 4.00 รองลงมา
สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาและให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้
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ความคิดและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อันดับสาม ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98
ตารางที่ 49 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด
ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (ระดับบุคคล)
ค่าความ ี่และค่าร้อยละ
ข้อความ

1
น้อยที่สุ

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
5
มาก มากที่สุ

ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการ 0 2 133 385 130
และความสามารถของผู้ร่วมงาน
0.00 0.30 20.50 59.20 20.00
ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความ
0 4 144 386 116
แตกต่างของแต่ละบุคคล
0.00 0.60 22.20 59.40 17.80
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความ 0 1 139 389 121
ตั้งใจและพัฒนาจุดด้อยของตนเองอยู่
0.00 0.20 21.40 59.80 18.60
เสมอ
มอบหมายงานตรงกับความรู้
0 2 130 382 136
ความสามารถของผู้ร่วมงาน
0.00 0.30 20.00 58.80 20.90
รับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ
0 5 111 411 123
และเห็นอกเห็นใจต่อการกระทา
0.00 0.80 17.10 63.20 18.90
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน
0 0 132 385 133
เป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
0.00 0.00 20.30 59.20 20.50
เหมาะสม
รวมเฉลี่ย

Mean SD ความหมาย
3.99 0.65

มาก

3.94 0.65

มาก

3.97 0.64

มาก

4.00 0.65

มาก

4.00 0.63

มาก

4.00 0.64

มาก

3.98 0.58

มาก

ผลจากตารางที่ 49 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามภาวะผู้นาเชิงรุก ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า
มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน,รับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ และ
เห็นอกเห็นใจต่อการกระทาและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการ
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พัฒนาที่เหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมา ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึ งความ
ต้องการและความสามารถของผู้ร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อันดับสาม ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและพัฒนาจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเ ิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
3.1 ระดับองค์การ
3.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย
องค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง ปรากฏดังภาพที่ 43

0.47
0.73
0.18
0.09

0.90
0.95

1.00

0.91

0.17

Chi-Square=0.02, df=1, P-value=0.90090, RMSEA=0.000
ภาพที่ 43 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง
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ตารางที่ 50 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง
รายการ

ค่าที่คานวณได้

ผลการพิจารณา

X2

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.02

-

df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

1
0.90
0.02

-

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

1.00
1.00
0.000
0.972
0.000

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 50 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า
0.02 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.90 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.02 ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่า
ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว (AGFI) = 1.00 และค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
3.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย
องค์ประกอบทีมงานทีมีประสิทธิภาพ ปรากฏดังภาพที่ 44
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0.19
0.90
0.11

0.94

1.00

0.93

0.13

0.89

0.20

Chi-Square=0.37, df=1, P-value=0.54404, RMSEA=0.000
ภาพที่ 44 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 51 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
รายการ
เกณฑ์
ค่าที่คานวณได้ ผลการพิจารณา
0.37
X2
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

1
0.54
0.37

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

1.00
1.00
0.000
0.968
0.000

-

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 51 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบทีมงานทีมีประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 0.37 มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.54 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.37 ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัด
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ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 1.00 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
3.1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย
องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ ปรากฏดังภาพที่ 45
0.32
0.24

0.83

0.18

0.87
0.91

0.10

0.95
0.91

0.17

0.90

1.00

0.20

Chi-Square=1.73, df=3, P-value=0.63071, RMSEA=0.000
ภาพที่ 45 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ

206
ตารางที่ 52 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ
รายการ

ค่าที่คานวณได้

ผลการพิจารณา

X2

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.73

-

df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

3
0.63
0.57

-

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

1.00
0.99
0.000
0.969
0.000

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 52 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ป ระกอบบรรยากาศองค์การ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่าค่าไค-สแควร์ ( X2) มีค่า 1.73 มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.63 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.57 ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
3.1.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย
องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นา ปรากฏดังภาพที่ 46
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0.34
0.81

0.15

0.92

1.00

0.93

0.14

0.90
0.19

Chi-Square=0.64, df=1, P-value=0.52000, RMSEA=0.000
ภาพที่ 46 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นา
ตารางที่ 53 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นา
รายการ
เกณฑ์
ค่าที่คานวณได้ ผลการพิจารณา
0.64
X2
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

1
0.52
0.64

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

0.99
0.98
0.000
0.960
0.000

-

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 53 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ป ระกอบการพัฒ นาภาวะผู้ น า ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่าค่าไค-สแควร์ ( X2) มีค่า 0.64 มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.52 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.64 ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดัชนีวัด
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ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.98 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
3.1.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงรุก ปรากฏดังภาพที่ 47
0.15
0.92

0.07

0.96
0.96

0.09

1.00

0.92
0.16

Chi-Square=1.24, df=1, P-value=0.51300, RMSEA=0.000
ภาพที่ 47 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงรุก
ตารางที่ 54 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงรุก
รายการ
เกณฑ์
ค่าที่คานวณได้ ผลการพิจารณา
1.24
X2
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

1
0.51
1.24

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

0.99
0.98
0.000
0.978
0.000

-

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 54 พบว่าดัช นีความสอดคล้องกลมกลื นของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงรุก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1.24 มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.51 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 1.24 ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.98 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
3.2 ระดับบุคคล
3.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย
องค์ประกอบบุคลิกภาพเชิงผู้นาปรากฏดังภาพที่ 48
0.63
0.45

0.61

0.65

0.74
0.59

0.16

0.91
0.86

1.00

0.26

Chi-Square=1.17, df=2, P-value=0.55654, RMSEA=0.000
ภาพที่ 48 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบบุคลิกภาพเชิงผู้นา
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ตารางที่ 55 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบบุคลิกภาพเชิงผู้นา
รายการ
เกณฑ์
ค่าที่คานวณได้ ผลการพิจารณา
1.17
X2
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

2
0.55
0.58

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

1.00
0.99
0.000
0.926
0.000

-

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 55 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ ป ระกอบบุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง ผู้ น า ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ค่ า ไค-สแควร์ ( X2) มี ค่ า 1.17 มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.55 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.58 ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
3.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย
องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ปรากฏดังภาพที่ 49
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0.33
0.82

0.30

0.84
0.94

0.11

1.00

0.90
0.19

Chi-Square=1.02, df=1, P-value=0.67000, RMSEA=0.000
ภาพที่ 49 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์
ตารางที่ 56 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์
รายการ

ค่าที่คานวณได้

ผลการพิจารณา

X2

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.02

-

df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

1
0.67
1.02

-

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

1.00
0.99
0.000
0.965
0.000

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 56 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า
1.02 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.67 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 1.02 ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่า
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ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว (AGFI) = 0.99 และค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
3.2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย
องค์ประกอบทักษะทางการบริหาร ปรากฏดังภาพที่ 50
0.17
0.91
0.90

0.18

1.00

0.95
0.10

Chi-Square=0.26, df=1, P-value=0.34000, RMSEA=0.000
ภาพที่ 50 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบทักษะทางการบริหาร
ตารางที่ 57 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบทักษะทางการบริหาร
รายการ
เกณฑ์
ค่าที่คานวณได้ ผลการพิจารณา
0.26
X2
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

1
0.34
0.26

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

1.00
1.00
0.000
0.975
0.000

-

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 57 พบว่าดัช นีความสอดคล้องกลมกลื นของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองค์ประกอบทักษะทางการบริหาร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า
0.26 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.26 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.26 ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่า
ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว (AGFI) = 1.00 และค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
3.2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย
องค์ประกอบความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ปรากฏดังภาพที่ 51

0.20
0.20

0.89

0.16

0.90
0.92

0.17

0.91
0.75

1.00

0.44

Chi-Square=1.34, df=3, P-value=0.71993, RMSEA=0.000
ภาพที่ 51 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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ตารางที่ 58 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
รายการ

ค่าที่คานวณได้

ผลการพิจารณา

X2

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.34

-

df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

3
0.71
0.44

-

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

1.00
1.00
0.000
0.970
0.000

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 58 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า
1.34 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.71 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.44 ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่า
ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว (AGFI) = 1.00 และค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
3.10 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่ง
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย องค์ประกอบ
ภาวะผู้นาเชิงรุก ปรากฏดังภาพที่ 52
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0.41
0.77

0.12

0.94
0.96

0.09

1.00

0.91
0.17

Chi-Square=1.51, df=1, P-value=0.62100, RMSEA=0.000
ภาพที่ 52 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงรุก
ตารางที่ 59 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงรุก
รายการ

ค่าที่คานวณได้

ผลการพิจารณา

X2

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.51

-

df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

1
0.62
1.51

-

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

1.00
1.00
0.000
0.973
0.000

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 59 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงรุก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1.51 มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.62 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 1.51 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง
กลมกลืนเชิงสั มพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลื น (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 1.00 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลัง
สองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
4. ผลการวิเคราะห์ การ ั นาตัวแบบ หุร ะ ับการ ั การคนเก่งเ ื่อเสริ มสร้ า ง
สมรร นะ าวะผู้นาเ ิงรุกระ ับหัวหน้างาน นอุตสาหกรรมค้าส่งของ ทย
จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) ของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย องค์ ป ระกอบระดั บ องค์ ก าร
ประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์การ การ
พัฒนาภาวะผู้นา ภาวะผู้นาเชิงรุก และตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย องค์ ป ระกอบระดั บ บุ ค คล
ประกอบด้วย บุคลิกภาพเชิงผู้นา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางการบริหาร ความเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ภาวะผู้นาเชิงรุก พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
องค์ ป ระกอบระดั บ องค์ ก าร และองค์ ป ระกอบระดั บ บุ ค คลทุ ก ตั ว ผ่ า นเกณฑ์ ทุ ก ค่ า ซึ่ ง แสดงว่ า
องค์ประกอบหรือตัวแปรทุกตัวมี ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง สามารถนาไปวิเคราะห์พหุระดับหรือ
พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างได้

ตารางที่ 60 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม
ค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ)
ตัวแปร
Mean
Std.
Deviation
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12
y13
y14
y15
y16
y17
y18
x1
x2
x3
x4

y1
3.71

y2
3.76

y3
3.77

y4
3.75

y5
3.75

y6
3.77

y7
3.82

y8
3.79

y9
3.83

y10
3.87

y11
3.56

y12
3.66

y13
3.67

y14
3.69

y15
3.92

y16
3.97

y17
3.97

y18
3.99

0.58

0.59

0.63

0.56

0.58

0.60

0.58

0.61

0.60

0.62

0.59

0.64

0.63

0.65

0.55

0.57

0.56

0.56

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

y11

y12

y13

y14

y15

y16

y17

1
.845**
.838**
.801**
.795**
.771**
.719**
.785**
.757**
.763**
.717**
.706**
.731**
.735**
.587**
.560**
.526**
.525**
.650**
.788**
.857**
.773**

1
.856**
.844**
.800**
.778**
.757**
.762**
.732**
.734**
.697**
.645**
.669**
.638**
.565**
.538**
.546**
.554**
.670**
.710**
.819**
.740**

1
.829**
.764**
.763**
.738**
.763**
.770**
.753**
.697**
.674**
.697**
.658**
.522**
.470**
.467**
.459**
.600**
.731**
.814**
.746**

1
.802**
.791**
.775**
.774**
.754**
.751**
.691**
.667**
.705**
.657**
.598**
.568**
.576**
.580**
.646**
.703**
.793**
.749**

1
.850**
.746**
.788**
.736**
.738**
.690**
.695**
.687**
.688**
.609**
.553**
.557**
.573**
.598**
.687**
.797**
.701**

1
.794**
.827**
.798**
.777**
.682**
.704**
.720**
.678**
.594**
.549**
.547**
.546**
.619**
.706**
.801**
.732**

1
.818**
.824**
.815**
.717**
.668**
.692**
.635**
.628**
.615**
.617**
.620**
.661**
.664**
.744**
.698**

1
.871**
.820**
.746**
.768**
.799**
.773**
.602**
.573**
.579**
.582**
.614**
.713**
.796**
.751**

1
.861**
.740**
.708**
.734**
.672**
.595**
.572**
.561**
.564**
.585**
.696**
.768**
.701**

1
.698**
.695**
.715**
.669**
.620**
.596**
.563**
.580**
.584**
.683**
.733**
.663**

1
.749**
.755**
.734**
.589**
.520**
.532**
.522**
.628**
.675**
.719**
.689**

1
.879**
.829**
.536**
.488**
.481**
.483**
.551**
.687**
.721**
.693**

1
.901**
.528**
.479**
.496**
.484**
.546**
.684**
.739**
.720**

1
.518**
.458**
.446**
.445**
.521**
.654**
.732**
.671**

1
.892**
.883**
.849**
.603**
.504**
.571**
.509**

1
.909**
.886**
.538**
.459**
.515**
.471**

1
.897**
.558**
.450**
.514**
.480**

x1

x2

x3

x4

3.77

3.69

3.70

3.70

0.54

0.61

0.62

0.64

y18

x1

x2

x3

x4

1
.557**
.436**
.512**
.447**

1
.728**
.696**
.667**

1
.862**
.824**

1
.871**

1
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จากตาราง 60 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 61 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม
ค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล)
ตัวแปร
Mean
Std.
Deviation
yy1
yy2
yy3
yy4
yy5
yy6
yy7
yy8
yy9
yy10
yy11
yy13
yy12
yy14
yy15
yy16
xx1
xx2
xx3
xx4
xx5

yy1
3.76

yy2
3.82

yy3
3.87

yy4
3.84

yy5
3.77

yy6
3.86

yy7
3.82

yy8
3.87

yy9
3.91

yy10
3.87

yy11
3.90

yy13
3.99

yy12
3.88

yy14
3.99

yy15
3.99

yy16
3.99

0.51

0.51

0.52

0.53

0.51

0.54

0.52

0.57

0.58

0.56

0.57

0.55

0.58

0.57

0.56

0.58

xx1

xx2

xx3

xx4

xx5

2.69

3.41

3.14

3.31

3.51

0.49

0.31

0.23

0.37

0.45

yy1

yy2

yy3

yy4

yy5

yy6

yy7

yy8

yy9

yy10

yy11

yy13

yy12

yy14

yy15

yy16

xx1

xx2

xx3

xx4

1
.840**
.772**
.734**
.748**
.703**
.720**
.686**
.659**
.650**
.655**
.709**
.680**
.661**
.656**
.616**
.168**
.322**
.273**
.244**
.375**

1
.854**
.750**
.765**
.717**
.765**
.735**
.680**
.705**
.664**
.663**
.703**
.648**
.615**
.590**
.163**
.294**
.247**
.200**
.325**

1
.848**
.762**
.771**
.756**
.707**
.686**
.653**
.644**
.664**
.678**
.627**
.612**
.614**
.204**
.299**
.260**
.234**
.332**

1
.751**
.783**
.749**
.684**
.672**
.637**
.677**
.654**
.683**
.633**
.654**
.654**
.192**
.287**
.248**
.270**
.345**

1
.824**
.865**
.683**
.670**
.690**
.671**
.727**
.734**
.692**
.641**
.648**
.209**
.322**
.206**
.209**
.317**

1
.856**
.741**
.760**
.693**
.741**
.674**
.763**
.657**
.641**
.688**
.223**
.323**
.233**
.261**
.335**

1
.746**
.741**
.749**
.736**
.708**
.784**
.696**
.626**
.630**
.195**
.297**
.242**
.223**
.295**

1
.878**
.822**
.813**
.665**
.759**
.652**
.639**
.654**
.178**
.285**
.228**
.217**
.309**

1
.821**
.856**
.676**
.786**
.664**
.656**
.682**
.184**
.301**
.212**
.258**
.305**

1
.836**
.685**
.787**
.668**
.625**
.643**
.171**
.273**
.196**
.190**
.279**

1
.693**
.820**
.686**
.663**
.690**
.206**
.313**
.246**
.273**
.340**

1
.721**
.919**
.873**
.868**
.190**
.308**
.192**
.224**
.315**

1
.719**
.688**
.701**
.215**
.301**
.209**
.225**
.306**

1
.885**
.855**
.193**
.290**
.178**
.218**
.267**

1
.909**
.199**
.280**
.185**
.238**
.277**

1
.198**
.283**
.166**
.224**
.278**

1
.462**
.337**
.692**
.521**

1
.441**
.675**
.642**

1
.535**
.666**

1
.664**

xx5

1

218

จากตาราง 61 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4.1 ผลการพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิง
รุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ)
สมมติฐานการวิจัย
ตัว แบบพหุ ร ะดับ การจัด การคนเก่ งเพื่ อเสริ มสร้างสมรรถนะภาวะผู้ นาเชิงรุ ก ระดั บ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) (ก่อนปรับโมเดล)
การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตาม
สมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 53
0.35

0.17
0.81

0.96

0.91

0.22

0.82

0.16

0.08

0.14

0.93

0.10
0.17

0.16
0.92

0.92

0.91

0.19

0.90

0.45

014

0.74
0.19
0.07

0.74

0.90

0.10

0.96
0.90

0.15

0.93
0.95
0.95

0.09

0.79

0.93

0.09

0.77

0.17

0.18

0.14
0.87
0.25

0.90
0.19

0.89

0.92
0.21

0.91

0.89
0.15

0.17

Chi-Square=1511.66, df=200, P-value=0.00000, RMSEA=0.101

ภาพที่ 53 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) (ก่อนปรับโมเดล)

0.20
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ตารางที่ 62 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) (ก่อนปรับโมเดล)
รายการ
X2

df
p-value
X2/df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
X2/df<2
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

ค่าที่คานวณได้
1511.66
200
0.00
7.55
0.94
0.93
0.85
0.101
0.943
0.000

ผลการพิจารณา
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 62 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ)
(ก่อนปรับโมเดล) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1511.66 มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ p-value = 0.00 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 7.55 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลื นเชิง
สั มพัทธ์ (CFI)=0.94 ค่าดัช นี วัดระดับ ความกลมกลื น (GFI)= 0.93 ค่าดัช นีวัดระดับ ความกลมกลื น ที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.85 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณ
(RMSEA)=0.101 ซึง่ ไม่ผ่านเกณฑ์แสดงว่าโมเดลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในกรณีผ ลการตรวจสอบพบว่า โมเดลตามสมมติฐ านไม่มี ความสอดคล้ อ งกั บข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ ผู้วิจัยจึงดาเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฏี และอาศัยดัชนีปรับ
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โมเดล (Model Modification Indices: MI) เป็ น แนวทางในการปรั บ โมเดลจนกว่ า จะได้ โ มเดลที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) (หลังปรับโมเดล)
การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตาม
สมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 54
0.29

0.16

0.19

0.90

0.10

0.28

0.81
0.13

0.95

0.92

0.54

0.09

0.19

0.17
0.87

0.97

0.14

0.91

0.92

0.48

0.13

0.72
0.22
0.06

0.67

0.88

0.15

0.93
0.93

0.45

0.85
0.96
0.95

0.40

0.94

0.52

0.20

0.08
0.10
0.11

0.14

0.12
0.25

0.51

0.21

0.76

0.59
0.21

0.93

0.93
0.11

0.14

Chi-Square=101.17, df=121, P-value=0.90461, RMSEA=0.000

ภาพที่ 54 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) (หลังปรับโมเดล)

0.14
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ตารางที่ 63 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) (หลังปรับโมเดล)
รายการ
X2

df
p-value
X2/df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
X2/df<2
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

ค่าที่คานวณได้
101.17
121
0.90
0.83
1.00
0.99
0.97
0.000
0.943
0.000

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 63 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัว
แบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม
ค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) (หลังปรับโมเดล) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า
101.17 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.90 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.83 ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.97 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลัง
สองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึ่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ทุ ก ค่ า แสดงว่ า โมเดลสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิง
ประจักษ์
เมื่อพิจารณาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) (หลังปรับโมเดล) พบว่า ตัวแปรสาเหตุมี
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อิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นาเชิงรุกในทางบวกมากที่สุด คือ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.45
ตารางที่ 64 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลรวม (TE) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับองค์การ)
ภาวะผู้นาเชิงรุก
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
DE
IE
TE
การพัฒนาภาวะผู้นา
0.10
0.01
0.11
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
0.45
0.21
0.66
การจัดการคนเก่ง
0.15
0.01
0.16
บรรยากาศองค์การ
0.40
0.40
จากตารางที่ 64 เมื่อพิจารณาภาวะผู้นาเชิงรุก ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดล พบว่า ภาวะ
ผู้นาเชิงรุก ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รองลงมา บรรยากาศองค์การ และการ
จัดการคนเก่ง ตามลาดับ
4.2 ผลการพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิง
รุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล)
สมมติฐานการวิจัย
ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) (ก่อนปรับโมเดล)
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การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐาน
การวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 55
0.16

0.14
0.91

0.93

0.20
0.89

0.17

0.91

0.39

0.78

0.52
0.25
0.91

0.54
0.42
0.57
0.26

0.16

0.18
0.53
0.92

0.88
0.41

0.68
0.76
0.68
0.86

0.23

0.77

0.13

0.39
0.42

0.92
0.95

0.92

0.10

0.17

0.94

0.82

0.15
0.10
0.12

0.32
0.92
0.15

0.91

0.94
0.17

0.10

Chi-Square=2267.33, df=181, P-value=0.00000, RMSEA=0.133

ภาพที่ 55 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) (ก่อนปรับโมเดล)
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ตารางที่ 65 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) (ก่อนปรับโมเดล)
รายการ
X2

df
p-value
X2/df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
X2/df<2
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

ค่าที่คานวณได้
2267.33
181
0.00
12.52
0.94
0.65
0.48
0.133
0.965
0.000

ผลการพิจารณา
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 65 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) (ก่อน
ปรับโมเดล) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 2267.33 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
p-value = 0.00 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 12.52 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์
(CFI)=0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.65 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)=0.48 และค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นก าลั ง สองของการประมาณ
(RMSEA)=0.133 ซึง่ ไม่ผ่านเกณฑ์แสดงว่าโมเดลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในกรณีผ ลการตรวจสอบพบว่า โมเดลตามสมมติฐ านไม่มี ความสอดคล้ อ งกั บข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ ผู้วิจัยจึงดาเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฏี และอาศัยดัชนีปรับ
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โมเดล (Model Modification Indices: MI) เป็ น แนวทางในการปรั บ โมเดลจนกว่ า จะได้ โ มเดลที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) (หลังปรับโมเดล)
การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตาม
สมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 56
0.23

0.17

0.20

0.91

0.74

0.89

0.17

0.68

0.24

0.77

0.52

0.27
0.65

0.63

0.14

0.14
0.53
0.93

0.91

0.93

0.21

0.61

0.43
0.66
0.62

0.75
0.58

0.61

0.16

0.73

0.60

0.41

0.62

0.87

0.15

0.35

0.94
0.90

0.12

0.83

0.20

0.85

0.20

0.27
0.72

0.15

0.81

0.76

0.17

0.10

Chi-Square=113.52, df=124, P-value=0.73969, RMSEA=0.000

ภาพที่ 56 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) (หลังปรับโมเดล)
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ตารางที่ 66 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) (หลังปรับโมเดล)
รายการ
X2

df
p-value
X2/df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
X2/df<2
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

ค่าที่คานวณได้
113.52
124
0.73
0.91
1.00
0.98
0.97
0.00
0.965
0.000

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 66 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัว
แบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม
ค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) (หลังปรับโมเดล) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า
113.52 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.73 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.91 ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.98 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.97 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลัง
สองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึ่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ทุ ก ค่ า แสดงว่ า โมเดลสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิง
ประจักษ์
เมื่อพิจารณาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) (หลังปรับโมเดล) พบว่า ตัวแปรสาเหตุมี
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อิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นาเชิงรุกในทางบวกมากที่สุด คือ บุคลิกภาพเชิงผู้นา มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.62
ตารางที่ 67 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลรวม (TE) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัว
แปรภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับบุคคล)
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ความคิดสร้างสรรค์
บุคลิกภาพเชิงผู้นา
ทักษะทางการบริหาร

DE
0.52
0.60
0.62
0.35

ภาวะผู้นาเชิงรุก
IE
TE
0.52
0.08
0.68
0.01
0.63
0.35

จากตารางที่ 67 เมื่อพิจารณาภาวะผู้นาเชิงรุก ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดล พบว่า ภาวะ
ผู้นาเชิงรุกได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ความคิดสร้างสรรค์ รองลงมา บุคลิกภาพเชิงผู้นา และความเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ตามลาดับ
4.3 ผลการทดสอบโมเดลที่ให้ค่าอิทธิพลรวมสูงสุด ระหว่างระดับองค์การเชื่อมกับระดับ
บุคคลเพื่อพิจารณาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงรุก
ผลการทดสอบโมเดลที่ให้ค่าอิทธิพลรวมสูงสุดระหว่างระดับองค์การเชื่อมกับระดับบุคคลเพื่อ
พิจารณาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงรุก แสดงดังภาพที่ 57
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0.13

0.31

0.28

0.90

0.65

0.74

0.14

0.90

0.07

0.49
0.94
0.95
0.94
0.93

0.70

0.05
0.07
0.09

0.82
0.24

0.81

0.85
0.17

0.84
0.14

0.24

Chi-Square=566.00, df=51, P-value=0.00000, RMSEA=0.125

ภาพที่ 57 โมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับองค์การเชื่อมกับระดับบุคคล (ก่อนปรับ)
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ตารางที่ 68 ผลการวิเคราะโมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับ องค์การเชื่อมกับระดับ
บุคคล (ก่อนปรับ)
รายการ

ค่าที่คานวณได้

ผลการพิจารณา

X2

เกณฑ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

566.00

-

df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

51
0.00
11.00

-

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

0.97

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

0.87
0.81
0.125
0.926
0.125

ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 68 พบว่าดัช นีความสอดคล้ องกลมกลื นของโมเดลการทดสอบค่าที่ให้
อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับ องค์การเชื่อมกับระดับบุคคล (ก่อนปรับ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไคสแควร์ (X2) มีค่า 566.00 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.00 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) =
11.00 ค่าดัช นี วัดความสอดคล้ องกลมกลื นเชิงสั มพัทธ์ (CFI) = 0.97 ค่าดัช นีวัดระดับความกลมกลื น
(GFI)= 0.87 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.81 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.125 ซึง่ ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกค่า
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0.12

0.32

0.25

0.90

0.75

0.77

0.14

0.87

0.03

0.52
0.98
0.98
0.92
0.90

0.71

0.07
0.10
0.12

0.92
0.23

0.81

0.88
0.25

0.89
0.24

0.23

Chi-Square=42.74, df=22, P-value=0.58100, RMSEA=0.014

ภาพที่ 58 โมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับองค์การเชื่อมกับระดับบุคคล (หลังปรับ)
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ตารางที่ 69 ผลการวิเคราะโมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับ องค์การเชื่อมกับระดับ
บุคคล (หลังปรับ)
รายการ
เกณฑ์
ค่าที่คานวณได้
ผลการพิจารณา
42.74
X2
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
df
p-value
X2/df

P>0.05
X2/df<2

22
0.58
1.94

CFI

ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 1.0
ค่าเข้าใกล้ 0.0
ค่ามากกว่า 0.50
ค่าน้อยกว่า 0.05

1.00

GFI
AGFI
RMSEA
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

0.99
0.96
0.014
0.926
0.014

-

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 69 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพล
สูงสุดระหว่างระดับ องค์การเชื่อมกับระดับบุคคล (หลังปรับ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์
(X2) มีค่า 42.74 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.58 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 1.94 ค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99
ค่ า ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว (AGFI) = 0.96 และค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.014 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลภาวะผู้นาเชิงรุก ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ความคิดสร้างสรรค์ และ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 3 ผลของการยืนยันตัวแบบ หุระ ับการ ั การคนเก่งเ ื่อเสริมสร้างสมรร นะ าวะผู้นาเ ิง
รุกระ ับหัวหน้างาน นอุตสาหกรรมค้าส่งของ ทย
จากการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และได้ ตั ว แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ แ บบมี โ ครงสร้ า งของภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ระดับองค์การ ระดับบุคคล แล้วนั้น ผู้วิจัยทาการทดสอบต่อเนื่องด้วยโมเดล
การทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับ องค์การเชื่อมกับระดับบุคคลเพื่อให้โมเดลมีความเด่นชัด
มากขึ้นเพื่อนาไปกาหนดตัวแบบสาหรับการเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จากนั้นผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน
ตั ว แบบพหุ ร ะดั บ การจั ด การคนเก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
ผลจากการสนทนากลุ่มย่อยในส่วนของการยืนยันตัวแบบพหุระดับ การจัดการคนเก่ งเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ)
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับตัวแบบดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดที่ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
“เห็ น ด้ ว ยกั บ ตั ว แบบในระดั บ องค์ ก ารที่ จ ะต้ อ งมี เ รื่ อ งของ ที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์การที่ดี การจัดการคนเก่ง การพัฒนาภาวะผู้นา ในการที่
จะสนั บ สนุ น ให้ เ กิดภาวะผู้ นาเชิง รุก ขององค์ ก าร” (ผู้ ให้ ข้อมูล คนที่ 1 นามสมมติ ,
2559)
“เห็นด้วยกับตัวแบบในระดับองค์การที่ต้องมีทีมงานที่ดีที่มีการประสานงาน
กั น ของที ม และความร่ ว มมื อ กั น มี ก ารเสริ ม สร้ างบรรยากาศขององค์ ก ารที่ ดีเพื่ อ
เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน การจัดการคนเก่ง และการพัฒนาภาวะผู้นา ก็เป็นเรื่องที่
สาคัญสาหรับการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 นามสมมติ, 2559)
“เห็นด้วยกับตัวแบบในระดับองค์การที่จะต้องมี ปัจจัยทั้งหมด องค์การต้องให้
ความสาคัญให้มากๆ ในเรื่องทีมงาน เราจาเป็นต้องมีทีมงานที่ดีและแข็งแกร่งในการทา
โปรเจ็คท์ต่างๆ บรรยากาศองค์การก็สาคัญ การจัดการคนเก่ง รวมถึงการพัฒนาภาวะ
ผู้นาก็สาคัญด้วย ปัจจัย ทั้งหมดจาเป็นต่อการสร้างภาวะผู้นาขององค์การของเรา”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นามสมมติ, 2559)
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“ในระดับองค์การ ปัจจัยทั้งหมดจาเป็นสาหรับการสร้างภาวะผู้นาทีมงานที่ดี
บรรยากาศองค์การที่ดี ให้ความสาคัญกับกลุ่ม Talent และการพัฒนาผู้นา เห็นด้วยค่ะ
เห็นด้วยกับตัวแบบในระดับองค์การ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นามสมมติ, 2559)
“เห็นด้วยกับตัวแบบในระดับองค์การ ต้องมีทุกเรื่องเป็นปัจจัยในการสร้า ง
ภาวะผู้นา ทีมงานก็สาคัญ บรรยากาศที่ดีก็ส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาการภาวะผู้ นา
การจัดการคนเก่งก็สาคัญ ทั้งหมดจาเป็นสาหรับการสร้างภาวะผู้นา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่
5 นามสมมติ, 2559)
จากการยืนยันตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) ข้างต้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นด้วยกับตัวแบบในทิศทางเดียวกัน
ผลจากการสนทนากลุ่มย่อยในส่วนของการยืนยันตัวแบบพหุระดับ การจัดการคนเก่ งเพื่ อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิงรุกระดับหั ว หน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ งของไทย (ระดับบุคคล)
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับตัวแบบดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดที่ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
“เห็นด้วยกับตัวแบบในระดับบุคคล เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนาไปใช้
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพผู้นา ก็สาคัญผู้นาต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกน้องและผู้ร่วมงาน การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ก็สาคัญในการทางานต้องมีความร่วมมือร่วมใจ รวมถึง ทั กษะการบริหาร ใน
การที่จะสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาเชิงรุก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 2559)
“เห็นด้วยกับตัวแบบในระดับบุคคล ที่ต้องมีปัจจัยทั้งหมดตั้งแต่เรื่อง ความคิด
สร้างสรรค์ บุคลิกภาพผู้นา การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทักษะการบริหาร ที่จะ
เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 นามสมมติ, 2559)
“เห็ น ด้ ว ยกั บ ตั ว แบบในระดั บ บุ ค คล ถ้ า มองตั ว เองในฐานะหั ว หน้ า งาน
ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพผู้นา การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทักษะการบริหาร
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิงรุก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นามสมมติ, 2559)
“เห็ น ด้ ว ยกั บ ตั ว แบบในระดับ บุ ค คล ว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ น าเชิงรุก
ประกอบไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพผู้นา การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
และทักษะการบริหาร” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นามสมมติ, 2559)
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“เห็ น ด้ ว ยกั บ ตั ว แบบในระดับ บุ ค คล ว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ น าเชิงรุก
ประกอบไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพผู้นา การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ทักษะการบริหาร” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นามสมมติ, 2559)
จากการยืนยันตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) ข้างต้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเห็น
ด้วยกับตัวแบบในทิศทางเดียวกัน
จากการยืนยันตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับ หั ว หน้ างานในอุตสาหกรรมค้าส่ งของไทย ระดับองค์การ และระดับบุคคล ข้างต้ น นาไปสู่ การ
คั ด เลื อ กรู ป แบบการจั ด การคนเก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย โดยลาดับตามตัวแปรเชิงสาเหตุ ที่มีความสาคัญและมีอิทธิพลรวมสูงสุดจาก
โมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับ องค์การเชื่อมกับระดับบุคคล ซึ่งผลการทดสอบ
พบว่าภาวะผู้นาเชิงรุกได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ความคิ สร้างสรรค์ และ ทีมงานที่มีประสิท ิ า ซึง่
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้
“เห็นด้วยว่าความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานที่มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุน
ภาวะผู้นาเชิงรุก หัวหน้างานต้องมีความคิดละเอียดละออ ต้องเอาใจใส่ในรายละเอียด
ของงาน มีความคิดยืดหยุ่น มีความมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ความคิด
คล่องตัว คือต้องมีความคิดว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้เสมอ และที่ขาดไม่ได้
หั ว หน้ า งานต้ อ งมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ต้ อ งฝึ ก คิ ด ใหม่ ท าใหม่ ท าอะไรที่ แ ตกต่ า ง เพื่ อ
ค้ น พบนวตกรรมหรื อ แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ในการท างาน ใน
ขณะเดียวกัน ทีมงานที่ดีมีความสาคัญ ทีมงานที่ดีจะช่วยสนับสนุน ผู้นาและส่งเสริม
ภาวะผู้นา จึงจะทางานให้สาเร็จลุล่วงได้ นอกจากนี้ ทีมงานที่ดีก็จะทาให้บรรยากาศ
องค์การดีตามไปด้วย บรรยากาศที่ดีก็จะมีการทางานประสานกัน พูดคุยกันมากขึ้นมี
ความร่วมมือร่วมใจกันทางานให้บรรลุเป้าหมาย แต่ละคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตน”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 2559)
“เห็ น ด้ ว ยว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามส าคั ญ เป็ น ล าดั บ แรก ผู้ น าต้ อ งมี
ความคิดสร้างสรรค์และกล้าคิด กล้าทา และริเริ่มอะไรใหม่ๆ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงงานได้
หลายๆ แนวทาง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพกับบรรยากาศองค์การที่ดีต้องไปในทิศทาง
เดียวกัน ทีมงานดีมีความช่วยเหลือกัน รู้หน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบ ขั้นตอนการ
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ทางานก็ต้องมีการพูดคุยกัน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา สมาชิกในทีม
ต้ อ งมี ค วามยึ ด มั่ น ในเป้ าหมายและวิ สั ยทั ศ น์ ข ององค์ ก าร ซึ่ ง ปั จ จั ย ทั้ ง สองจะช่ว ย
ส่งเสริมให้หัวหน้างานมีภาวะผู้นาที่แข็งแกร่ง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 นามสมมติ, 2559)
“หัวหน้างานต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญลาดับแรกที่
ผู้นาต้องมี เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ แก้ปัญหาและนาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
หลากหลายและสามารถตัดสินใจเลือกสรรทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดประโยชน์
สู งสุ ดกับ องค์การ ทีมงานส าคัญมากนะในยุคนี้ เราไม่ส ามารถทางานคนเดีย วได้
จาเป็นที่ผู้นาจะต้องมีการให้ความร่วมมือ หรือ (collaborative) ยิ่งอยู่ในตาแหน่งที่
สูงขึ้นไป หรือยิ่งมีการเติบโตในองค์การยิ่งต้องให้ความร่วมมือ จะเป็นศัตรูกับชาวบ้าน
ไม่ได้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับความร่วมมือจากเขาอีกในอนาคต จาเป็นต้องให้ความร่วมมือ
เพราะในอนาคตก็ต้องไปขอความร่วมมือจากเขาให้เขาช่วยคุณ ต่างคนต่างตอบแทน
ทีมงานดีก็ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ บรรยากาศองค์การก็น่าอยู่
ทุ ก คนมี commitment ในการท างานและมี จุ ด มุ่ ง หมาย โดยรวมเห็ น ด้ ว ยกั บ
องค์ประกอบทั้งสองด้านที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิงรุก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นามสมมติ
, 2559)
“จากแผนภาพ เห็นด้วยว่าความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุก หัวหน้างานต้องมีความคิดละเอียดละออ ต้องมี
ระเบียบทาอะไรตามกติกา มีความคิดคล่องตัว สามารถพลิกแพลงแก้ไขปัญหาได้เป็น
อย่างดี ความคิดยืดหยุ่น มีความมั่นใจว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่า ง มีความคิด
ริเริ่มเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน ออกความเห็นในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ และเชื่อ
ว่าเราทาได้ เราต้องยึดถือค่านิยมขององค์การของเราในเรื่อง “Victory” มองการณ์
ไกล ใจซื่อสัตย์ เปิดรับสิ่งใหม่ ทาอะไรเป็นทีม รับผิดชอบงานที่ทา มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
ทุกอย่างเป็นไปได้ คือต้องเชื่อมั่นว่าเราทาได้และก็ต้องทางานกันเป็นทีม ทีมงานที่ดี มี
การสื่อสารกันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก็จะช่วยให้การทางานร่วมกับ
ผู้อื่นราบรื่น บรรยากาศองค์การก็จะดีตามไปด้ วย และหากมีปัญหาหัวหน้าทีมก็ให้
ความช่วยเหลือก็ยิ่งทาให้ทีมแข็งแกร่ง สนับสนุนให้ลูกน้องปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
และกล้าเผชิญหน้าแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานมีภาวะผู้นาซึ่งเป็นศักยภาพที่
ต้องส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับพนักงานในทุกๆ ระดับเพื่อเติบโตเป็น
ผู้นาองค์การต่อไปในอนาคต” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นามสมมติ, 2559)
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“จากที่ได้ฟังทุกคนให้ความเห็น ก็เห็นด้วยว่า ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความสาคัญในการส่งเสริมสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกในองค์การ
ผู้นาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรผลงานใหม่ๆ แก้ปัญหาและนาเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้หลากหลายและสามารถตัดสินใจเลือกสรรทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ในขณะที่ทีมงานที่ดี ที่ให้การสนับสนุนมีการ
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็จะช่วยสนับสนุนทีมเพื่อ มุ่งสู่
เป้าหมายขององค์การ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นามสมมติ, 2559)
จากความเห็นที่มีความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น ตัวแบบพหุระดับ
การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
ล าดับ ตามความส าคัญ ให้ เน้ น เรื่ อง ความคิ สร้ า งสรรค์ และ ทีมงานที่มีประสิ ท ิ า ภาพที่ 59
ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน ลาดับตามความสาคัญ ได้แก่ ด้านความคิด
ละเอียดละออ หัวหน้างานปฏิบัติงานที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อองค์การ มีความใส่ใจในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของตนเองอยู่เสมอ และใส่ใจในรายละเอียดเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่างสม่าเสมอ ด้านความคิดยืดหยุ่น
หั ว หน้ า งานสามารถน าความรู้ ห รื อ ประสบการณ์ ม าดั ด แปลงเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญหาได้ห ลายๆ
แนวทาง มีความมั่นใจว่าจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลายๆ แนวทางในหลายๆ สถานการณ์ และ
ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่ งหนึ่งมากไป รู้จักการปรับตัวและทางานเพื่อความสุขความพอใจของตนเอง ด้าน
ความคิดคล่องตัว หัวหน้างานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน และ
หัวหน้างานสามารถแก้ไขปั ญหาได้หลายแนวทางภายในเวลาที่กาหนด สามารถคิดพลิกแพลงในการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี และเมื่อเกิดปัญหาสามารถคิดหาทางออก หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้เสมอ
ด้านความคิดด้านความคิดริเริ่ม หัวหน้างานเป็นคนที่สนใจและยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มา
ก่อน สามารถแก้ปัญหาโดยนาความรู้เดิม ประสบการณ์มาดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในเชิง
สร้างสรรค์ องค์การต้องสนับสนุนพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทักษะหัวหน้างานและ
นาไปสู่ความแปลกใหม่ ก่อให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ เกิดการพัฒนา และปรับเปลี่ยนวิธีการทางานและ
กระบวนการทางานอย่างสร้างสรรค์ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยลาดับตาม
ความสาคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์การ ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีการประสานงานที่ดี ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกัน ผู้บริหารในองค์การให้การสนับสนุนทีม
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เปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และสร้าง
บรรยากาศในการทางานที่ดี ด้านบทบาทโครงสร้างของทีม ทีมงานต้องมีความสามารถ มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนร่วมกัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและมอบหมายงานที่
เหมาะสมตามความสามารถ ด้านกระบวนการทางาน ต้องมีการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทาให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ ในการวางแผน และลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านเป้าหมายและบริ บท
องค์การ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการตระหนักในเป้าหมายและพันธกิจของ
องค์การ มีผู้นาที่ยึดหลักการปฏิบัติที่ดี มีความสามารถและวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งองค์ประกอบ
ด้านความคิดสร้างสรรค์และทีมงานที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวสอดคล้องกับค่านิยมองค์การในเรื่องการมี
วิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ ทางาน
ประสานกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบในงานที่ทา มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และเชื่อว่าสามารถทาได้ หากองค์การ
เน้นองค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์และทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง ภาวะผู้นาเชิงรุกจึงเป็นพฤติกรรมและกระบวนการที่ผู้นา
มีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้นาเชิงรุกประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้นาที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดให้ผู้ตามได้ดี สร้างความไว้วางใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และวัตถุ ประสงค์
ร่ ว มกัน การสร้ างแรงบั น ดาลใจ ผู้ นาเชิงรุก แสดงออกให้ เห็ นถึงการอุ ทิศตนและผู ก พันต่ อเป้า หมาย
คาดหวังความสาเร็จแก่ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามองข้ามผลประโยชน์ของ
ตนเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่ วมงานมีกาลังใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มหรือการกระตุ้นทางปัญญา ผู้นาเชิงรุกสามารถ
กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบ ฝึกคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลโดยมีข้อมูลสนับสนุน และเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้นาเชิงรุกต้องคอยติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อนาไปสู่การพัฒนา เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลและให้
คุณค่าและความสาคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน คอยเป็นโค้ช และที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้
โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการสนับสนุนและเข้าใจความต้องการและความจาเป็น
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ของแต่ละบุ คคล ซึ่ง พฤติกรรมและและกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาดังกล่ าวเป็ น
คุณสมบัติของหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นาเชิงรุก ที่องค์การต้องการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขันเชิงรุก

ส านที่ทางานเอืออานวย

ป ิบัติงานที่เปนประ ย น์
ั นาทัก ะ ้านต่าง เสมอ

ความคิ ละเอีย ละออ
ส า แว ล้อมและบรรยากา องค์การ

ส่ รายละเอีย หาแนวทางปรับปรุง
ั แปลงแก้ป หา ้หลายแนวทาง
มั่น ว่า ะแก้ป หา ้

ว้วาง เป รับความคิ เห็น

ทีมงานมีประสบการ ์ มความรู้ความสามาร
กาหน หน้าที่ ความรับผิ อบ ั เ น
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

ความคิ ยื หยุ่น
บทบาท ครงสร้างของทีม

ม่ย ติ กับสิ่ง สิ่งหน่งมาก ป

ทีมงานประสาน สนับสนุน ่วยเหลือ

แก้ป หา ้เปนรูป รรม สื่อสาร ั เ น
หาแนวทางแก้ป หา ้เสมอ

เป อกาส ห้สมา ิก นทีมมีส่วนร่วม

ความคิ คล่องตัว

ลิกแ ลงแก้ป หา ้ ี

กระบวนการทางาน
ความคิ สร้างสรรค์

การสนับสนุน ากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบั า

ทีมงานที่มีประสิท ิ า

สื่อสารและรับ งความคิ เห็น

ริเริ่มทาอะ รที่แตกต่าง
นาประสบการ ์มาประยุกต์เปนสิ่ง หม่

กาหน วัต ุประสงค์ ั เ น
ความคิ ริเริ่ม

ยอมรับสิ่ง หม่ ที่ ม่เคยมีประสบการ ์

าวะผู้นา

เปาหมายและบริบทองค์การ

เปนแบบอย่างที่ ี

ติ ตามผล นักงานรายบุคคลเ ื่อการ ั นา
ส่งเสริม ห้ ั นา ักย า เรียนรู้สิ่ง หม่
เอา ส่ นักงานรายบุคคล

มีอิท ิ ลอย่างมีอุ มการ ์

คานง งความเปนป เ กบุคคล

สนับสนุน ห้แส งความคิ เห็นอย่างเต็มที่

ส่งเสริม ห้มีความคิ ริเริ่ม

มี ีล รรมและ ริย รรมสูง

มีวิสัยทั น์ ่ายทอ ห้ผู้ตาม

ตระหนัก งป หา เห็นแนวทาง หม่ แก้ป หา
คิ วิเคราะห์ ้เหตุผลข้อมูลสนับสนุน

ตระหนัก นเปาหมายและ ัน กิ ของบริ ัท

ผู้นาย หลักการ มีความสามาร และวิสัยทั น์

คา หวังความสาเร็ แก่ผู้ร่วมงาน

สร้างแรงบัน าล

ป ิบัติงานเ ื่อวิสัยทั น์และ ารกิ ขององค์การ
สร้างแรง ูง ห้ผู้ร่วมงานมีกาลัง และตัง ป ิบัติงาน

ภาพที่ 59 แผนผังความคิด : ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ และ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยเอกสาร (2) ตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแบบการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล (3) ศึกษาฉันทามติ
เชิงยืนยันที่มีต่อตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยหัวหน้างานจานวน 650 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น 0.98 สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนพนักงาน สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหพันธ์ของเพียร์สัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และ โมเดลวิจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (Structural Equation Modeling)
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วิจัยเอกสาร และสังเคราะห์เอกสารตามแนวทางการประยุกต์ระบบเครือข่ายข้อมูล ระดับองค์การ และ
ระดับบุคคล แนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) ประกอบด้วย 5 ตัวแปรแฝง
ได้แก่ 1) การจัดการคนเก่ง ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การสรรหาคนเก่ง การพัฒนา
คนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทนคนเก่ง และการธารงรักษาคนเก่ง 2) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน เป้าหมายและบริบทองค์การ กระบวนการ
ทางาน และบทบาทโครงสร้างของทีม 3) บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร
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ได้แก่ โครงสร้างองค์การ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับ การสนับสนุน
และความผูกพันต่อองค์การ 4) การพัฒนาภาวะผู้นา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา ผู้บริหารและหัวหน้างานให้
ความสาคัญ และระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ 5) ภาวะผู้นาเชิงรุก ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจ การส่งเสริมให้พนักงานมี
ความคิดริเริ่ม และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
แนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) ประกอบด้วย 5 ตัวแปรแฝง
ได้แก่ 1) บุคลิกภาพผู้นา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ บุคลิกภาพของการแสดงออก
บุคลิกภาพประนีประนอม บุคลิกภาพมีจิตสานึก บุคลิกภาพควบคุมอารมณ์ และบุคลิกภาพเปิดรับความ
แปลกใหม่ 2) ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ ความคิดคล่องตัว
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดละออ 3) ทักษะทางการบริหาร ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ เก่งคิด เก่งคน และเก่งงาน 4) ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น พฤติกรรม
ความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 5) ภาวะผู้นาเชิง
รุก ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงบันดาล
ใจ การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
2. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแบบการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล
2.1 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ การวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล
2.1.1 ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรระดับองค์การ
การจั ด การคนเก่ ง หั ว หน้ า งานในอุ ตสาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทยมี ระดั บการให้
ความส าคัญกับกระบวนการจัดการคนเก่ งในระดั บมาก เริ่ มตั้ งแต่ การสรรหาคัดเลือกบุคลากรจากขีด
ความสามารถหลัก ประสบการณ์การทางานและศักยภาพของหัวหน้างาน การพัฒนาที่เน้นการฝึกฝนการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความชานาญในการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้างานคนเก่ง การมอบหมายงานโครงการให้
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถ การให้รางวัล โดยเน้นที่การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม การ
จ่ายค่าตอบแทนเชื่อมโยงกับความสามารถ และการธารงรักษาหัวหน้างานคนเก่ง ซึ่งเกิดจากการรับรู้ว่า
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องค์ การมี ผู้ บริ หารมี ชื่ อเสี ยงและมี วิ สั ยทั ศน์ ในการก าหนดทิ ศทางการด าเนิ นธุ รกิ จที่ ชั ดเจน และให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะความสามารถของหัวหน้างานคนเก่งรวมทั้งการเปิดโอกาสให้แสดงผลงานใน
ระดับมาก
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยมีระดับความ
เป็นที ม งานที่ มี ประสิ ท ธิภาพในระดับมาก แสดงถึงองค์การมีบรรยากาศในการปฏิบัติ งานที่ดี มีการ
ประสานงานและสนับสนุนช่วยเหลือกัน คานึงถึงเป้าหมายและพันธกิจขององค์การร่วมกัน กระบวนการ
ทางานมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนและช่วยเหลือกัน การสื่อสารที่เปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็น มีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับมาก
บรรยากาศองค์ ก าร หัวหน้างานในอุ ต สาหกรรมค้ าส่ งของไทยมีระดั บ ความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การในระดับมากแสดงถึงองค์การมีโครงสร้างองค์การสนับสนุน โดยการประกาศ
นโยบายและเป้าหมายให้บุคลากรได้รับทราบ มีการประสานงานที่คล่องตัว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่กาหนดระเบียบปฏิบัติงานชัดเจน มอบหมายความรับผิดชอบได้เหมาะสม
ได้รับการชื่นชมยอมรับเมื่อปฏิบัติงานสาเร็จ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และความรู้สึกภูมิใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งของทีม และมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การในระดับมาก
การพัฒนาผู้นา หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้า ส่งของไทยมีการพัฒนาผู้นาใน
ระดับมากแสดงถึงองค์การมีแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา ที่เน้นการพัฒนาตนเอง การ
มอบหมายงาน มีวัฒนธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นาแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ หัวหน้า
งานให้ความสาคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้นาคนอื่นในองค์การ รวมถึงระบบการบริหารงาน
บุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นาในระดับมาก
ภาวะผู้นาเชิงรุก หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยมีภาวะผู้นาเชิงรุกใน
ระดับมาก แสดงว่าหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มองโลกในแง่ ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้
ทางานร่วมกันและสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจเสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม สร้างความคาดหวังความสาเร็จของงานแก่ผู้ร่วมงาน และ
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม โดย
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ อย่างเต็มที่ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นแนวทางใหม่ๆ
ในการแก้ปัญหา ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิดและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ คานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของผู้ร่วมงาน ติดตามผลการ
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ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การพั ฒ นาแต่ ล ะบุ ค คล เข้ า ใจความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล มอบหมายงานตาม
ความสามารถ ในระดับมาก
2.1.2 ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรระดับบุคคล
บุคลิกภาพผู้นา หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยมีบุคลิกภาพผู้นาโดย
เฉลี่ยอยู่ ใ นระดั บปานกลางค่อ นไปทางมาก แสดงถึงหัวหัวหน้างานมี บุคลิกภาพการควบคุมอารมณ์
สามารถจัดการกับอารมณ์ตนเอง รู้วิธีการแสดงอารมณ์ของตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม บุคลิกภาพเปิดรับ
ความแปลกใหม่ คือกล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน และพยายามค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพประนีประนอม คือมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่
ขัดแย้ง บุคลิกภาพของการแสดงออก คือมีความมั่นใจ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ชอบ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก
ความคิดสร้างสรรค์ หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยมีระดับความคิด
สร้างสรรค์ในระดับมาก แสดงถึง หัวหน้างานมีค วามคิดคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรมและหลายแนวทางภายในระยะเวลาที่กาหนดและสามารถคิดพลิกแพลงในการแก้ปัญหาได้อย่างดี
ความคิดยืดหยุ่น สามารถนาความรู้หรือประสบการณ์มาดัดแปลงเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาได้ หลาย
แนวทาง ไม่ว่าปัญหา มีความมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นได้และมีความมั่นใจว่าจะหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้หลายๆ แนวทาง ในหลายๆสถานการณ์ ความคิดริเริ่ม ยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อน มั่นใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาโดยนาความรู้เดิม ประสบการณ์ มาดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็น
สิ่งใหม่ หรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ได้ ความคิดละเอียดละออ มีความมั่นใจว่างานส่วนใหญ่ที่
ปฏิบัติ เป็นงานที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อองค์การ มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของตนเองอยู่เสมอ เพื่อนามาสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบูรณ์ในระดับมาก
ทักษะทางการบริหาร หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยมีทักษะทางการ
บริหารในระดับมาก แสดงถึงหัวหน้างานมีทักษะบริหารในด้านเทคนิค สามารถบริหารงานโดยยึดถือ
แผนงานเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและประสบความสาเร็จ ดาเนินการเป็นประธานใน
ที่ ประชุ มได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ เป้ าหมาย ทั กษะด้ านมนุ ษย์ มี ค วามเป็ น กั น เองและสร้ า ง
บรรยากาศของความร่ว มมื อ ร่ว มใจในกลุ่ม บุ คลากรได้ เ สมอ ในทุ ก ๆ สถานการณ์ แ ละสนั บ สนุนให้
ผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางานและ
ตัดสินใจร่วมกัน ด้านความคิดรวบยอดสามารถให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานทุกได้
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อย่างเหมาะสม และสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง นาความรู้และประสบการณ์ที่สั่ง
สมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในระดับมาก
ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ก าร หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยมี
ระดับความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับมาก ในด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น ให้ ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงาน ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา
พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น มีการให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน แสดงกิริยาสุภาพ
อ่อนโยนกับเพื่อนร่วมงาน พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น เมื่อมีปริมาณงานจานวนมาก เต็มใจทางานเกิน
เวลา ไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติงานเกินหน้าที่ พฤติกรรมสานึกในหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุด เพื่อ
ภาพพจน์และชื่อเสียงขององค์การ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การในระดับมาก
ภาวะผู้นาเชิงรุก หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยมีภาวะผู้นาเชิงรุกใน
ระดับมาก แสดงว่าหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง ประพฤติตนเป็นตัวอย่างทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม
มองโลกในแงดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผรู้ ่วมงาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี สร้างความไว้วางใจให้กับ
ผู้ร่วมงาน สร้างแรงบันดาลให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจและตั้งใจปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผรู้ ่วมงานมีความสามัคคี
ในการปฏิบัติงาน สร้างเจคติทดี่ ีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็นภาพที่ดีในอนาคตขององค์การและเสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
2.2
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิง โครงสร้าง ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กับโมเดลการวัดตัวแปรแฝงในโมเดลการวิจัย ระดับองค์การ และระดับ
บุคคล โดยกาหนดสมมติฐานการวิจัยว่าตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
ผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปร
แฝงในโมเดลการวิจัยระดับองค์การ ประกอบด้วย การจัดการคนเก่ง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศ
องค์การ การพัฒนาภาวะผู้นา ภาวะผู้นาเชิงรุก ตัวแปรแฝงในโมเดลการวิจัยระดับบุคคล ประกอบด้วย
บุคลิกภาพผู้นา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริหาร การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ภาวะผู้นาเชิงรุก
2.2.1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการจัดการคนเก่ง
พบว่าโมเดลการวัดการจัดการคนเก่งมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2 = 0.02, df =
1, p= 0.90, 2/df = 0.02 , CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMSEA = 0.000
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2.2.2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ า งของโมเดลการวั ด ที ม งานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พบว่ า โมเดลการวั ด ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ 2 =0.37, df = 1 , p= 0.54, 2/df = 0.37, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMSEA
= 0.000
2.2.3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดบรรยากาศองค์การ
พบว่าโมเดลการวัดบรรยากาศองค์การมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2 =1.73 ,df =
3, p= 0.63, 2/df = 0.57, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.000
2.2.4 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด การพัฒนาภาวะผู้นา
พบว่าโมเดลการวัดการพัฒนาผู้นามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2 = 0.64, df = 1 ,
p= 0.52, 2/df = 0.64 , CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.000
2.2.5 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดภาวะผู้นาเชิงรุก
พบว่าโมเดลการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2 = 1.24, df = 1
,p= 0.51, 2/df = 1.24, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.000
2.2.6 ผลการตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้า งของโมเดลการวัด บุคลิก ภาพผู้ น า
พบว่าโมเดลการวัดบุคลิกภาพผู้นามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2 = 1.17, df = 2,
p= 0.55, 2/df = 0.58, CFI =1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.000
2.2.7 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดความคิดสร้างสรรค์
พบว่าโมเดลการวัดความคิดสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2 = 1.02, df =
1, p= 0.67, 2/df = 1.02, CFI =1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.000
2.2.8 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดทักษะทางการบริหาร
พบว่าโมเดลการวัดทักษะทางการบริหารมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2 = 0.26, df
= 1, p= 0.34, 2/df = 0.26 , CFI =1.00, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMSEA = 0.000
2.2.9 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ พบว่าโมเดลการวัดการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 2 = 1.34, df = 3, p= 0.71, 2/df = 0.44, CFI =1.00, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMSEA
= 0.000
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2.2.10 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดภาวะผู้นาเชิงรุก
พบว่าโมเดลการวัดภาวะผู้นาเชิงรุกมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2 = 1.51, df = 1
, p= 0.62, 2/df = 1.51, CFI =1.00, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMSEA = 0.000
2.3
โมเดลวิจั ยความสัมพั นธ์ เ ชิ ง สาเหตุ และการตรวจสอบความตรงของโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นาเชิงรุก ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ระดับ
องค์การ และระดับบุคคล
2.3.1 โมเดลวิจั ยความสัมพั นธ์ เ ชิ ง สาเหตุ และการตรวจสอบความตรงของโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับ
องค์การ)
ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า โมเดลสมการโครงสร้ า งพหุ ระดั บ ของภาวะผู้น าเชิ งรุก ระดั บ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ) มีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พิจารณาจากค่า 2 =101.17
df = 121 p=0.90 2/df =0.83 CFI = 1.00 GFI = 0.99 AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.000
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงต่อ ภาวะผู้นาเชิงรุก ใน
ทางบวกมากที่ สุ ด คื อ ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่า กั บ 0.45 รองลงมาคือ
บรรยากาศองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.40 การจัดการคนเก่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.15 และการพัฒนาภาวะผู้นามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.10 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณา
อิทธิพลรวมพบว่า ภาวะผู้นาเชิงรุก ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.66 รองลงมาคือบรรยากาศองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.40 การจัดการคน
เก่ง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.16 และการพัฒนาภาวะผู้นา มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.11
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ตามลาดับ
2.3.2 โมเดลวิจั ยความสัมพั นธ์ เ ชิ ง สาเหตุ และการตรวจสอบความตรงของโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นาเชิงรุก ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับ
บุคคล)
ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า โมเดลสมการโครงสร้ า งพหุ ระดั บ ของภาวะผู้น าเชิ งรุกระดั บ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) มีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้อง
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กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พิจารณาจากค่า 2 =113.52
df = 124 p=0.73 2/df =0.91 CFI = 1.00 GFI = 0.98 AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.000
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงต่อ ภาวะผู้นาเชิงรุก ใน
ทางบวกมากที่สุด คือ บุคลิกภาพเชิงผู้นา มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.62 รองลงมาคือ ความคิด
สร้างสรรค์ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.60 ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.52 และทักษะทางการบริหารมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.35 ตามลาดับ และเมื่อ
พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลรวมพบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลรวมสู ง สุ ด จาก ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.68 รองลงมา บุคลิกภาพเชิงผู้นา มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.63 ความ
เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.52 และทั ก ษะทางการบริ ห ารมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.35 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ตามลาดับ
2.4
ผลการวิเคราะห์โมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับองค์การ
เชื่อมกับระดับบุคคล
ผลการวิเคราะห์โมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับองค์การเชื่อมกับ
ระดับบุคคล พบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
สามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พิจารณาจากค่า 2 =42.74 df = 22 p=0.58 2/df =1.94
CFI = 1.00 GFI = 0.99 AGFI = 0.96 และ RMSEA = 0.133 และเมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลภาวะผู้นาเชิง
รุกได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ความคิดสร้างสรรค์ และ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เท่านั้น
3. ผลของฉั นทามติ เชิ งยืนยั นที่มีต่ อ ตั วแบบพหุระดั บ การจัด การคนเก่ ง เพื่อ เสริม สร้ า ง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย และคัดเลือกรูปแบบการจัดการ
คนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย จาแนก
ตามระดับองค์การ และระดับบุคคล ด้วยการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
3.1 ผู้ เชี่ ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกคนแสดงความคิด เห็นสอดคล้อ งในทิ ศ ทาง
เดียวกันว่าเห็นด้วยกับตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ระดับองค์การ และ ระดับบุคคล ในครั้งนี้ โดยตัวแบบพหุระดับ
การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
(ระดับองค์การ) ประกอบด้วย ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์การที่ดี การจัดการคนเก่ง การ
พัฒนาภาวะผู้นา ภาวะผู้นาเชิงรุก และตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะ
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ผู้ น าเชิ ง รุ ก ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย (ระดั บ บุ ค คล) ประกอบด้ ว ย ความคิ ด
สร้างสรรค์ บุคลิกภาพผู้นา การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทักษะการบริหาร ภาวะผู้นาเชิงรุก
3.2 ผู้ เชี่ ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกคนแสดงความคิด เห็นสอดคล้อ งในทิ ศ ทาง
เดี ยวกัน กับตั วแบบการจัด การคนเก่งเพื่อ เสริมสร้า งสมรรถนะภาวะผู้นาเชิ งรุกระดั บหัวหน้ า งานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ในครั้งนี้จากโมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับองค์การ
เชื่อมกับระดับบุคคล ให้เน้นด้าน ความคิดสร้างสรรค์ และ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบของตัว
แบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม
ค้าส่งของไทยด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยเอกสาร (2) ตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแบบการ
วัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับ
บุคคล (3) ศึกษาฉันทามติเชิงยืนยันที่มีต่อตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย มีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย
ตามลาดับ ดังนี้
1. อภิปรายผลแนวโน้มองค์ประกอบของตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วิจัยเอกสาร 1) ตัวแบบการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีโครงสร้าง (ระดับองค์การ) การจัดการคน
เก่ง ประกอบด้วย การสรรหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทนคนเก่ง และการธารงรักษา
คนเก่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Gubman, 1998; อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2550: 162-242) ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการทางาน เป้าหมาย และบริบทองค์การ กระบวนการ
ทางาน และบทบาทโครงสร้างของทีม สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Cock, 1989: 75-116; สุเมธ แสงนิ่ม
นวล, 2539: 54; แคทลี ย า ศรี ใ ส, 2548: 125) บรรยากาศองค์ การ ประกอบด้ ว ยโครงสร้า งองค์การ
มาตรฐานการปฏิบัติ งาน ความรับผิด ชอบ การได้ รับการยอมรับ การสนับสนุน และความผูกพันต่อ
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ (Stringer, 2002; 28-35) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ
คุ้มดวง, 2547: 105; พุธประทุม ตั นสูงเนิน, 2554; 84) การพัฒนาภาวะผู้นา ประกอบด้วย แนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญ
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และระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Dalakoura, 2009; Newhall,
2012) ภาวะผู้นาเชิงรุก ประกอบด้วย การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจ การ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ
(Bass and Avolio, 1994; Birasnav, 2014: 1624; Menguc, Auh, and Shih, 2007: 314) 2) ตัวแบบ
การวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีโครงสร้าง (ระดับบุคคล) บุคลิกภาพผู้นา ประกอบด้วย บุคลิกภาพ
ของการแสดงออก บุคลิกภาพประนีประนอม บุคลิกภาพมีจิตสานึก และบุคลิกภาพควบคุมอารมณ์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Costa & McCrae, 1992; สุวิชชา สุทธิธรรม, 2553: 70-71) ความเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ ประกอบด้วย พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความ
อดทนอดกลั้น พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ(Smith, Organ, and Near 1983; Jain et al., 2013: 313) ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ประกอบด้ ว ย
ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดละออ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
(J.P. Guilford, 1962; Moussa, 2014: 1828) ทักษะทางการบริหาร ประกอบด้วย เก่งคิด เก่งคน และ
เก่งงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Katz, 1955: 33-42; Harris, 1963: 15-16; อุราภรณ์ คูนาเอก, 2554:
99) ภาวะผู้นาเชิงรุก ประกอบด้วย การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจ การส่งเสริม
ให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Bass and
Avolio, 1994; Birasnav, 2014: 1624; Menguc, Auh, and Shih, 2007: 314)
2. อภิ ป รายผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลตั ว แบบการวัด ภาวะผู้นาเชิ งรุกของ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยจาแนกตามระดับองค์การ กับ ระดับบุคคล
2.1 อภิปรายผลระดับความคิดเห็นที่มีต่อการวัด ภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ระดับองค์การ และ ระดับบุคคล
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ การวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้า
ส่งของไทย ระดับองค์การ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร การจัดการคนเก่ง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศ
องค์การ การพัฒนาผู้นา และภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ในอุตสาหกรรมค้าส่งผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการคนเก่ง
ซึ่งผู้บริหารระบุในรายงานประจาปี 2558 และแผนพัฒนาบุคลากร ถึงการพัฒนาผู้นาอย่างต่อเนื่องโดยใน
องค์การมีจัดโปรแกรม “เดอะสตาร์” และโครงการ Talent Management เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของหัวหน้างานคนเก่งที่มีศักยภาพให้เติบโตในตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็นโครงการพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อ
เสริ ม สร้ า งหั ว หน้ า งานคนเก่ ง กลุ่ ม นี้ ใ ห้ มี ภ าวะผู้ น าเชิ ง รุ ก ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น าที่ มุ่ ง เน้ น การ
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เปลี่ยนแปลงเชิงรุกเพื่อรองรับการแข่งขันเชิงรุกเพื่อชิงความเป็นเลิศ และพร้อมที่จะเติบโตควบคู่กับ
องค์การ นอกจากนี้ผู้บริหารยังให้ความสาคัญกับการบริหารทีมงาน โดยสนับสนุนให้หัวหน้างานเข้าร่วมใน
การจัดโครงการตลาดนัดโชห่วย และมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม และส่งเสริมให้บรรยากาศองค์การที่เน้นความสามัคคีและการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้หัวหน้างานมีระดับภาวะผู้นาเชิงรุกในระดับมาก
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ การวัดภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้า
ส่งของไทย ระดับบุคคล ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร บุคลิกภาพผู้นา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริหาร
ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และภาวะผู้นาเชิงรุก ของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยอยู่ใน
ระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากองค์การมีการปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับยอมรับและปฏิบัติตาม
ค่านิยมองค์การ “VICTORY – 7 ค่านิยมสมเป็นคนแม็คโคร” มองการณ์ไกล ใจซื่อสัตย์ เปิดรับสิ่งใหม่ ทา
อะไรเป็นทีม รับผิดชอบงานที่ทา มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ซึ่งค่านิยมดังกล่าวสะท้อนว่าผู้นาต้องมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลผนวกกับมีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการบริหารจัดการ มีบุคลิกภาพในด้านการเปิดรับสิ่ง
ใหม่ บุคลิกภาพด้านมีจิตสานึก หัวหน้างานต้องมีความรับผิดชอบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกให้อยู่ในระดับมาก
2.2 อภิปรายผลการพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับองค์การ)
จากตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ (ระดับองค์การ) (หลังปรับโมเดล) พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมพบว่า ภาวะผู้นาเชิงรุก ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
รองลงมาคือบรรยากาศองค์การ การจัดการคนเก่ง และการพัฒนาภาวะผู้นา ตามลาดับ ซึ่งข้อค้นพบจาก
งานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า การที่หัวหน้างานทั่วทั้งองค์การจะมีสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกในระดับสูง เกิด
จากอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่สาคัญลาดับแรกคือทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์การ ที่มีทีมงานที่มีการประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือกัน
ด้านกระบวนการทางาน ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการ
ปฎิบัติงาน รวมถึงมีการสื่อสารที่เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในที ม ด้านบทบาทและ
โครงสร้างของทีม ที่มีทีมงานที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมอย่างครบถ้วนและชัดเจน และด้านเป้าหมายและบริบทที่เกี่ยวกับ
องค์การ มีการตระหนักในเป้าหมายและพันธกิจขององค์การร่วมกัน ซึ่งผลการวิจั ยครั้งนี้สอดคล้องกับ

251
ผลงานวิจัยของ (Balkundi and Kilduff, 2006) การสร้างเครือข่ายหรือทีมงานที่ดีส่งผลทางบวกต่อความ
ผูกพันกันในทีม ภาวะผู้นา และประสิทธิผลของผู้นา นอกจากนี้ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลทางอ้อมต่อ
ภาวะผู้นาเชิงรุกผ่านตัวแปรส่งผ่านคือบรรยากาศองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จินดา รัตน
จาเริญ, 2549) ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในงานทีมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบรรยากาศองค์การ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สาคัญประการที่สองที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้นาเชิงรุกคือ บรรยากาศ
องค์การ ซึ่งมีตัวชี้วัดสาคัญได้แก่ ด้านการสนับสนุน โดยเฉพาะการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมการทางาน และการได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
ที่มีความยุ่งยาก ด้านความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ที่เกิดจากความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์การ และ
การรับรู้ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกหน่วยงาน ด้านการได้รับการชื่นชมยอมรับ เมื่อปฏิบัติงาน
สาเร็จ ด้านความรับผิดชอบ ที่ผู้บังคับบัญชามอบความไว้วางใจและให้อิสระในการทางาน ด้านมาตรฐาน
การทางาน ที่มีการกาหนดระเบี ยบวิธีปฏิบัติชัดเจน มีการนาผลการประเมินผลการทางานประจาปีมา
ปรับปรุงวิธีการทางาน และด้านโครงสร้างองค์การ ที่มีการประกาศนโยบายและเป้าหมายให้บุคลากร
รับทราบ มีการประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ (Wenhui, Wang, and Pearce, 2014: 330) เรื่องการรับรู้บรรยากาศขององค์การที่มีความยืดหยุ่น
และมีความคล่องตัว ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงรุก และสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ
(อิสระ บุญญะฤทธิ์, 2545: 109) ที่สรุปว่าบรรยากาศขององค์การโดยรวมส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลใน
ด้านภาวะผู้นาของหัวหน้างานระดับต้น ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สาคัญประการที่สามที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้นา
เชิ ง รุ ก คื อ การจั ด การคนเก่ง ซึ่ ง มี ตั ว ชี้ วัด ส าคั ญ ได้ แก่ ด้ า นการธ ารงรั กษาคนเก่ ง โดยมี การเชื่ อ มโยง
ระบบงานบริหารงานบุคคลเข้ากับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์การ มีการพัฒนาทักษะของหัวหน้างานคน
เก่งและเปิดให้หัวหน้างานคนเก่งแสดงผลงาน ด้านจ่ายค่าตอบแทนคนเก่ง ซึ่งเน้นที่การจัดสวัสดิการให้
หัวหน้างานคนเก่งได้เหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Ashton, 2014) ที่
ศึกษาการจัดการคนเก่ง ส่งผลทางบวกต่อภาวะผู้ นาและการเป็นผู้นาที่ดีขององค์การ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
สาคัญประการที่สี่ที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้นาเชิงรุกคือ การพัฒนาภาวะผู้นา ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่ ด้าน
ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา ที่ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
และพัฒนาภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาผู้นา ที่องค์การมีการกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาเชิงรุก และสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นาให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้ง
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องค์การ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Mehrabani and Mohammad, 2015: 832)
ที่สรุปว่าการพัฒนาภาวะผู้นาส่งผลต่อประสิทธิผลของภาวะผู้นา
2.3 อภิปรายผลการพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล)
จากการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (ระดับบุคคล) (หลังปรับโมเดล) พบว่าค่าดัชนีความกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมพบว่า ภาวะผู้นาเชิงรุก ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ความคิดสร้างสรรค์
รองลงมา บุคลิกภาพเชิงผู้นา ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และทักษะทางการบริหารตามลาดับ ซึ่ง
ข้อค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า หัวหน้างานแต่ละบุคคลจะมีสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกใน
ระดับสูง เกิดจากอิทธิพลของปัจจัย เชิงสาเหตุที่มีความสาคัญลาดับแรกคือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมี
ตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม หัวหน้างานเป็นคนที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ สามารถแก้ปัญหาโดยการ
พลิกแพลงและประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ด้านความคิดยืดหยุ่น หัวหน้างานสามารถหา
วิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทาง และมีความมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นได้ ด้านความคิด
ละเอียดละออ หัวหน้างานปฏิบัติงานที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อองค์การ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และใส่ใจ
ในรายละเอียดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่างสม่าเสมอ ด้านความคิดคล่องตัว
หัวหน้างานสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทางภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กั บ ผลงานวิ จั ย ของ (อโนชา วั น แต่ ง , 2551: 83; ชุ ติ ม า วงษ์ พ ระลั บ , 2553: 10) ที่ ส รุ ป ว่ า ความคิ ด
สร้างสรรค์ส่งผลทางบวกในระดับสูงต่อผลการดาเนินงานด้านภาวะผู้นา ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สาคัญประการ
ที่สองที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้นาเชิงรุกคือ บุคลิกภาพเชิงผู้นา ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ
เปิดรับความแปลกใหม่ คือกล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน และพยายามค้นหาประสบการณ์
ใหม่ ๆ ด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพประนี ป ระนอม คื อ มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจผู้ อื่ น ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ขัดแย้ง ด้านบุคลิกภาพของการแสดงออก คือมีความมั่นใจ มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคม ชอบสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้ านบุคลิกภาพการควบคุมอารมณ์ คือ สามารถจัดการ
กับอารมณ์ตนเอง รู้วิธีการแสดงอารมณ์ของตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม ด้านบุคลิกภาพมีจิตสานึก คือมี
ระเบียบวินัย รอบคอบ รับผิดชอบ มีเป้าหมายในการทางาน และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน ซึ่ง
ผลการวิจัยดั งกล่ าวสอดคล้ อ งกับผลงานวิ จัยของ (Deinert, 2015: 10; Andersen, 2006: 1079; AlMadhoun, 2003; ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2553: 177) ที่สรุปว่าบุคลิกภาพเชิงผู้นาส่งผลทางบวกต่อภาวะ
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ผู้นาเชิงรุก ผู้นาที่มีความสามารถในการปรับตัว ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ มีเป้าหมายที่แน่วแน่ในการ
ทางาน สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดี เป็นที่ไว้วางใจ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เป็นบุคคลที่พร้อมรับกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงรุก ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สาคัญประการที่สามที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
ผู้นาเชิงรุกคือ ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่ พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น ให้
เกียรติและเคารพการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ตั้งใจต่อการปฏิบัติภารกิจ
จานวนมาก สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้จะรู้สึกไม่พอใจและเหน็ดเหนื่อย พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อโนชา วันแต่ง, 2551: 82) ที่สรุปว่าพฤติกรรมความเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การส่งผลทางบวกต่อภาวะผู้นา ปัจจัยสาคัญประการที่สี่ที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้นาเชิงรุกคือ ทักษะ
ทางการบริหาร ซึ่งมีตัวชี้วัดสาคัญ ได้แก่ ด้านเก่งคน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศของความ
ร่วมมือร่วมใจกันในกลุ่มบุคลากรเสมอ ให้ความสาคัญกับบุคลากรเท่าเทียมกัน ประสานงานได้อย่าง
ราบรื่น ด้านเก่งงาน มีความสามารถในการบริหารโดยยึดถือแผนงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังและประสบความสาเร็จ ด้านเก่งคิด มีความสามารถในการให้คาปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน
ได้อย่างเหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้จริง สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาประยุกต์ใช้ในงาน
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Al-Madhoun, 2003) ที่สรุปว่า
ทักษะทางการบริหารส่งผลทางบวกต่อภาวะผู้นาเชิงรุก
2.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์ โมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับ
องค์การเชื่อมกับระดับบุคคล
จากการตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย กับ ข้อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับ
องค์การเชื่อมกับระดับบุคคลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมพบว่า ภาวะ
ผู้นาเชิงรุก ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ความคิดสร้างสรรค์ รองลงมา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การที่หัวหน้างานจะมีสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกในระดับสูง
เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสาคัญลาดับแรกคือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สาคัญ
ตามลาดับได้แก่ ด้านความคิดละเอียดละออ หัวหน้างานปฏิบัติงานที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และใส่ใจในรายละเอียดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่าง
สม่าเสมอ ด้านความคิดยืดหยุ่น หัวหน้างานสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทาง และมีความ
มั่นใจว่าจะแก้ไขปัญ หาที่ เกิดขึ้นได้ ด้ านความคิด คล่อ งตั ว หัวหน้างานสามารถแก้ไขปัญ หาได้ หลาย
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แนวทางภายในเวลาที่กาหนด ด้านความคิด ด้านความคิดริเริ่ม หัวหน้างานเป็นคนที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ
สามารถแก้ปัญหาโดยการพลิกแพลงและประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าว
สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ (อโนชา วั น แต่ ง , 2551: 83; ชุ ติ ม า วงษ์ พ ระลั บ , 2553: 10) ที่ ส รุ ป ว่ า
ความคิดสร้างสรรค์ส่งผลทางบวกในระดับสูงต่อผลการดาเนินงานด้านภาวะผู้นา ปัจจัยสาคัญประการที่
สองได้แก่ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์การ
ที่มีทีมงานที่มีก ารประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลือกัน ด้านกระบวนการทางาน ที่เปิดโอกาสให้
สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการปฎิบัติงาน รวมถึงมีการสื่อสารที่เปิดกว้าง
และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม ที่มีทีมงานที่มีประสบการณ์มี
ความรู้ความสามารถ และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมอย่างครบถ้วนและ
ชัดเจน และด้านเป้าหมายและบริบทที่เกี่ยวกับองค์การ มีการตระหนักในเป้าหมายและพันธกิจของ
องค์การร่วมกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Balkundi and Kilduff, 2006) ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่า การสร้างเครือข่ายหรือทีมงานที่ดีส่งผลทางบวกต่อความผูกพันกันในทีม เสริมสร้างภาวะผู้นา และ
ประสิทธิผลของผู้นา
3. อภิปรายผลการศึกษาฉันทามติเชิงยืนยันที่มีต่อตัวแบบพหุระดับ การจัดการคนเก่งเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิ ุกคนแสดงความคิดเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่าเห็น
ด้วยกับตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ระดับองค์การ และ ระดับบุคคล ในครั้งนี้ โดยตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับ
องค์การ) ประกอบด้วย ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์การที่ดี การจัดการคนเก่ง การพัฒนา
ภาวะผู้นา ภาวะผู้นาเชิงรุก และตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิง
รุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย (ระดับบุคคล) ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์
บุคลิกภาพผู้นา การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทักษะการบริหาร ภาวะผู้นาเชิงรุก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนแสดงความคิดเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับตัว
แบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม
ค้าส่งของไทย ในครั้งนี้ จากโมเดลการทดสอบค่าที่ให้อิทธิพลสูงสุดระหว่างระดับองค์การเชื่อมกับระดับ
บุคคล ให้เน้น ความคิดสร้างสรรค์ และ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิด
ละเอียดละออ หัวหน้างานปฏิบัติงานที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อองค์การ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และใส่ใจ
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ในรายละเอี ย ดเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาให้ มีค วามสมบู ร ณ์ม ากขึ้ น อย่า งสม่ าเสมอ สอดคล้ อ งกับ
ผลงานวิจัยของ (Moussa, 2014: 1828; นิโลบล แสงพนัสธาดา, 2556) ด้านความคิดยืดหยุ่น หัวหน้า
งานสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทาง และมีความมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย, 2551; อโนชา วันแต่ง , 2551: 83) ด้านความคิด
คล่องตัว หัวหน้างานสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทางภายในเวลาที่กาหนด สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ (Ladegard, et al, 2012; ชุติมา วงษ์พระลัน, 2553) ด้านความคิดด้านความคิดริเริ่ม หัวหน้างาน
เป็ น คนที่ ย อมรั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ สามารถแก้ ปั ญ หาโดยการพลิ กแพลงและประยุ กต์ ให้ เ กิด สิ่ ง ใหม่ ๆ ในเชิ ง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Moussa, 2014: 1828; อโนชา วันแต่ง, 2551: 83) องค์การ
ต้องสนับสนุนพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทักษะหัวหน้างานและ นาไปสู่ความแปลกใหม่
ก่อให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ เกิดการพัฒนา และปรับเปลี่ยนวิธีการทางานและกระบวนการทางานอย่าง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Cheng and Wong, 2011) ซึ่งสรุปว่าการได้รับการสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและมี ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ภาวะผู้นาเชิงรุก อีกทั้ง ผลงานวิจัยของ (อโนชา วันแต่ง, 2551: 83) ชี้ให้เห็นว่าองค์การที่มีวัฒนธรรม
ส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์จึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับผลการดาเนินงานด้านภาวะผู้นา
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์การสถานที่ปฏิบัติงานที่
เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีการสนับสนุนช่วยเหลือกัน ผู้บริหารในองค์การให้การสนับสนุนทีม
เปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (แคทลียา ศรีใส, 2548: 125) ในด้าน
บทบาทโครงสร้างของทีม ทีมงานต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนร่ ว มกั น ยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและมอบหมายงานตาม
ความสามารถ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (วิชญะ ประกรรษวัด, 2551: 45) ในด้านกระบวนการทางาน
ต้องมีการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ทาให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการวางแผน และลาดับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Piccoli, Powell, and Ives, 2004: 374; Ruiz Ulloa and
Adam,2004: 150) ในด้านเป้าหมายและบริบทองค์การ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีการตระหนักในเป้าหมายและพันธกิจ ขององค์การ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (อภิชาติ ไตรธิ
เลน, 2550: 172; บุญเพชร พึ่งย้อย, 2556: 87) ซึ่งองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวจะ
ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง ซึ่งในธุรกิจค้าส่งจะต้องมี
ทีมงานที่แข็งแกร่ง เนื่องจากลักษณะของธุรกิจมีการกระจายสาขาอยู่ทั่วประเทศการทางานเป็นทีมและ
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การสื่อสาร การรับรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ทีม มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นาเชิงรุก ของหัวหน้างาน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Balkundi
and Kilduff, 2006) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการสร้างเครือข่ายหรือทีมงานที่ดีส่งผลทางบวกต่อความผูกพันกันใน
ทีม เสริมสร้างภาวะผู้นา และประสิทธิผลของผู้นา นอกจากนี้ จากผลการวิจัยตัวแบบพหุระดับการจัดการ
คนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ให้เน้น
ด้านความคิดสร้างสรรค์และทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นสอดคล้องในทิศทางเดียวกับค่านิยมองค์การใน
เรื่องการมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
ทางานประสานกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบในงานที่ทา มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และเชื่อว่าสามารถทาได้
หากผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ และน าตั ว แบบพหุ ร ะดั บ การจั ด การคนเก่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ข้างต้น มาเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวเชิงรุก จะเป็น
การส่งเสริมให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติของผู้นาเชิงรุกที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มี
ศีลธรรมและจริยธรรม (Cavazotte, et.al., 2012: 444) สร้างความไว้วางใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
ร่วมกัน (Allameh and Davoodi, 2011: 3133; พิชาภพ พันธุ์แพ, 2554: 12; พรนพ พุกกะพันธ์, 2554:
19) ผู้นาเชิงรุกเป็นเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ แสดงออกให้เห็นถึงการอุทิศตนและผูกพันต่อเป้าหมาย
คาดหวังความสาเร็จแก่ผู้ร่วมงาน ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อ มุ่งสู่วิสัยทัศน์
และภารกิจขององค์การ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจและตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
(Kissi et al, 2013: 486) ผู้นาเชิงรุกสามารถกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้น
ในหน่วยงาน และหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล
โดยมีข้อมูลสนับสนุน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (Birasnav, 2014: 1624) และผู้นา
เชิงรุกต้องคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คอยติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนา เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลและให้คุณค่าและความสาคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ ล ะคน คอยเป็ น โค้ ช และที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ ให้ โ อกาสในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ สร้ า ง
บรรยากาศของการสนับสนุนและเข้าใจความต้องการและความจาเป็นของแต่ละบุคคล (Wang and
Howell, 2012: 787) ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ เ หล่ านี้ เ ป็ น คุ ณสมบัติ ข องหัว หน้า งานที่อ งค์ก ารต้ อ งการ องค์ ก าร
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สามารถนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ไปพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นาเชิงรุกที่แข็งแกร่งและก้าว
ขึ้นสู่ระดับผู้นาอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การแย่งชิงตัวบุคลากร
และเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวเชิงรุก วางรากฐานทางธุรกิจในการขับเคลื่อนองค์การ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นา
เชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นา
เชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดั บ หั ว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมค้ า ส่ ง ของไทย ให้ เ น้ น เรื่ อ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายพัฒนาองค์การสามารถนาตัวแบบพหุ
ระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่ง
ของไทยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้า
ส่งของไทย ดังนี้
1.1 ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายบริหารงานบุคคล ควรกาหนดแผนระดับนโยบายในการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงรุก โดยใช้ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย เป็นแนวทางในการกาหนดแผนงานเชิงนโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งเน้นเรื่อ งยุทธศาสตร์ การยกระดับการพัฒนาหัวหน้างานและการ
เสริมสร้างภาวะผู้นาเขิงรุก โดยให้ความสาคัญกับ อันดับแรก การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิด
ละเอียดละออ ให้เน้นการฝึกทักษะที่จาเป็นในงานให้มีความรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ ฝึกการคิดรอบ
ด้านไม่ยึดติดแนวคิดด้านเดียวเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ ฝึกการจัดระบบความคิดเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้หลายมิติและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีความสมบูรณ์ ด้านความคิด ยืดหยุ่น
ให้เน้นการฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตเพื่อสั่งสมประสบการณ์และกระตุ้นความคิดใหม่ๆ เพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทางอย่างสร้างสรรค์ ด้านความคิดคล่องตัว ฝึกการพลิกแพลงแก้ไขปัญหา
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โดยการฝึกคิดและการตั้งคาถามและหาเหตุผลในคาตอบอย่างสม่าเสมอ ด้านความคิดริเริ่ม ฝึกการคิดเชิง
สร้างสรรค์ผนวกประสบการณ์ประยุกต์เป็นสิ่งใหม่ ขจัดความคิดที่ครอบงาและฝีกริเริ่มความคิดที่แตกต่าง
ฝึ ก การเสนอความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง ไม่ มี ถู ก ไม่ มี ผิ ด อั น ดั บ สอง ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ า น
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์การ เน้นนโยบายการดูแลเรื่องสถานที่ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมภายใน
องค์การที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่และกระตุ้นให้หัวหน้างานแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่
นโยบายด้านการประสานงานให้ความร่วมมือ การสนับสนุนและช่วยเหลือกัน รับฟังความคิดเห็น สร้าง
แรงบันดาลใจกับหัวหน้างานในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนช่วยในการส่งเสริม
สนับสนุน และกระตุ้นให้หัวหน้างานมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความยึดมั่นในเป้าหมายอันเดียวกัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม
และเป็นกลไกสาคัญในการกระตุ้นให้หัวหน้างานเกิดภาวะผู้นาเชิงรุก ด้านบทบาทโครงสร้างของทีม
นโยบายต้องเน้นที่การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ และสามารถคิด
วิเคราะห์ มีความสามารถในการกาหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนร่วมกัน ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาควรตระหนักถึงความแตกต่างและความสามารถของสมาชิกในทีมก่อนมีการมอบหมายงาน
เพื่อให้หัวหน้างานสามารถแสดงผลงานและศักยภาพความเป็นผู้นาเชิงรุกในฐานะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการ เน้นนโยบายการเปิดโอกาสให้ สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการ
วางแผน การลาดับขั้ นตอนการปฏิบัติงาน ฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยึดมั่นใน
เป้าหมายเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจของทีมประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการให้การสนับสนุน
จากผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบั ญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ด้านเป้าหมายและบริบทองค์การ เน้นการ
กาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ตระหนักในเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ นโยบายต้องสนับสนุนให้
หัวหน้างานในฐานะผู้นาที มและสมาชิกของทีมมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจของ
องค์การอย่างชัดเจน สามารถนาวิสัยทัศน์มาช่วยกาหนดนโยบายในงาน สร้างกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อประโยชน์
และสร้างโอกาสให้องค์การอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การกาหนดแผนงานเชิงนโยบายและแผนพัฒนาหัวหน้า
งานเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุก นั้นต้องให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจขององค์การ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานและเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุก และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การได้อย่างแท้จริง
1.2 ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารงานบุคคล และหัวหน้างาน สามารถนาตัวแบบพหุระดับ
การจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
ที่เน้นเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ไปเป็นแนวทางในการกาหนดเส้นทาง
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ความก้ า วหน้ า ในการฝึ ก อบรม (Training Road Map) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของหั ว หน้ า งานให้ มี
ความสามารถและทักษะเพียงพอ รวมถึงจะมีแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมอย่างไรที่จะมุ่งพัฒนาหัวหน้า
งานให้มี ศักยภาพและความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ดีขึ้นและเตรียมพร้อมในการที่จะเติบโตก้าวสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรให้มีภาวะผู้นาเชิงรุกที่องค์การต้องการ และเป็นการรักษาหัวหน้างาน
คนเก่งให้อยู่กับองค์การไปนานๆ ทั้งนี้ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานบุคคล ต้องแผนและมีการสื่อสารให้
หัวหน้างานแต่ละบุคคลรับทราบและเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) ของแต่ละ
บุคคล เพื่อให้หัวหน้างานแต่ละบุคคลรับทราบว่าตนเองมีโอกาสเติบโตหรือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานในตาแหน่งงานไหนได้บ้าง และต้องใช้ระยะเวลากี่ปี ซึ่งหัวหน้างานทุกคนควรมีความเข้าใจเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ และควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่จะทาให้มีความรู้และทักษะในงานเพิ่มขึ้นใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
หัวข้อที่ควรเน้นในการจัดอบรม ได้แก่ 1) ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เน้น
ที่การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ ฝึกการคิดรอบด้าน ฝึกการจัดระบบความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ได้หลายมิติ ฝึกการตั้งคาถามและหาคาตอบ ฝึกการระดมสมองเพื่อรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 2) การ
คิดนอกกรอบ (lateral thinking) ฝึกการคิดนอกกรอบเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม
และแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทางที่แตกต่างจากเดิม 3) การคิดแบบนวตกรรม (innovative thinking)
ฝึกทักษะความคิดริเริ่ม ในการคิดและค้นพบนวตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาหรือการ
ค้นพบนวตกรรมใหม่ๆ ในเรื่องสินค้าและกระบวนการทางานที่แตกต่างจากเดิม 4) การพัฒนาทักษะการ
คิ ด วิ เ คราะห์ (maximizing your thinking power) เพื่ อ หาทางเลื อ กในการแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ร อบด้ า น
ละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริงที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
แนวทางในการแก้ปั ญหาที่ดีที่สุด 5) การพัฒนาทีมงาน (team building) ฝึกทักษะของการปฏิบัติงาน
เป็นทีม เพื่อสร้างความไว้วางใจ กล้าแสดงความคิดเห็น สร้างความรักและเคารพให้เกียรติกัน ซึ่งจะ
นาไปสู่การประสานงานที่ดี รวมถึงการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็ จ
ทั้งนี้หลักสูตรการพัฒนาทีม งานจะประสบความสาเร็จ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนร่ วมใน
หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาทีมงานด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
การพัฒนาทีมงาน และภายหลังฝึกอบรมผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของการทางาน
เป็นทีม เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือแนวทางปฏิบัติตามและเกิดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การของการ
ทางานเป็นทีมอย่างแท้จริง 6) ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสาหรับทีมงาน ทักษะการสื่อสารที่ มี
ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและทีมงานด้วยการสื่อสารแบบสองทาง
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ให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค คลและที ม งาน และเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจะช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ที ม เกิ ด
ประสิทธิภาพ และช่วยในการพัฒนาเครือข่ายการทางานเป็นทีม ให้เป็นทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นพื้นฐานที่
สาคัญในการสร้างความมั่นใจ การยอมรับ และนาไปสู่ความไว้วางใจระหว่างผู้ร่วมงานในองค์การ ส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือและการประสานงาน รวมถึงเป็นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการสนับสนุนการ
ทางานที่ดีเยี่ยม 7) การพัฒนาทักษะด้านการวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน การแก้ไขปัญหา
ผู้นาเชิงรุกต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะรอบด้าน ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ทักษะต่างๆ และขีดความสามารถของหัวหน้างานเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุก 8) การพัฒนา
ภาวะผู้นาเชิงรุก ซึ่งรวมถึงทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ ของภาวะผู้นาเชิงรุกที่องค์การต้องการ เช่น
ความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ขององค์การ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในองค์การ การสร้างและพัฒนาอุปนิสัยส่วนตัวให้มีความน่าเชื่อถือ มี
ความชัดเจน มีความเชื่อมั่นในตนเอง การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนามาเป็นประสบการณ์ในการสร้าง
โอกาส มีความเข้าใจในปัจเจกบุคคลจุดอ่อนจุดแข็งของผู้ตามและนาไปเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
เพื่อสร้างจุดแข็งในอนาคต เป็นต้น 9) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ใหม่ๆ เช่น การวิจัยและ
พัฒนา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพัฒนาองค์ความรู้ ในการประกอบธุรกิจเพื่อช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มลูกค้า กิจกรรมการพัฒนาทีมงาน เพื่อส่งเสริมความสามัคคี เกิดจิตสานึกรักและเข้าใจ
ในทีมงานและองค์การ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพต่างๆ ในองค์การ
นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารงานบุคคล และหัวหน้างาน ควรนาแนวคิด
เรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงานมาใช้ร่วมกับการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงรุ ก เช่น สมรรถนะในเรื่องของทีม
สมรรถนะในเรื่องความคิดริเริ่ม สมรรถนะทางด้านภาวะผู้นาเชิงรุก มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หั ว หน้ า งานและเน้ น ย้ าให้ หั ว หน้ า งานมี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะความรู้
ความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดี ในการทางาน ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานเป็นทีม และพฤติกรรม
ภาวะผู้นาเชิงรุกที่องค์การต้องการ
1.3 ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารงานบุคคล และหัวหน้างาน ควรให้ความสาคัญกับการ
ติดตามผล (follow up) การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงรุกในด้านต่างๆ ด้วยการประเมินช่องว่าง (Gap) ของ
หัวหน้างาน ด้วยการหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน เป็นระยะๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาทักษะที่จาเป็น และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่หัวหน้างาน รวมถึงให้การสนับสนุน ให้
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่หัวหน้างาน ภายหลังการฝึกอบรมผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานหรือมี
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การกาหนดแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างทีมงานที่ดีภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการเปิดโอกาสให้หัวหน้างานได้แสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ หรือ
เปิดโอกาสให้หัวหน้างานเข้าไปทางานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานเป็นทีมและ
เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุก และหากผู้บริหารสามารถนาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิง
รุกระดับหัวหน้างานไปเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานจะเกิดประโยชน์มากขึ้น เพราะจะ
สามารถกระตุ้นและจูงใจให้หัวหน้างานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เร็วขึ้นเพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เติบโต
เป็นผู้นาเชิงรุกที่แข็งแกร่งขององค์การต่อไป นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารงานบุคคล สามารถ
นาข้อ มู ล ป้อ นกลั บไปทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง ขององค์การให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน และการเติบโตขององค์การอย่างยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในงาน
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นา
เชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย ให้เน้นเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายพัฒนาองค์การสามารถนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคน
เก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยไปประยุกต์ใช้
ในงานหรือใช้ในธุรกิจจริง โดยเน้นที่การปฏิบัติงานจริง หรือการมอบหมายโครงการสาคัญให้ปฏิบัติ โดย
นาแนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ไปใช้ในงานจริงๆ โดยหัวหน้างานต้องคิด
แบบคิดแบบมีระบบ คิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะด้วยแนวทางใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการฝึก
คิ ด นอกกรอบ เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาและฝึ ก ให้ หั ว หน้ า งานมี ก ารพั ฒ นาชิ้ น งาน รู้ จั ก การประยุ ก ต์ แ ละ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ เ ป็ น นวตกรรมหรื อ สิ่ ง ใหม่ ๆ อย่ า งสม่ าเสมอ ด้ ว ยตนเอง นอกจากนี้ ต้ อ งมี ก าร
เสริมสร้างการทางานเป็นทีมด้วยวิธี การที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยการมอบหมายงานเพื่อให้หัวหน้า
งานมีความรับผิดชอบมากขึ้ น โดยเริ่มจากโครงการเล็กๆ ให้ ปฏิบัติในการเป็นผู้นาทีมในโครงการเล็กๆ
เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาและเรียนรู้ทักษะการทางานเป็นทีม และเมื่อศักยภาพในความเป็นผู้นาสูงขึ้น ก็
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้หัวหน้างานรับผิดชอบในทีมที่ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบสูงขึ้น โดย
ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้คาแนะนาอยู่ห่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและทาให้หัวหน้างานรู้สึ กมี
ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก าร
นอกจากนี้อาจมีการมอบหมายงานให้ไปร่วมประชุมกับลูกค้าหรือคู่ค้า เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เชี่ ยวชาญ
ภายนอกองค์การ หรือไปเข้าร่วมโครงการกับคู่ค้าหรือมีมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อัน
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ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่วยเพิ่มพูนทักษะการทางานเป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์
ที่เกิดจากความรู้และทักษะของแต่ละบุคคลซึ่งส่งผลให้หัวหน้างานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพและเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในแบบที่องค์การต้องการ
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 การศึกษานี้เน้นเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมค้าส่ง ซึ่งการพัฒนาตัวแบบพหุระดับ
การจัด การคนเก่งเพื่อ เสริม สร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในครั้งถัดไปควรมีการ
ศึกษาวิจัยในบริบทของอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยในวงกว้างขึ้น และทราบถึงรูปแบบใน
การเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกในแต่ละอุตสาหกรรม
3.2 ควรศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นา
เชิ ง รุ ก โดยน าตั ว แปรด้ า นความคิ ด สร้า งสรรค์ และทีม งานที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพผนวกเข้ า ไปในหลักสูต ร
ฝึกอบรมหรือผนวกเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อจะเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุก จากนั้นนา
หลักสูตรไปปฏิบัติ หรือฝึกอบรมจริง ประเมินผลให้เห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบก่อน
และหลังการฝึกอบรมเพื่อพิจารณาว่าศักยภาพของบุคลากรและองค์การว่าดีขึ้นหรือไม่ และถ้าดีขึ้นใช้
ระยะเวลานานเท่าไร
3.3 ข้อค้นพบจากการวิจัยพบว่าผู้ที่สนับสนุนและส่งเสริม การเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงรุกใน
ตัวหัวหน้างานคือผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ดังนั้นในการวิจัยครั้งถัดไปควรนาตัวแปรด้านผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชามาศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีต่อภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างาน
3.4 ควรศึกษาเชิงลึกและศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอิทธิพลของความคิดสร้างสรรค์ และ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่มีต่อประสิทธิผลของภาวะผู้นาเชิงรุก เพื่อให้ได้สารสนเทศจากการวิจัยที่มีความ
ชัดเจน และมีความลุ่มลึกมากขึ้น
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ปัจจัยหรือมิติที่ส่งผลต่อการจัดการคนเก่ง
1. การสรรหาและการคัดเลือกคนเก่ง
1.1 คุณสมบัติ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ
1.2 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง
1.3 ทัศนคติ
1.4 ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้
1.5 ขีดความสามารถ
1.6 ทักษะเฉพาะด้าน
1.7 คัดเลือกจากแบบทดสอบต่าง ๆ
2. มิติการเรียนรู้และพัฒนาคนเก่ง
2.1 โปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสม
2.2 การสอนงาน
2.3 การเป็นพี่เลี้ยง
2.4 การมอบหมายงานที่มีคุณค่า
2.5 การมอบหมายงานที่เพิ่มขึ้น
2.6 การให้คาปรึกษาแนะนา
2.7 การมอบหมายงานที่มีความท้าท้าย
2.8 การฝึกฝนการปฏิบัติงาน
2.9 การมอบหมายงานโครงการ
2.10 การพัฒนาภาวะผู้นา
2.11 การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง
2.12 การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
3. การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง

สุพจน์ บุญวิเศษ (2556)

พรเทพ ลี่ทองอิน (2556)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Shaista, et al (2015), USA

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ปัจจัยหรือมิติที่ส่งผลต่อการจัดการคนเก่ง

พัลลภา เอี่ยมสอาด (2552)

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2550)
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สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2554)
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พรเทพ ลี่ทองอิน (2556)

วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2554)








ภัครชุดา พันอิทนร์ (2555)








จุฑาทิพย์ สุขสวัสดิ์ (2555)






วันเพ็ญ และคณะ (2556)
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3.1 จ่ายค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการที่เหมาะสม
3.2 จ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับขีดความสามารถ
3.3 จ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน
3.4 โอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
3.5 การได้รับการยอมรับและชื่นชม
4. การธารงรักษาคนเก่ง
4.1 การจ่ายค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
4.2 บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม
4.3 การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
4.4 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
4.5 ข้อมูลป้อนกลับให้พนักงานรับทราบ
4.6 การพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน
4.7 เข้าใจความต้องการความคาดหวังของพนักงาน
4.8 สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายบริหาร
4.9 การเชื่อมโยงระบบงานบริหารงานบุคคลเข้ากับเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจของบริษัท
4.10 ระบบการสื่อสารสองทางระหว่างความคาดหวังของบริษัทและ
ความคาดหวังของพนักงาน
4.11 วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศการทางานที่ดี
4.12 ผู้บริหารมีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศน์
4.13 การเลื่อนตาแหน่ง โอนย้าย หมุนเวียนงาน
4.14 การสร้างความผูกพันต่อองค์การ

วรรษพร อากาศแจ้ง (2556)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Vlad Vaiman et al (2015), USA

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ปัจจัยหรือมิติที่ส่งผลต่อการจัดการคนเก่ง (ต่อ)









Edward L. Gubman (1998) USA

Douglas and Jay (2007) USA




Peter Cappelli (2002) USA

David G..and Kamel (2009) Ireland

Yogita and Maitri (2010), Indo

Evi Hartmann et al, (2010)
Germany
Ibraiz and Randal (2010) USA



Steve Newhall (2012) UK







Fahimeh, et al.(2011) Iran




Anupam and Upasna (2012) India




Pornrat Sadangharn (2012)



Punnee (2013), Thailand





David G. Collings (2013), Ireland

Leigh Soo Mai (2014) Hong Kong

Vinnie Jauhari , et al. (2013) (India)

William A. Schiemann (2014), USA
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ปัจจัยหรือมิติที่ส่งผลต่อการจัดการคนเก่ง (ต่อ)
1. การสรรหาและการคัดเลือกคนเก่ง
1.1 คุณสมบัติ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ
1.2 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง
1.3 ทัศนคติ
1.4 ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้
1.5 ขีดความสามารถ
1.6 ทักษะเฉพาะด้าน
1.7 คัดเลือกจากแบบทดสอบต่าง ๆ
2. มิติการเรียนรู้และพัฒนาคนเก่ง
2.1 โปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสม
2.2 การสอนงาน
2.3 การเป็นพี่เลี้ยง
2.4 การมอบหมายงานที่มีคุณค่า
2.5 การมอบหมายงานที่เพิ่มขึ้น
2.6 การให้คาปรึกษาแนะนา
2.7 การมอบหมายงานที่มีความท้าท้าย
2.8 การฝึกฝนการปฏิบัติงาน
2.9 การมอบหมายงานโครงการ
2.10 การพัฒนาภาวะผู้นา
2.11 การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง

Victor Oladapo (2014) USA

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Mariela and Maria (2014), Argentina

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ปัจจัยหรือมิติที่ส่งผลต่อการจัดการคนเก่ง (ต่อ)





















































Douglas and Jay (2007) USA












































Edward L. Gubman (1998) USA




David G..and Kamel (2009) Ireland

Yogita and Maitri (2010), Indo

Evi Hartmann et al, (2010)
Germany
Ibraiz and Randal (2010) USA

Steve Newhall (2012) UK

Fahimeh, et al.(2011) Iran












Anupam and Upasna (2012) India

Pornrat Sadangharn (2012)

Punnee (2013), Thailand


Peter Cappelli (2002) USA



David G. Collings (2013), Ireland

Vinnie Jauhari , et al. (2013) (India)

Leigh Soo Mai (2014) Hong Kong

William A. Schiemann (2014), USA



Victor Oladapo (2014) USA

2.12 การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
3. การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง
3.1 จ่ายค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการที่เหมาะสม
3.2 จ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับขีดความสามารถ
3.3 จ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน
3.4 โอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
3.5 การได้รับการยอมรับและชื่นชม
4. การธารงรักษาคนเก่ง
4.1 การจ่ายค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
4.2 บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม
4.3 การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
4.4 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
4.5 ข้อมูลป้อนกลับให้พนักงานรับทราบ
4.6 การพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานเปิด
โอกาสให้แสดงผลงาน
4.7 เข้าใจความต้องการหรือความคาดหวังของพนักงาน
4.8 สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และบริหาร
4.9 การเชื่อมโยงระบบงานบริหารงานบุคคลเข้ากับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจของบริษัท
4.10 ระบบการสื่อสารสองทางระหว่างความคาดหวังของ
บริษัทและความคาดหวังของพนักงาน
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นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Mariela and Maria (2014), Argentina

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ปัจจัยหรือมิติที่ส่งผลต่อการจัดการคนเก่ง (ต่อ)

Vinnie Jauhari , et al. (2013) (India)
David G. Collings (2013), Ireland














นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี



Steve Newhall (2012) UK
Evi Hartmann et al, (2010) Germany





Douglas A. Ready and Jay (2007) USA











Edward L. Gubman (1998) USA

Peter Cappelli (2002) USA

David G. C.and Kamel (2009) Ireland




Yogita mandhanya and Maitri (2010)



Ibraiz Tarique and Randal (2010) USA

Fahimeh, et al.(2011) Iran

Anupam Rani and Upasna Joshi (2012).

Pornrat Sadangharn (2012) (Thailand)

Punnee (2013), Thailand

Leigh Soo Mai (2014) Hong Kong

William A. Schiemann (2014), USA

4.11 วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศการ
ทางานที่ดี
4.12 ผู้บริหารมีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศน์
4.13 การเลื่อนตาแหน่ง โอนย้าย หมุนเวียนงาน
4.14 การสร้างความผูกพันต่อองค์การ
Victor Oladapo (2014) USA

Mariela and Maria (2014), Argentina

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ปัจจัยหรือมิติที่ส่งผลต่อการจัดการคนเก่ง (ต่อ)
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ


















































สุเมธ แสงนิ่มนวล (2539)



แคทลียา ศรีใส (2548)



อภิชาติ ไตรธิเลน (2550)



ศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก (2550)



วิชญะ ประกรรษวัต (2551)









































































































































เมทินี ทนงกิจ (2553)













ภิญโญ มนูศิลป์ (2551)



รุ่งนภา แสงมณี (2552)




สุภาพ กันสการ (2552)

รัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ (2553)


กรกนก บุญชูจรัส (2552)

ทศพล เชิดชัยภูมิ (2555)



สุภลักษณ์ สีใส (2556)


บุญเพชร พึ่งย้อย (2556)
ตัวชี้วัดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
1. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
1.1 บรรยากาศการทางานที่มีความร่วมมือกัน
1.2 สถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
1.3 ขนาดของทีมงานที่เหมาะสม
1.4 มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีม
2. ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
2.1 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
2.2 มีผู้นาที่ยึดหลักการ มีความสามารถและวิสัยทัศน์
2.3 มีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน
3. ด้านกระบวนการทางาน
3.1 มีทักษะการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม
3.2 สามาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.3 เปิดโอกาสและให้อานาจสมาชิกในทีม
4 . ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม
4.1 กาหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน
4.2 มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
4.3 ทีมที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
4.4 มีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน

สุกัลยา จันทร์จินดา (2553)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี
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Mike Woodcock (1989) USA

Billy et al. (2002), UK

Gabriele Piccoli et al. (2004) USA

Bianey and Stephanie (2004) USA



Ali Akgun et al. (2007), Turkey



Ron and Roger (2009), Australia






T. Meridith Ross, et al. (2008) USA





Michael S. et al. (2011). USA






Xiaofeng and Xiaoping (2012), China



Peter Y.T. and Anderson (2012) NZ
Zealand
Philip S. et.al. (2013) USA



Pilar and Joan (2015), Spain



Oussama, and Gholam (2014), USA






Boudewijn, et al (2014) European

ตัวชี้วัดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
1. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
1.1 บรรยากาศการทางานที่มีความร่วมมือกัน
1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)
1.3 ขนาดของทีมงาน (Size)
1.4 มีการยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีม
2. ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
2.1 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
2.2 มีผู้นาที่ยึดหลักการ มีความสามารถและวิสัยทัศน์
2.3 มีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน
3. ด้านกระบวนการทางาน
3.1 มีทักษะการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม
3.2 สามาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.3 เปิดโอกาสและให้อานาจสมาชิกในทีม
4. ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม
4.1 กาหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจน
4.2 มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
4.3 ทีมที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
4.4 มีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน

Min-Ling Liu, et al (2015), Taiwan

Fabiola et al (2015), Italy

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Joaquim P. S. et al (2015), Portuguese

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
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อิสระ บุญญะฤทธิ์. (2545)









วิมล คะชา. (2546)









เบญจมาศ คุ้มด้วง. (2547)












อิสระ และรัตติกรณ์ (2547)




ศุภมาศ นุ้ยเล็ก. (2547)






จินดา รัตนจาเริญ. (2549)





กิมบวย เพ็ชรพันธุ์. (2551)






ณัฐพร ยศนิรันดร์กุล. (2552)

สุภาภรณ์ ธรรมศิริ. (2553)





พรพัชรี แจ่มครุฑ. (2554)

ตัวชี้วัดบรรยากาศองค์การ
1. โครงสร้างองค์การ
1.1 โครงสร้างองค์การมีความชัดเจน
1.2 กาหนดขอบเขตงานที่รับผิดชอบชัดเจน
1.3 การประสานงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
1.4 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1 มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานชัดเจน
2.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการทางาน
2.3 มีการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานดี ได้มาตรฐาน
3. ความรับผิดชอบ
3.1 ผู้บังคับบัญชามอบความไว้วางใจในการทางานอย่างเต็มที่
3.2 ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้อย่างอิสระ
3.3 โอกาสในการริเริ่มทาโครงการหรือนวตกรรใหม่ๆ
4 . การชื่นชม ได้รับการยอมรับ
4.1 ได้รับการชื่นชม เมื่อทางานสาเร็จตามเป้าหมาย
4.2 การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดและมีความเป็นธรรม
4.3 ได้รับความเห็นใจให้กาลังใจเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด

รัชนู เรืองโอชา. (2554)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

พุธประทุม ตันสูงเนิน. (2554)

ตารางที่ 3 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดบรรยากาศองค์การ
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดบรรยากาศองค์การ (ต่อ)

รัชนู เรืองโอชา. (2554)

พรพัชรี แจ่มครุฑ. (2554)

สุภาภรณ์ ธรรมศิริ. (2553)

ณัฐพร ยศนิรันดร์กุล. (2552)

กิมบวย เพ็ชรพันธุ์. (2551)

จินดา รัตนจาเริญ. (2549)

ศุภมาศ นุ้ยเล็ก. (2547)

อิสระ และรัตติกรณ์ (2547)

วิมล คะชา. (2546)

อิสระ บุญญะฤทธิ์. (2545)

5.1 ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการทางาน























5.2 บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือ











































เบญจมาศ คุ้มด้วง. (2547)

พุธประทุม ตันสูงเนิน. (2554)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

5. การสนับสนุน

5.3 ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมการทางานที่มีประสิทธิภาพ
6. ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
6.1 ความภาคภูมิใจที่ได้ปฎิบัติงานในหน่วยงาน













6.2 ความตั้งใจทางานให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน













6.3 บุคลากรมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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Malcom G. et al. (2005) UK

Larry et.al. (2005), USA







































Birgit et al. (2009) UK

Chung-Jen et al. (2010), Taiwan

Jochen et. al. (2011), Germany

Mohammad et. al (2012), Jordan

Fenwick et. al (2010), (Australia)















J. Richard Hackman (1990) USA





Umesh et.al (2013), Indian

Arash et al. (2014), Iran

Hajer et.al (2013), Canada






Natthakun Hnujak. (2005)

ตัวชี้วัดบรรยากาศองค์การ
1. โครงสร้างองค์การ
1.1 โครงสร้างองค์การมีความชัดเจน
1.2 กาหนดขอบเขตงานที่รับผิดชอบชัดเจน
1.3 การประสานงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
1.4 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1 มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานชัดเจน
2.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการทางาน
2.3 มีการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานดี ได้มาตรฐาน
3. ความรับผิดชอบ
3.1 ผู้บังคับบัญชามอบความไว้วางใจในการทางานเต็มที่
3.2 ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้อิสระ
3.3 โอกาสในการริเริ่มทาโครงการหรือนวตกรรมใหม่ๆ
4. การชื่นชม ได้รับการยอมรับ
4.1 ได้รับการชื่นชม เมื่อทางานสาเร็จตามเป้าหมาย
4.2 การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดและมีความเป็นธรรม
4.3 ได้รับความเห็นใจให้กาลังใจเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด

Neeraj and Rajib (2015) India

Kamal et al. (2015), Malaysia

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Gabriela et al. (2014), Romania

ตารางที่ 3 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดบรรยากาศองค์การ (ต่อ)
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดบรรยากาศองค์การ (ต่อ)













Larry et.al. (2005), USA

Chung-Jen et al. (2010), Taiwan

Jochen et. al. (2011), Germany








J. Richard Hackman (1990) USA





Mohammad et. al (2012), Jordan

Umesh et.al (2013), Indian

Hajer et.al (2013), Canada

Arash et al. (2014), Iran

Gabriela et al. (2014), Romania









Natthakun Hnujak. (2005)







Malcom G. et al. (2005) UK






Birgit et al. (2009) UK



Fenwick et. al (2010), (Australia)

5. การสนับสนุน
5.1 ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการทางาน
5.2 บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
5.3 ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมทางาน
6. ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
6.1 ความภาคภูมิใจที่ได้ปฎิบัติงานในหน่วยงาน
6.2 ความตั้งใจทางานให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้หน่วยงาน
6.3 บุคลากรมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Neeraj and Rajib (2015) India

Kamal et al. (2015), Malaysia

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี
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ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2548)








เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ (2549)







วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ (2550)
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กัลยรัตน์ เมืองสง (2550)



จันทกานต์ (2550)

ธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์ (2553)

ดารงค์ ศรีอร่าม (2553)

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง (2554)

ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ (2555)

นพลักษณ์ หนักแน่น (2555).

ธนภณ และคณะ (2556)




กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2553)

ตัวชี้วัดการพัฒนาภาวะผู้นา
1. แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา (Leadership development
practices)
1.1 การสอนงาน (Coaching)
1.2 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
1.4 การประเมิน 360 องศา
1.5 ระบบเครือข่าย (Networking)
1.6 การมอบหมายงาน (Specific job assign)
1.7 การฝึกอบรม (Training)
1.8 การพัฒนาตนเอง (Self-development)
2. วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา (Leadership development culture)
2.1 องค์การเน้นเรื่องการพัฒนาผู้นาแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ
2.2 องค์การให้คุณค่าแก่พฤติกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นาแก่พนักงานทุกระดับใน
องค์การ
2.3 องค์การกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมภาวะ
ผู้นา
2.4 โครงสร้างสนับสนุนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของพนักงานทุกระดับใน
องค์การ
3. ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา
3.1 การสนับสนุนจากผู้บริหาร

นิโลบล แสงพนัสธาดา (2556)

จีราพร แจ่มปัญญา (2557)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

พงกะพรรณ ตะกลมทอง (2555)

ตารางที่ 4 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาภาวะผู้นา

ตารางที่ 4 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาภาวะผู้นา (ต่อ)
































ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2548)

เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ (2549)

จันทกานต์ ตันเจริญพานิช (2550)




กัลยรัตน์ เมืองสง (2550)

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2553)









วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ (2550)

ธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์ (2553)






ดารงค์ ศรีอร่าม (2553)



ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง (2554)



ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ (2555)

พงกะพรรณ ตะกลมทอง (2555)







นพลักษณ์ หนักแน่น (2555).

เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาองค์การ
ส่งเสริมพฤติกรรมภาวะผู้นา และการให้รางวัล
ยึดถือการพัฒนาภาวะผู้นาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญลาดับแรก
ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้นาคนอื่นในองค์การ
ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความเอาใจใส่ในการพัฒนาผู้นาคนอื่นด้วยการ
ฝึกอบรม การสอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยง
4 . ระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ (HRM)
4.1 การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
สร้างแรงจูงใจและ ให้อานาจพนักงาน
4.2 การประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ธนภณ และคณะ (2556)

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

นิโลบล แสงพนัสธาดา (2556)

จีราพร แจ่มปัญญา (2557)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี




























309





























































































































Sheri-Lyn and Parbudyal (2007) Canada



Wendy Wells and William (2009). U.S.A.

Sakinah Muslim et al, (2013), Malaysia






















Afroditi Dalakoura (2009), Greece












Bonnie and Saundra (2013), U.S.A.

Somprach Kanokorn et al. (2013) TH

Gro and Susanna (2014), Norway


Tim Casserley and Bill (2010), U.K.











Steve Newhall (2012), U.K.



C. Manohar and Vasanthi (2015), India



Teerapun and Peter (2015), Thailand

Barry Z. Posner (2015), USA
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ตัวชี้วัดการพัฒนาภาวะผู้นา
1. แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา
1.1 การสอนงาน
1.2 ระบบพี่เลี้ยง
1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
1.4 การประเมิน 360 องศา
1.5 ระบบเครือข่าย
1.6 การมอบหมายงาน
1.7 การฝึกอบรม
1.8 การพัฒนาตนเอง
2. วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา
2.1 องค์การเน้นเรื่องการพัฒนาผู้นาแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ
2.2 องค์การให้คุณค่าแก่พฤติกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นาแก่พนักงานทุกระดับในองค์การ
2.3 องค์การกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา
2.4 โครงสร้างสนับสนุนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของพนักงานทุกระดับในองค์การ
3. ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา
3.1 การสนับสนุนจากผู้บริหาร
3.2 เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาองค์การ
3.3 ส่งเสริมพฤติกรรมภาวะผู้นา และการให้รางวัล
3.4 ยึดถือการพัฒนาภาวะผู้นาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญลาดับแรก

Shadi and Noor Azmi (2015), Iran

Wallapha Ariratana, et al, (2015) TH

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Alimbekova et al. (2015), Kazakhstan

ตารางที่ 4 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาภาวะผู้นา (ต่อ)

3.5 ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้นาคนอื่นในองค์การ
3.6 ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความเอาใจใส่ในการพัฒนาผู้นาคนอื่นด้วยการฝึกอบรม การสอนงาน การเป็นพี่
เลี้ยง
4. ระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ (HRM)
4.1 การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ สร้างแรงจูงใจและ ให้อานาจ
พนักงาน
4.2 การประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน



























Wendy Wells and William (2009). U.S.A.
Sheri-Lyn and Parbudyal (2007) Canada



Afroditi Dalakoura (2009), Greece

Tim Casserley and Bill (2010), U.K.

Bonnie and Saundra (2013), U.S.A.

C. Manohar and Vasanthi (2015), India

Teerapun and Peter (2015), Thailand

Steve Newhall (2012), U.K.



Sakinah Muslim et al, (2013), Malaysia




Somprach Kanokorn et al. (2013) TH

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี
Gro and Susanna (2014), Norway




Alimbekova et al. (2015), Kazakhstan

Barry Z. Posner (2015), USA



Shadi and Noor Azmi (2015), Iran

Wallapha Ariratana, et al, (2015) TH

ตารางที่ 4 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาภาวะผู้นา (ต่อ)
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Sirois and Hirsch (2015), USA
































































































































































































































































































































Bono and Judge (2004) USA

สุจิตรา โพธิครูประเสริฐ (2547)




China
Andersen (2006), Sweden

กรกช ภู่ด้วง (2549)





Karkoulian et al. (2009),
Lebanon
Shao and Webber (2006),

สมร พลศักดิ์ (2550)





Mahdiuon et al. (2010), Iran

ศศิวิมล อุปนันไชย (2551)





De Feyter et al. (2012),
Belgium
De Vries (2012), The Netherland

ทีปกร พุดด้วง (2551)





Dobewall et al., (2014), Estonia

ธิดา อิงคสฤษฎ์ (2551)





Leutner et al. (2014), UK

มหิทธิ ประสานศักดิ์ (2552)





Deinert et al. (2015), German

กัณฐิกา บันลือ (2553)









Kokkinos (2015), Greek

สุวิชชา สุทธิธรรม (2553)





จักรพันธุ์ จตุพรพันธ์ (2554)
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เขมวัฒน์ รัตนจิรันดร (2556)
ตัวชี้วัดบุคลิกภาพเชิงผู้นา
1. บุคลิกภาพของการแสดงออก
1.1 ชอบเข้าสังคม
1.2 ตรงไปตรงมา
1.3 ชอบทากิจกรรม
2. บุคลิกภาพประนีประนอม
2.1 มีความตรงไปตรงมา
2.2 มีความเอื้อเฟื้อ
2.3 ยอมทาตามผู้อื่น
3. บุคลิกภาพมีจิตสานึก
3.1 ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
3.2 รับผิดชอบ ไว้วางใจได้
3.3 มุ่งมั่นเพื่อความสาเร็จ
4. บุคลิกภาพควบคุมอารมณ์
4.1 มีความมั่นคงทางอารมณ์
4.2 จัดการความเครียดได้ดี
4.3 ไม่ตื่นตระหนกกับสภาวะการณ์
5. บุคลิกภาพเปิดรับความแปลกใหม่
5.1 ช่างคิด รู้จักใข้สติปัญญา
5.2 ชอบการปฏิบัติ
5.3 เปิดเผยความรู้สึก

นิภาพร ศรีชุมพวง (2554)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Costa and McCrae (1992) USA

ตารางที่ 5 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดบุคลิกภาพเชิงผู้นา

ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดความคิดสร้างสรรค์

สุคนธ์ทิพย์ มงคลเจริญ (2555)

สุรัสวดี โกมลฐิติ (2555)

ทิพยวัลย์ ปัญจมะวัต (2548)

ธนากร สุขศรี (2554)

ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554)

กัลยภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา (2554)

วนิธา สานปา. (2554)

ดวงกมล เปี่ยมศุภทรัพย์. (2554)

ชุติมา วงษ์พระลับ (2553)

ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ (2553)

วีระกิตติ์ ลือชัยวิทย์วงศ์ (2553)

อโนชา วันแต่ง (2551)

มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย (2551)

Donggun An, et al (2016), Korea

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

1.1 ความคิดคล่องตัวในด้านถ้อยคา





























1.2 ความคิดคล่องตัวในเรื่องการเชื่อมโยงความสัมพันธ์



















































ตัวชี้วัดความคิดสร้างสรรค์
1.

ความคิดคล่องตัว

1.3 ความคิดคล่องตัวทางการแสดงออก
1.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด
2.








ความคิดยืดหยุ่น

2.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที





























2.2 ความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลง





























3.1 ความคิดแตกต่างจากเดิมซึ่งไม่เหมือนใคร





























3.2 สนใจในความคิดหรือผลงานแรกเริ่มของผู้อื่นเสมอ















3.3 ความคิดที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยความกล้าคิดกล้าลอง





















4.1 ความคิดในรายละเอียดที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะนาความคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติให้สาเร็จ

















4.2 พฤติกรรมเพิ่มพูนความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการแสดงออกอย่างแจ่มชัด

















3.

4

ความคิดริเริ่ม






























ความคิดละเอียดละออ
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Joy Paul Guilford (1967), USA





Telesa M. Amabile et al. (2005), USA





John D. Politis (2005), UAE





Millissa F.Y. Cheung and Chi-Sum Wong, (2011)
Hong KongCotanon, (2008)
Cattaleya








Gro Ellen Mathisen et al. (2012), Norway







Neil Anderson et al. (2014), U.K.





Nejib Ben Moussa (2014), Tunisia






Swati Mittal and Rajib Lochan Dhar (2015), India






Iris Annukka Humala (2015), Finland






Elisenda Estanyol and David Roca (2015), Spain






Jeevan Jyoti and Manisha Dev (2015), India

Stéphanie Fischer, et al (2016), France

ตัวชี้วัดความคิดสร้างสรรค์
1.ความคิดคล่องตัว
1.1 ความคิดคล่องตัวในด้านถ้อยคา
1.2 ความคิดคล่องตัวในเรื่องการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
1.3 ความคิดคล่องตัวทางการแสดงออก
1.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด
2.ความคิดยืดหยุ่น
2.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที
2.2 ความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลง
3.ความคิดริเริ่ม
3.1ความคิดแตกต่างจากเดิมซึ่งไม่เหมือนใคร
3.2สนใจในความคิดหรือผลงานแรกเริ่มของผู้อื่นเสมอ
3.3 ความคิดที่เกิดขึ้นด้วยการอาศัยความกล้าคิด กล้าลอง
4. ความคิดละเอียดละออ
4.1 ความคิดในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่จะนาความคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติให้สาเร็จ
4.2พฤติกรรมเพิ่มพูนความสามารถที่จะพัฒนาทักษะการแสดงออกอย่างแจ่มชัด

China
Carmela Cucuzzella (2016), Canada

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Angela Shin-Yi Chen, and Yu-Hsiang Hou(2016),
TaiwanYang, Peter K.C. Leen, T.C.E. Cheng (2016),
Yefei

ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดทักษะทางการบริหาร

ภูริชัย ชัยศร (2554)

ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล (2554)

ปาริชาติ กมลยะบุตร (2553)

ฉันทนา ภุมมา (2552)

กัลยากร หอมเพชร (2552)

วินัย ธรรมเกื้อกูล (2546)

อวยพร รัตนไพฑูรย์ (2546)

ยรรยง อรรถีโภค (2545)

วิทยา พัฒนวงศ์ (2545)

Salih Pasa Memisoglu (2015), Turkey

Yangyang Chen et al. (2015), Australia

Richard C. Hoffman et al. (2014), USA

Scott Tonidandel et al. (2012), USA

Diane H. Parente et al. (2012), USA

Iwona Staniec (2011), Poland

Zorica Terzic Supic et al. (2010), Serbia




















































































































































































































































Mohammed I Al-Madhoun and Farhad
Analoul
Palestine
Robert L.(2003).,
Katz (1955),
USA

อุราภรณ์ คูนาเอก (2554)






Sylvia J. Hysong (2008), USA

สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ (2556)

ตัวชี้วัดทักษะของนักบริหาร
1. เก่งคิด
1.1 ความคิดคล่องตัวในด้านถ้อยคา
1.2 ความคิดคล่องตัวในเรื่องการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
1.3 ความคิดคล่องตัวทางการแสดงออก
1.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด
2. เก่งคน
2.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที
2.2 ความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลง
3. เก่งงาน
3.1 ความคิดแตกต่างจากเดิมซึ่งไม่เหมือนใคร
3.2 สนใจในความคิดหรือผลงานแรกเริ่มของผู้อื่นเสมอ
3.3 ความคิดที่เกิดขึ้นด้วยการอาศัยความกล้าคิด กล้าลอง

เศรษฐราณี ทรวดทรง (2556)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

315

ตารางที่ 8 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ชนินทร์ จักรภพโยธิน (2554).

อารียา ทรัพย์เอนก (2554).

สิรินาถ ตามวงษ์วาน (2554).

พรนภาพรรณ สีหะวงษ์ (2552).

ศิกษณีย์ วิโสจสงคราม (2552).

จิตรลดา และ ทิพทินนา (2552)

ชุติมา มาลัย (2552).

ผุสดี สิงหกฤตเวทิน. (2552).

อโนชา วันแต่ง (2551).

ศศิวิมล อุปนันไชย (2551).

สิรภัทร จันทสิโร (2549).

กรกช ภู่ด้วง (2549).

สุจิตตา โพธิครูประเสริฐ (2547).

เกษรา ชัยรังษีเลิศ (2547).
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ตัวชี้วัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น
1.1 ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหา
1.2 แนะนาพนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์
1.3 การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีภาระงานมาก
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
2.1 การคานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในงาน
2.2 การเคารพสิทธิและความต้องการของผู้อื่น
2.3 ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการกระทาหรือการตัดสินใจของท่าน
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
3.1 มีความอดทนอดกลั้นต่อความคับข้องใจ
3.2 ความพยายามทาให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้น
3.3 ยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นและให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข
4. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
4.1 ปฏิบัติตามระเบียบและสนองนโยบายขององค์การ
4.2 ไม่เบียดบังเวลาทางานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
4.3 ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การ
5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
5.1 มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การ
5.2 ห่วงใยภาพลักษณ์ขององค์การ
5.3 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมโดยคานึงถึงองค์การเป็นหลัก

ธีรพงศ์ โพธิ์เจริญ. (2555).

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

ตารางที่ 8 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (ต่อ)

Ying-Wen (2012), Taiwan

Chun-Fang and Tsung-Sheng (2012),
Taiwan
Jin and Chak-keung (2011), Taiwan

Nevra et al., (2011), Turkey

Rouholla et al,, (2010), Iran

Halil, and Cem (2010), Cyprus

Omer and Umut (2007), Turkey

Timothy and Amy (2006), U.S.A.









































































































































































































Organ (1991)

Ajay,et al., (2013), India





Dhitiporn et al. (2004), Thailand

Abubakr and Hanan (2013), UAE





Anna and Leonard (2005), U.K.

Sumi (2014), India

ตัวชี้วัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น
1.1 ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหา
1.2 แนะนาพนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์
1.3 การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีภาระงานมาก
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
2.1 การคานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในงาน
2.2 การเคารพสิทธิและความต้องการของผู้อื่น
2.3 ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการกระทาหรือการตัดสินใจของท่าน
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
3.1 มีความอดทนอดกลั้นต่อความคับข้องใจ
3.2 ความพยายามทาให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้น
3.3 ยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นและให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข
4. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
4.1 ปฏิบัติตามระเบียบและสนองนโยบายขององค์การ
4.2 ไม่เบียดบังเวลาทางานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
4.3 ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การ

Russell and Daejeong (2015), U.S.A.

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี
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Ajay,et al., (2013), India
Ying-Wen (2012), Taiwan
Chun-Fang and Tsung-Sheng (2012), Taiwan
Jin and Chak-keung (2011), Taiwan
Nevra et al., (2011), Turkey


























Omer and Umut (2007), Turkey








Anna and Leonard (2005), U.K.
Dhitiporn et al. (2004), Thailand
Organ (1991)

Timothy and Amy (2006), U.S.A.

Halil, and Cem (2010), Cyprus

Rouholla et al,, (2010), Iran

Abubakr and Hanan (2013), UAE

5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
5.1 มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การ
5.2 ห่วงใยภาพลักษณ์ขององค์การ
5.3 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมโดยคานึงถึงองค์การเป็นหลัก
Sumi (2014), India

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี
Russell and Daejeong (2015), U.S.A.

ตารางที่ 8 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (ต่อ)
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ตารางที่ 9 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิงรุก

















































































































Kurt, Florian, and Todd (2015)
Australia














รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545)










รุ่งนภา จิตรโรจน์รักษ์ (2548)
















กุลนรี ถนอมสุข (2551)










อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ (2552)

















สมคิด สกุลสถาปัตย์ (2552)
















อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552)






ดารงค์ ศรีอร่าม (2553)



ธนินทร์ รัตนโอฬาร (2553)

สุชาดา ตรีมรรค (2555)









พงศ์จิรา จินดาเรือง (2554)

ศักดิ์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา (2556)










สุคนทิพย์ มงคลเจริญ (2555)

พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2555)
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ตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิงรุก (ต่อ)
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (II)
1.1 แสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวาง
1.2 แสดงออกถึงความมั่นใจในการที่จะเอาชนะอุปสรรค และมุ่งสู่เป้าหมาย
1.3 สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการทางานของผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน
1.4 สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน
1.5 สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ทางานร่วมกัน
1.6 สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน
1.7 มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
1.8 สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (IM)
2.1 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
2.2 สร้างเจคติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็นภาพที่ดีในอนาคตขององค์การ
2.3 สร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์และผลสาเร็จแก่ผู้ร่วมงาน
2.4 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
2.5 เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
2.6 สร้างความคาดหวังความสาเร็จของงานแก่ผู้ร่วมงาน
3. การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม (IS)
3.1 สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
3.2 สนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเต็มที่

พิมพ์พรรณ แก่นทอง (2556)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี


























































































Kurt Matzler, et al (2015)
USAKurt, Florian, and Todd (2015)
Australia





รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545)





รุ่งนภา จิตรโรจน์รักษ์ (2548)





กุลนรี ถนอมสุข (2551)





อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ (2552)




สมคิด สกุลสถาปัตย์ (2552)

อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552)



ดารงค์ ศรีอร่าม (2553)



ธนินทร์ รัตนโอฬาร (2553)



พงศ์จิรา จินดาเรือง (2554)



สุคนทิพย์ มงคลเจริญ (2555)



สุชาดา ตรีมรรค (2555)

พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2555)

3.4 ส่งเสริมให้ผูร่วมงานรู้จักวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
3.5 มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
3.6 ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิดและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC)
4.1 ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของผู้ร่วมงาน
4.2 ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล
4.3 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและพัฒนาจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ
4.4 มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน
4.5 รับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ และเห็นอกเห็นใจต่อการกระทา
4.6 ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม

พิมลพรรณ แก่นทอง (2556)

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

ศักดิ์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา (2556)

ตารางที่ 9 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิงรุก (ต่อ)
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ตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิงรุก
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (II)
1.1 แสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวาง
1.2 แสดงออกถึงความมั่นใจในการเอาชนะอุปสรรค และมุ่งสู่เป้าหมาย
1.3 สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการทางานของผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน
1.4 สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน
1.5 สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ทางานร่วมกัน
1.6 สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน
1.7 มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
1.8 สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (IM)
2.1 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
2.2 สร้างเจคติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็นภาพที่ดีในอนาคตขององค์การ
2.3 สร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์และผลสาเร็จแก่ผู้ร่วมงาน
2.4 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
2.5 เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
2.6 สร้างความคาดหวังความสาเร็จของงานแก่ผู้ร่วมงาน
3. การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม (IS)
3.1 สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
3.2 สนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เต็มที่

Marc H Anderson and Peter Y.T. Sun
(2015)
NZ
Faye Barth-Farkas
and Antonio Vera

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Neeraj Kumar Jaiswal and Rajib
Lochan Dhar (2015) India
Stephan A Boehm et al., (2015)
German
Joris Van Der Voet (2015) Netherland

ตารางที่ 9 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิงรุก (ต่อ)
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USA
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YoungHee Hur, Peter T, and Celeste P.M.
(2011)
MohsenKorea
Allameh and Mohammad R.D. (2011)




Canada
Flavia Cavazotte et al. (2012) Brazil





Peter Y.T. Sun and Anderson Marc H (2012)
New
Zealand
Xiao-Hua
Wang and Jane M. Howell (2012)





German
M. Birasnav, (2014) Bahrain





Marc H Anderson and Peter Y.T. Sun (2015)
New
Faye Zealand
Barth-Farkas and Antonio Vera (2014)



Omer Faruk Iscan, Goknur E, and Atihan N
(2014)
Turkey
John Kissi
et al. (2013) UK

3.4 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานรู้จักวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
3.5 มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
3.6 ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิดและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC)
4.1 ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของผู้ร่วมงาน
4.2 ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล
4.3 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและพัฒนาจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ
4.4 มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน
4.5 รับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ และเห็นอกเห็นใจต่อการกระทา
4.6 ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม

Joris Van Der Voet (2015) Netherland

นักการศึกษาหรือผู้วิจัย/ ปี

Neeraj Kumar Jaiswal and Rajib Lochan Dhar
(2015)
StephanIndia
A Boehm et al., (2015) German

ตารางที่ 9 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิงรุก (ต่อ)
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม

324
แบบสอบถามเลขที่

แบบสอบถามของการวิจัย
เรื่อง
การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทาดุษฎีนิพนธ์ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเก่งเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นาเชิงรุกระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมค้าส่งของไทย”
2. ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ หัวหน้างาน อุตสาหกรรมค้าส่งของไทย
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการพัฒนาภาวะผู้นา
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามบุคลิกภาพผู้นา
ส่วนที่ 7 แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์
ส่วนที่ 8 แบบสอบถามทักษะทางการบริหาร
ส่วนที่ 9 แบบสอบถามการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ส่วนที่ 10 แบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงรุก
ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง
และตอบให้ครบทุกข้อ โดยไม่ต้องระบุชื่อ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของท่านเป็นความลับ
จะนาข้อมูลให้ใช้ในการวิจัยเท่านั้น และเสนอผลการวิจัยในลักษณะภาพรวม ไม่ได้เสนอผลการวิจัยเป็น
รายบุคคล
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
(นางสาวอรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล)
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย (  ) หน้าข้อความ หรือเติมข้อความในช่องว่าง .............................ซึ่ง
ตรงกับลักษณะเฉพาะของท่านตามความเป็นจริง
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ……………….ปี (กรณีเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี เช่นอายุ 27 ปี 7 เดือน ให้ตอบว่าอายุ 28 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) 1.โสด
( ) 2. แต่งงาน
( ) 3. หม้าย
( ) 4. หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) 2. ปริญญาตรี
( ) 3. ปริญญาโท
( ) 4. ปริญญาเอก
5. ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานในตาแหน่งใด
( ) 1. ระดับหัวหน้างาน
( ) 2. ระดับผู้จัดการ
( ) 3. อื่น ๆ (ระบุ).......................................
6. ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายใด
( ) 1. งานบริการลูกค้า
( ) 2. งานฝ่ายบุคคลและบริหารจัดการทั่วไป
( ) 3. งานฝ่ายจัดซือ้ และการตลาด
( ) 4. งานฝ่ายบัญชีและการเงิน
( ) 5. อื่นๆ (ระบุ)...................................
7. ประสบการณ์การทางานในองค์กรแห่งนี้........................ปี (โปรดระบุ)
8. รายได้ต่อเดือน
( ) 10,001 บาท – 20,000 บาท
( ) 20,001 บาท – 30,000 บาท
( ) 30,001 บาท – 40,000 บาท
( ) มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป
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สวนที่ 2 แบบสอบถามกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์
ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับมาก
3
หมายถึง
มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับน้อยที่สุด

ลาดับ
รายการที่ปฏิบัติ
5
1. การสรรหาและคัดเลือก (Talent Recruitment and Selection)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

บริษัทระบุคุณสมบัติของคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงานก่อนนาไปใช้
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคนเก่ง
บริษัทระบุคุณสมบัติของคนเก่งในสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของบริษัทในแต่ละปี
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่ง ในแต่ละตาแหน่งงาน
จากผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี (Performance)
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงาน
จากระดับการศึกษา (Education Level)
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงาน
จากสถาบันที่จบการศึกษา และ GPA
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงาน
จากประสบการณ์การทางาน (Working Experience) และ
ชื่อเสียงขององค์การที่เคยผ่านงาน
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงาน
จากคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ประสบการณ์การทางาน (Traits
and Personality)
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงาน
จากทัศนคติ (attitude) ที่มีต่อบริษัท

ระดับการปฏิบัติ
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รายการที่ปฏิบัติ
1.9 บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงาน
จากศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Potential) ที่แอบแฝงอยู่ในตัว
บุคคล เช่น ความเป็นผู้นา ความสามารถในการบริหารจัดการ
1.10 บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงาน
จากขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ทั้งในด้านทักษะ
ความรู้ และพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน เช่น จิตสานึก
ด้านบริการ การทางานเป็นทีม การสื่อสารด้วยวาจา ทักษะเฉพาะ
ด้านต่างๆ
1.11 บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงาน
จากการได้รับการยอมรับจากคนในองค์การ (Acceptability)
2. การพัฒนาคนเก่ง (Talent Development)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

บริษัทจัดโปรแกรมการฝึกอบรมประจาปีที่มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการ (Training Need) ของหัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทจัดระบบการสอนงาน (Coaching) ไว้สอนงานและดูแลเอา
ใจใส่การทางานของหัวหน้างานคนเก่งอย่างใกล้ชิด
บริษัทจัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ไว้สอนงานและดูแลเอาใจใส่
การทางานของหัวหน้างานคนเก่งอย่างใกล้ชิด
บริษัทมีการมอบหมายงานที่มีคุณค่า (Job Enrichment) ไว้เพื่อ
เพิ่มทักษะความสามารถในงานให้แก่หัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทมีการมอบหมายงานเพิ่มขึ้น (Job Enlargement) ไว้เพื่อ
เพิ่มทักษะความสามารถในงานให้แก่หัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทมีการให้การปรึกษาแนะนา (Career Consulting) ไว้เพื่อ
แนะนาและให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่หัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทมีการมอบหมายงานที่มีความท้าทาย (Challenge Job) ไว้
เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่หัวหน้างานคนเก่ง
บริษัทมีการฝึกฝนการปฏิบัติงาน (On the Job Training) ไว้เพื่อ
เพิ่มความชานาญและความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้า
งานคนเก่ง
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5
2.9 บริษัทมีการมอบหมายงานโครงการ (Special Project
Assignment) ให้หัวหน้างานคนเก่งปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
และขีดความสามารถ
2.10 บริษัทมีระบบหมุนเวียนงานให้หัวหน้างานคนเก่งไปปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ชั่วคราวตามความเหมาะสม
2.11 บริษัทส่งเสริมให้หัวหน้างานคนเก่งได้รับการอบรมและพัฒนา
ภาวะผู้นา (Leadership Development)
3. การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง (Talent Compensation and Rewards)
3.1

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลให้แก่หัวหน้างานคนเก่ง ที่มี
ความเหมาะสมและแข่งขันได้
3.2 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับขีดความสามารถของพนักงาน
และผลงานเพื่อจูงใจให้พนักงานคนเก่งสร้างผลงานที่ดีเยี่ยม
ตลอดเวลา
3.3 การจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน
3.4 บริษัทให้โบนัสพิเศษตามความเหมาะสมตามผลการปฏิบัติงาน
3.5 บริษัทจัดสวัสดิการให้หัวหน้างานคนเก่งได้เหมาะสม เช่นสิทธิการ
ลาต่าง ๆ ประกันสุขภาพ เงินทุนสารองเลี้ยงชีพ เวลาทางานที่
ยืดหยุ่น เป็นต้น
3.6 บริษัทชมเชยการทางานของหัวหน้างานคนเก่งอย่างสม่าเสมอจาก
ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูง
4. การธารงรักษาคนเก่ง (Talent Retention)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
(Employer Branding)
บริษัทมีการการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการสื่อสารเรื่องผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน
บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
บริษัทมีข้อมูลป้อนกลับให้พนักงานรับทราบ รวมถึงแนวทางการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานคนเก่ง และ
เปิดโอกาสให้พนักงานคนเก่งแสดงผลงาน
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4.7 บริษัทเข้าใจความต้องการหรือความคาดหวังของพนักงานคนเก่ง
4.8 บริษัทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และสายงาน
บริหาร
4.9 บริษัทการเชื่อมโยงโปรแกรมหรือระบบงานบริหารงานบุคคลเข้า
กับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจของบริษัท
4.10 บริษัทมีระบบการสื่อสารสองทางระหว่างความคาดหวังของบริษัท
และความคาดหวังของพนักงาน
4.11 บริษัทมีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศการทางานที่ดี
4.12 บริษัทมีผู้บริหารมีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศน์ในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้
4.13 บริษัทมีการเลื่อนตาแหน่ง โอนย้าย หมุนเวียนงาน (Promotion)
4.14 บริษัทมีการสร้างความผูกพันต่อองค์การ (Engagement)
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อหมายแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย (  ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
4
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
3
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
2
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด

ลาดับ
ข้อคาถาม
1. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
1.1 บริษัทของท่านมีการประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือกันอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันประสบผลสาเร็จ
1.2 บริษัทของท่านปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีมิตรไมตรีต่อกัน ให้ความ
เคารพรัก ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
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1.3 บริษัทของท่านมีปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ เปิดรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
1.4 สถานที่ปฏิบัติงานเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่
1.5 ขนาดของทีมงานมีความเหมาะสม
2. ด้านเป้าหมาย และบริบทที่เกี่ยวกับองค์การ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
บริษัทของท่านมีผู้นาที่ยึดหลักการ มีความสามารถและวิสัยทัศน์
บริษัทของท่านมีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน
มีการตระหนักในเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท
มีการประเมินผลการปฏิบัติการ และมีข้อมูลย้อนกลับให้พนักงาน
เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนา
3. ด้านกระบวนการทางาน
3.1 มีการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในทีม
3.2 การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์
3.3 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทาให้ปฏิบัติงาน
ได้ดีขึ้น
3.4 เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการ
วางแผน และลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
4. ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม
4.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมอย่าง
ครบถ้วนและชัดเจน
4.2 ทีมมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
4.3 มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
4.4 การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีการตระหนักถึง
ความสามารถของสมาชิกในทีมก่อนมีการมอบหมายงาน
4.5 มีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อหมายแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย (  ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
4
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
3
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
2
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด

ลาดับ
ข้อคาถาม
1. โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure)
1.1 บริษัทของท่านมีโครงสร้างบริษัท หรือสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
1.2 บริษัทของท่านกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
แต่ละระดับอย่างชัดเจน
1.3 บริษัทของท่านมีการประกาศนโยบายและเป้าหมายให้บุคลากรได้รับ
ทราบ
1.4 บริษัทของท่านมีการประสานงานที่คล่องตัว เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
1.5 บริษัทของท่านมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานการทางาน (Standard)
2.1 บริษัทของท่านกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2.2 บริษัทของท่านมีการนาผลการประเมินผลการทางานประจาปีมา
ปรับปรุงวิธีการทางาน
2.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านพยายามปรับปรุงวิธีการทางาน
เพื่อให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด
2.4 บริษัทมีการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันทุกหน่วยงาน
2.5 มีการตรวจสอบคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
2.6 มีการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานดี ได้มาตรฐาน
3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
3.1 ผู้บังคับบัญชามอบความไว้วางใจและอิสระในการทางานให้แก่ท่าน
อย่างเต็มที
3.2 มีการมอบหมายความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับตาแหน่ง
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ข้อคาถาม
3.3 ท่านสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในการทางานที่รับผิดชอบได้อย่างอิสระ
3.4 ท่านริเริ่มทาโครงการหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงาน
4. การชื่นชมได้รับการยอมรับ (Recognition)
4.1 ท่านได้รับการชื่นชมเมื่อทางานสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
4.2 การพิจารณาเลื่อนขั้นและตาแหน่งในบริษัทของท่านเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดและมีความเป็นธรรม
4.3 บริษัทของท่านมีวิธีการจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยการให้รางวัล
และมีการจัดสวัสดิการไว้อย่างเหมาะสม
4.4 ท่านได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้ร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาเมื่อ
ทางานผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
5. การสนับสนุน (Support)
5.1 ผู้บังคับบัญชาใส่ใจและให้การสนับสนุนการทางานของท่าน
5.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
เท่าที่ควรเมื่อท่านต้องทางานที่ยุ่งยาก
5.3 ท่านรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมการทางานที่มีประสิทธิภาพ
5.4 บริษัทมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
6. ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ (Commitment)
6.1 ท่านรู้สึกภูมิใจที่บอกใคร ๆ ว่าทางานในบริษัทนี้
6.2 ท่านตั้งใจทางานให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทและ
หน่วยงานของท่าน
6.3 บุคลากรในบริษัทและหน่วยงานท่านมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
6.4 ท่านจะแนะนาให้ญาติ เพื่อนหรือคนที่ท่านรู้จักให้มาใช้บริการที่
บริษัทที่ท่านทางานอยู่
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการพัฒนาภาวะผู้นา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อหมายแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย (  ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
4
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
3
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
2
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด

ลาดับ
รายการที่ปฏิบัติ
1. แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา
1.1 การสอนงาน
1.2 ระบบพี่เลี้ยง
1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
1.4 การประเมิน 360 องศา
1.5 ระบบเครือข่าย
1.6 การมอบหมายงาน
1.7 การฝึกอบรม
1.8 การพัฒนาตนเอง
2. วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา
2.1 ท่านคิดว่าองค์การของท่านเน้นเรื่องการพัฒนาผู้นาแก่พนักงานทุก
ระดับทั่วทั้งองค์การ
2.2 ท่านคิดว่าองค์การของท่านให้คุณค่าแก่พฤติกรรมที่ส่งเสริมภาวะ
ผู้นาแก่พนักงานทุกระดับในองค์การ
2.3 ท่านคิดว่าองค์การของท่านกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและหลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา
2.4 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีโครงสร้างสนับสนุนพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของพนักงานทุกระดับในองค์การ
3. ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา
3.1 ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและ
หัวหน้างานในการพัฒนาภาวะผู้นา
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รายการที่ปฏิบัติ
3.2 ท่านคิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านประพฤติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาองค์การ
3.3 ท่านคิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านส่งเสริม
พฤติกรรมภาวะผู้นา และการให้รางวัล
3.4 ท่านคิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านยึดถือการ
พัฒนาภาวะผู้นาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญลาดับแรก
3.5 ท่านคิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาผู้นาคนอื่นในองค์การ
3.6 ท่านคิดว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านมีความเอาใจ
ใส่ในการพัฒนาผู้นาคนอื่นด้วยการฝึกอบรม การสอนงาน และการ
เป็นพี่เลี้ยง
4. ระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ
4.1 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและ
พัฒนา ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ สร้างแรงจูงใจและ ให้อานาจ
พนักงาน
4.2 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการมี
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
4.3 ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีระบบข้อมูลป้อนกลับที่ดีเพื่อให้
พนักงานทุกระดับรับทราบผลการปฏิบัติงาน และเกิดการพัฒนา
ทักษะภาวะผู้นา
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ส่วนที่ 6 แบบสอบถามบุคลิกภาพผู้นา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อหมายแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย (  ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
4
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
3
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
2
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ข้อคาถาม
ฉันไม่ใช่คนช่างวิตกกังวล
ฉันชอบให้มีคนอยู่รอบข้างมาก ๆ
ฉันไม่ชอบเสียเวลาไปกับการคิดเพ้อฝัน
ฉันพยายามสุภาพกับทุกคนที่ฉันพบ
ฉันจะเก็บสิ่งของส่วนตัวต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
ฉันรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่นอยู่บ่อย ๆ
ฉันเป็นคนหัวเราะง่าย ๆ
เมื่อฉันพบว่าวิธีใดเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการทาสิ่งต่าง ๆ ฉันก็มักจะใช้วิธี
นั้นอยู่เป็นประจา
ฉันมักมีเรื่องโต้เถียงหรือขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน
ฉันสามารถบังคับตัวเองให้ทาสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนดได้
เสมอ
เมื่อฉันตกอยู่ภายใต้ความกดดันมาก ๆบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนตัวเองจะแตก
เป็นเสี่ยง ๆ
ฉันไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนร่าเริง
ฉันรู้สึกทึ่งในรูปแบบที่ฉันพบในศิลปะและธรรมชาติ
บางคนคิดว่าฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวและถือตัวเองเป็นใหญ่
ฉันไม่ใช่คนเจ้าระเบียบ
ฉันไม่ค่อยรู้สึกเหงาหรือซึมเศร้า
ฉันชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่น
ฉันเชื่อว่าการปล่อยให้เด็กฟังคนเถียงกัน จะมีแต่ทาให้เด็กเกิดความสับสน
และเห็นตัวอย่างผิด ๆ
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ข้อคาถาม
ฉันชอบการร่วมมือกันทางานมากกว่าการแข่งขันกันทางาน
ฉันพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ
ฉันรู้สึกเครียดและกระวนกระวายใจอยู่บ่อย ๆ
ฉันชอบเข้าร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
บทกวีส่งผลต่อความรู้สึกของฉันน้อยมากหรือไม่มีผลเลย
ฉันค่อนข้างที่จะดูถูกหรือสงสัยในเจตนาของผู้อื่น
ฉันจะตั้งเป้าหมายการทางานอย่างชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้น
บางครั้งฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลย
ปกติแล้วฉันชอบที่จะทาอะไรตามลาพัง
ฉันชอบลองชิมอาหารใหม่ ๆ และอาหารต่างชาติ
ฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเอาเปรียบกันเมื่อเขามีโอกาส
ฉันมักใช้เวลานานในการบังคับให้ตัวเองเริ่มลงมือทางานอย่างจริงจัง
ฉันไม่ค่อยรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดวิตกกังวล
ฉันมักรู้สึกว่าตัวฉันเต็มไปด้วยพลังความสามารถ
ฉันไม่ค่อยสังเกตเห็นถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
คนที่ฉันรู้จักส่วนใหญ่ชอบฉัน
ฉันพยายามทางานอย่างหนักเพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ฉันรู้สึกโกรธจากการกระทาของคนอื่นที่แสดงต่อฉันอยู่เสมอ ๆ
ฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใส และมีขวัญกาลังใจสูง
ฉันเชื่อว่าเราควรยึดคาสั่งสอนทางศาสนาเพื่อใช้ในการตัดสินเรื่องศีลธรรม
จรรยา
บางคนคิดว่าฉันเป็นคนเย็นชาและมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน
เมื่อฉันตั้งใจจะทาอะไรแล้ว ฉันจะพยายามทามันให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ฉันมักรู้สึกท้อแท้และยอมแพ้มัน
ฉันไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีมีความสุข
บางครั้งเมื่อฉันอ่านบทกวีหรือดูงานศิลปะ ฉันรู้สึกสั่นสะท้านหรือเกิดคลื่น
แห่งความเร่าร้อน
ฉันมักจะเป็นคนหัวแข็งและยึดติดกับทัศนคติของตัวเอง
บางครั้งฉันไม่ใช่คนที่ผู้อื่นพึ่งพาหรือไว้ใจได้อย่างที่ควรจะเป็น
ฉันไม่ค่อยรู้สึกเศร้าโศกหรือหดหู่ใจ
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ข้อคาถาม
47 ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยกิจกรรม
48 ฉันมีความสนใจน้อยมากเกี่ยวกับการคาดเดาถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
หรือความรู้สึกของคน
49 ปกติฉันจะเป็นคนที่คิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆอย่างละเอียดรอบคอบ
50 ฉันเป็นคนที่สามารถทางานต่าง ๆ ให้สาเร็จได้เสมอ
51 ฉันมักรู้สึกอ่อนแอและต้องการให้คนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ แทน
52 ฉันเป็นคนกระฉับกระเฉงอย่างมาก
53 ฉันมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ประเทืองปัญญา
54 ถ้าฉันไม่ชอบใครแล้ว ฉันมักจะแสดงให้เขารู้
55 ฉันไม่มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ
56 เมื่อฉันรู้สึกอับอายมาก ฉันอยากจะหลบหน้าไปจากคนอื่น
57 ฉันชอบที่จะทาอะไรตามวิธีของฉันเองมากกว่าการเป็นผู้นาคนอื่น
58 ฉันมักจะสนุกกับเรื่องที่ต้องพิสูจน์หรือความคิดที่เป็นนามธรรม
59 ถ้าจาเป็น ฉันก็เต็มใจที่จะบงการให้คนอื่นทาตามความต้องการของตนเอง
60 ฉันกระหายถึงความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ฉันทา
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ส่วนที่ 7 แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อหมายแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย (  ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
4
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
3
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
2
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด

ลาดับ
รายการที่ปฏิบัติ
1. ความคิดคล่องตัว (Fluency)
1.1
1.2
1.3

ท่านสามารถคิดพลิกแพลง ในการแก้ปัญหาได้อย่างดี
ท่านเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยความคิดของท่านเอง
หากเกิดปัญหาขึ้น ท่านสามารถคิดหาทางออก หรือแนวทางแก้ปัญหา
ได้เสมอ
1.4 ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสื่อสารได้อย่าง
ชัดถ้อยชัดคา
1.5 ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทางภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
2.1

ไม่ว่าปัญหานั้นจะยากเพียงใด ท่านมีความมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
2.2 ท่านมีความมั่นใจว่าจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทางที่ไม่
ซ้ากัน เพื่อแก้ไขปัญหา
2.3 เมื่อเกิดปัญหา ท่านสามารถคิดหาแนวทางแก้ไขได้ในทันทีทันใด
2.4 ท่านมีความมั่นใจว่าจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทาง ใน
หลายๆ สถานการณ์
2.5 ท่านสามารถนาความรู้หรือประสบการณ์มาดัดแปลงเพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาได้หลายแนวทาง
2.6 ท่านไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป ท่านจะทางานเพื่อความสุข
และความพอใจของตนเอง
3. ความคิดริเริ่ม (Creativity)
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3.1 ท่านเป็นคนที่สนใจและยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มา
ก่อน
3.2 ท่านเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง
3.3 ท่านเป็นคนที่มีจินตนาการสูง
3.4 ท่านมั่นใจว่าจะคิดริเริ่มทาอะไรใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมได้
3.5 ท่านมีความเชื่อมั่นว่าคิดคิดริเริ่มของท่านจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
3.6 ท่านมั่นใจว่าท่านสามารถแก้ไขปัญหาโดยนาความรู้เดิม ประสบการณ์
มาดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ หรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาใหม่ๆ ได้
4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ท่านเป็นคนที่เคร่งครัดในกฏระเบียบแบบแผนเป็นอย่างมาก
ท่านมีความมั่นใจว่าแนวคิดใหม่ๆ ของท่าน สามารถนาไปปฏิบัติได้
จริง
ท่านมีความมั่นใจว่างานส่วนใหญ่ที่ท่านปฏิบัติ เป็นงานที่มีคุณค่า เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ
ท่านมีความใส่ใจในรายละเอียด และหาแนวทางในการปรับปรุง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่างสม่าเสมอ
ท่านมีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ของตนเองอยู่เสมอ เพื่อนามาสร้างสรรค์ผลงานให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 8 แบบสอบถามทักษะทางการบริหาร
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อหมายแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย (  ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
4
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
3
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
2
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด

ลาดับ

รายการที่ปฏิบัติ

1. ทักษะด้านเทคนิค
1.1 ท่านสามารถจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารได้อย่าง
พอเพียงกับความต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม
1.2 ท่านมีวิธีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการบริหารงานได้
อย่างเหมาะสม
1.3 ท่านสามารถนาเทคนิคและกระบวนการบริหาร ผนวกกับข้อ 1.1-1.2ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ท่านสามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
ในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
1.5 ท่านบริหารงานโดยยึดถือแผนงานเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและประสบความสาเร็จ
1.6 ท่านสามารถดาเนินการเป็นประธานในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย
1.7 ท่านสามารถสร้างสมดุลในการบริหารงาน เริ่มตั้งแต่จัดระบบงาน
บริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร การบริหาร
ทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแผนการ
ดาเนินงานขององค์การ
1.8 ใช้เครื่องมือเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาได้อย่าง
ถูกต้อง มีความเหมาะสม ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง และปรับขึ้น
เงินเดือน โบนัส เป็นต้น
2. ทักษะด้านมนุษย์
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2.1 ท่านสามารถติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดีเพื่อให้ความสนับสนุนในการบริหารจัดการภายในแผนกและ
องค์การมีความราบรื่น
2.2 ท่านสามารถวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรและสามารถ
มอบหมายงานให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3 ท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางานและตัดสินใจร่วมกับ
ท่าน
2.4 ท่านมีความเป็นกันเองและสร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจใน
กลุ่มบุคลากรได้เสมอ ในทุก ๆ สถานการณ์
2.5 ท่านให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และรู้จักยกย่อง
ชมเชยผู้ร่วมงานทุกท่านอย่างจริงใจ
2.6 ท่านควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่อเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
2.7 ท่านสามารถติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารงานขององค์การ
2.8 ท่านสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ
เปิดให้โอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด
3.1 ท่านสามารถใช้วิสัยทัศน์ในการกาหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ความสาเร็จขององค์การ
3.2 ท่านมีความรู้และความเข้าใจถึงภารกิจและขอบเขตของงานบริหาร
กิจการค้าส่งได้อย่างถูกต้อง
3.3 ท่านมีแนวคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่จะนามาใช้ในการบริหาร
3.4 ท่านสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3.5 ท่านแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน เป็นประจา เพื่อนาไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
3.6 ท่านสามารถวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานได้
อย่างมีเหตุมีผลและนามาซึ่งข้อสรุปที่ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือ
แก้ไขปัญหาได้
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ลาดับ

รายการที่ปฏิบัติ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

3.7 ท่านสามารถให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
จริง
3.8 ท่านสามารถกาหนดและจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน สถานการณ์ และโครงการต่างๆ

ส่วนที่ 9 แบบสอบถามการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อหมายแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย (  ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
4
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
3
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
2
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด

ลาดับ
รายการที่ปฏิบัติ
1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น
1.1 ท่านอาสาปฏิบัติงานแทน เมื่อเพื่อนร่วมงานมีเหตุจาเป็นต้องหยุดงาน
1.2 เมือ่ เพื่อนร่วมงานทา งานไม่ทัน ท่านช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ
1.3 เมือ่ เพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานท่านพร้อมเป็นที่ปรึกษา
หรือให้คาแนะนา
1.4 ท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงาน
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
2.1 ท่านระมัดระวังการกระทาของตนเอง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
ของเพื่อนร่วมงาน
2.2 ท่านให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน
2.3 ท่านแสดงกิริยาสุภาพอ่อนโยนกับเพื่อนร่วมงาน
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ลาดับ
รายการที่ปฏิบัติ
2.4 ท่านรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้รีบดาเนินการแก้ไข
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
3.1 ท่านไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติงานเมื่อต้องปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก
3.2 เมือ่ มีปริมาณงานจานวนมาก หรือมีงานยุ่ง ท่านเต็มใจทางานเกินเวลา
3.3 ท่านยินดีตอบคาถามเพื่อร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้องเสมอ แม้จะเป็นคาถาม
ซ้าๆ
3.4 ท่านพยายามควบคุมอารมณ์ทั้งสีหน้าและน้าเสียงให้เป็นปกติ แม้รู้สึก
ไม่พอใจหรือเหน็ดเหนื่อยต่อการปฏิบัติงาน
4. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
4.1 ท่านตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุด เพื่อภาพพจน์และชื่อเสียงขององค์การ
4.2 ท่านไม่ใช้สิทธิลาป่วย ลากิจ โดยไม่จาเป็น
4.3 ท่านรักษาทรัพย์สินขององค์การเป็นอย่างดีระดับเดียวกันกับทรัพย์สิน
ของท่าน
4.4 ท่านไม่ใช้เวลาระหว่างทางานทาภารกิจส่วนตัว นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
5.1 เมื่อมีกิจกรรมพิเศษขององค์การ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
5.2 ท่านยินดีเข้าร่วมประชุมของหน่วยงาน แม้เป็นช่วงเวลาวันหยุดของ
ท่าน
5.3 ท่านแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ในที่ประชุม
5.4 ท่านแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
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ส่วนที่ 10 แบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงรุก
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อหมายแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย (  ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
4
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
3
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
2
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด
ตัวท่าน
ลาดับ

ข้อคาถาม
5 4 3 2 1

1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1 แสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวาง
1.2 แสดงออกถึงความมั่นใจในการเอาชนะอุปสรรค
และมุ่งสู่เป้าหมาย
1.3 สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการทางานของ
ผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน
1.4 สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงาน
1.5 สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้
ทางานร่วมกัน
1.6 สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน
1.7 มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
1.8 สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
2.1 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจและตั้งใจ
ปฏิบัติงาน
2.2 สร้างเจคติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็นภาพที่ดีใน
อนาคตขององค์การ

หัวหน้างานท่านอื่นทั่วทั้ง
บริษัท
5 4 3 2 1

ตัวท่าน
ลาดับ

ข้อคาถาม
5 4 3 2 1

2.3 สร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์และผลสาเร็จ
แก่ผู้ร่วมงาน
2.4 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงาน
2.5 เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
2.6 สร้างความคาดหวังความสาเร็จของงานแก่
ผู้ร่วมงาน
3. การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม
3.1 สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นแนวทางใหม่ ๆ ใน
การแก้ปัญหา
3.2 สนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้
ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดงความ
คิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเต็มที่
3.4 4 ส่งเสริมให้ผูร่วมงานรู้จักวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้
เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
3.5 มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
3.6 ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิดและ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.1 ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการและ
ความสามารถของผู้ร่วมงาน
4.2 ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล
4.3 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและ
พัฒนาจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ
4.4 มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของ
ผู้ร่วมงาน
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บริษัท
5 4 3 2 1

ตัวท่าน
ลาดับ

ข้อคาถาม
5 4 3 2 1
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หัวหน้างานท่านอื่นทั่วทั้ง
บริษัท
5 4 3 2 1

4.5 รับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ และเห็นอก
เห็นใจต่อการกระทา
4.6 ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็น
รายบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม

ภาคผนวก ค
ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง
ประเด็น
ข้อคำถำมกำรวิจัย
สำคัญ
1. กำรสรร 1.1 บริษัทระบุคุณสมบัติของคนเก่งในแต่ละตำแหน่ง
หำและ
งำนก่อนนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคนเก่ง
คัดเลือก
1.2 บริษัทระบุคุณสมบัติของคนเก่งในสอดคล้องกับ

ควำมถี่

ค่ำ IOC

3

1

กำร
พิจำรณำ
สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

1.3 บริษัทพิจำรณำคัดเลือกหัวหน้ำงำนคนเก่ง ในแต่ละ
ตำแหน่งงำนจำกผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 3 ปี

3

0.67

สอดคล้อง

1.4 บริษัทพิจำรณำคัดเลือกหัวหน้ำงำนคนเก่งในแต่ละ
ตำแหน่งงำนจำกระดับกำรศึกษำ
1.5 บริษัทพิจำรณำคัดเลือกหัวหน้ำงำนคนเก่งในแต่ละ
ตำแหน่งงำนจำกสถำบันที่จบกำรศึกษำ และ GPA
1.6 บริษัทพิจำรณำคัดเลือกหัวหน้ำงำนคนเก่งในแต่ละ
ตำแหน่งงำนจำกประสบกำรณ์กำรทำงำน และชื่อเสียง
ขององค์กำรที่เคยผ่ำนงำน
1.7 บริษัทพิจำรณำคัดเลือกหัวหน้ำงำนคนเก่งในแต่ละ
ตำแหน่งงำนจำกคุณลักษณะและบุคลิกภำพ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
1.8 บริษัทพิจำรณำคัดเลือกหัวหน้ำงำนคนเก่งในแต่ละ
ตำแหน่งงำนจำกทัศนคติที่มตี ่อบริษัท
1.9 บริษัทพิจำรณำคัดเลือกหัวหน้ำงำนคนเก่งในแต่ละ
ตำแหน่งงำนจำกศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนที่แอบแฝง
อยู่ในตัวบุคคล เช่น ควำมเป็นผู้นำ ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำร
1.10 บริษัทพิจำรณำคัดเลือกหัวหน้ำงำนคนเก่งในแต่ละ
ตำแหน่งงำนจำกขีดควำมสำมำรถหลัก ทั้งในด้ำนทักษะ
ควำมรู้ และพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรปฏิบัติงำน
เช่น จิตสำนึกด้ำนบริกำร กำรทำงำนเป็นทีม กำรสื่อสำร
ด้วยวำจำ
1.11 บริษัทพิจำรณำคัดเลือกหัวหน้ำงำนคนเก่งในแต่ละ
ตำแหน่งงำนจำกกำรได้รับกำรยอมรับจำกคนในองค์กำร

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของบริษัทในแต่ละปี
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

2. กำรพัฒนำ
คนเก่ง

2.1 บริษัทจัดโปรแกรมกำรฝึกอบรมประจำปีที่มี
ควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำร (Training Need)
ของหัวหน้ำงำนคนเก่ง
2.2 บริษัทจัดระบบกำรสอนงำน (Coaching) ไว้สอน
งำนและดูแลเอำใจใส่กำรทำงำนของหัวหน้ำงำนคน
เก่งอย่ำงใกล้ชิด
2.3 บริษัทจัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ไว้สอนงำน
และดูแลเอำใจใส่กำรทำงำนของหัวหน้ำงำนคนเก่ง
อย่ำงใกล้ชิด
2.4 บริษัทมีกำรมอบหมำยงำนที่มคี ุณค่ำ (Job
Enrichment) ไว้เพื่อเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในงำน
ให้แก่หัวหน้ำงำนคนเก่ง
2.5 บริษัทมีกำรมอบหมำยงำนเพิม่ ขึ้น (Job
Enlargement) ไว้เพื่อเพิ่มทักษะควำมสำมำรถใน
งำนให้แก่หัวหน้ำงำนคนเก่ง
2.6 บริษัทมีกำรให้กำรปรึกษำแนะนำ (Career
Consulting) ไว้เพื่อแนะนำและให้ควำมรูด้ ้ำนต่ำง ๆ
แก่หัวหน้ำงำนคนเก่ง
2.7 บริษัทมีกำรมอบหมำยงำนที่มคี วำมท้ำทำย
(Challenge Job) ไว้เพื่อเพิ่มและพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถให้แก่หัวหน้ำงำนคนเก่ง
2.8 บริษัทมีกำรฝึกฝนกำรปฏิบัติงำน (On the Job
Training) ไว้เพื่อเพิ่มควำมชำนำญและควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนให้แก่หัวหน้ำงำนคนเก่ง
2.9 บริษัทมีกำรมอบหมำยงำนโครงกำร (Special
Project Assignment) ให้หัวหน้ำงำนคนเก่งปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ
2.10 บริษัทมีระบบหมุนเวียนงำนให้หัวหน้ำงำนคน
เก่งไปปฏิบัตหิ น้ำที่อื่น ๆ ชั่วครำวตำมควำมเหมำะสม
2.11 บริษัทส่งเสริมให้หัวหน้ำงำนคนเก่งได้รบั กำร
อบรมและพัฒนำภำวะผู้นำ (Leadership
Development)

3

1

กำร
พิจำรณำ
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

3. กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน
และกำรให้
รำงวัลคนเก่ง

4. กำรธำรง
รักษำคนเก่ง

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำรพิจำรณำ

3.1 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนและรำงวัลให้แก่หัวหน้ำ
งำนคนเก่ง ที่มีควำมเหมำะสมและแข่งขันได้
3.2 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับขีด
ควำมสำมำรถของพนักงำนและผลงำนเพื่อจูงใจให้
พนักงำนคนเก่งสร้ำงผลงำนที่ดีเยีย่ มตลอดเวลำ
3.3 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลกำร
ปฏิบัติงำน
3.4 บริษัทให้โบนัสพิเศษตำมควำมเหมำะสมตำมผล
กำรปฏิบัติงำน

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3.5 บริษัทจัดสวัสดิกำรให้หัวหน้ำงำนคนเก่งได้
เหมำะสม เช่นสิทธิกำรลำต่ำง ๆ ประกันสุขภำพ
เงินทุนสำรองเลีย้ งชีพ เวลำทำงำนที่ยืดหยุ่น เป็น
ต้น
3.6บริษัทชมเชยกำรทำงำนของหัวหน้ำงำนคนเก่ง
อย่ำงสม่ำเสมอจำกผู้บังคับบัญชำ และผูบ้ ริหำร
ระดับสูง

3

0.67

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

4.1 บริษัทมีภำพลักษณ์ทดี่ ี มีชื่อเสียง มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (Employer Branding)

3

1

สอดคล้อง

4.2 บริษัทมีกำรกำรบริหำรจัดกำรผลกำรปฏิบตั ิงำน

3

1

สอดคล้อง

4.3 บริษัทมีกำรสื่อสำรเรื่องผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทอย่ำงชัดเจน

3

1

สอดคล้อง

4.4 บริษัทมีเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่
เหมำะสม

3

1

สอดคล้อง

4.5 บริษัทมีข้อมูลป้อนกลับให้พนักงำนรับทรำบ
รวมถึงแนวทำงกำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติงำน

3

1

สอดคล้อง

4.6 บริษัทมีกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของ
พนักงำนคนเก่ง และเปิดโอกำสให้พนักงำนคนเก่ง
แสดงผลงำน
4.7 บริษัทเข้ำใจควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวัง
ของพนักงำนคนเก่ง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ
4. กำรธำรง
รักษำคนเก่ง
(ต่อ)

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำรพิจำรณำ

4.8 บริษัทสนับสนุนให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
อำชีพ และสำยงำนบริหำร

3

1

สอดคล้อง

4.9 บริษัทกำรเชื่อมโยงโปรแกรมหรือระบบงำน
บริหำรงำนบุคคลเข้ำกับเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ทำง
ธุรกิจของบริษัท
4.10 บริษัทมีระบบกำรสื่อสำรสองทำงระหว่ำง
ควำมคำดหวังของบริษัทและควำมคำดหวังของ
พนักงำน
4.11 บริษัทมีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
บรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

4.12 บริษัทมีผู้บริหำรมีชื่อเสียงและมีวสิ ัยทัศน์ใน
กำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและมี
ควำมเป็นไปได้
4.13 บริษัทมีกำรเลื่อนตำแหน่ง โอนย้ำย หมุนเวียน
งำน (Promotion)

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

4.14 บริษัทมีกำรสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กำร
(Engagement)

3

1

สอดคล้อง
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำรพิจำรณำ

1.
สภำพแวดล้อม
และ
บรรยำกำศใน
กำรทำงำน

1.1 บริษัทของท่ำนมีกำรประสำนงำน สนับสนุน
ช่วยเหลือกันอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันประสบผลสำเร็จ
1.2 บริษัทของท่ำนปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงมีมิตร
ไมตรีต่อกัน ให้ควำมเคำรพรัก ให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน
1.3 บริษัทของท่ำนมีปฏิบัติงำนร่วมกันด้วยควำม
ไว้วำงใจ เปิดรับฟังควำมคิดเห็นซึง่ กันและกัน
1.4 สถำนที่ปฏิบตั ิงำนเอื้ออำนวยต่อกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่

3

0.67

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

1.5 ขนำดของทีมงำนมีควำมเหมำะสม

3

0.67

สอดคล้อง

2.1 มีกำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
ชัดเจนร่วมกัน

3

1

สอดคล้อง

2.2 บริษัทของท่ำนมีผู้นำที่ยดึ หลักกำร มี
ควำมสำมำรถและวิสยั ทัศน์
2.3 บริษัทของท่ำนมีโครงสร้ำงมุ่งเน้นผลงำน

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

2.4 มีกำรตระหนักในเป้ำหมำยและพันธกิจของ
บริษัท

3

1

สอดคล้อง

2.5 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติกำร และมีข้อมูล
ย้อนกลับให้พนักงำนเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนำ

3

0.67

สอดคล้อง

3.1 มีกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำงภำยในทีม และพร้อม
รับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกในทีม

3

1

สอดคล้อง

3.2 กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกในทีมมีควำม
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์

3

1

สอดคล้อง

3.3 ได้รับกำรสนับสนุนจำกผูร้ ่วมงำนและ
ผู้บังคับบัญชำทำให้ปฏิบตั ิงำนได้ดขี ึ้น

3

1

สอดคล้อง

3.4 เปิดโอกำสให้สมำชิกในทีมมีสว่ นร่วมในกำร
ตัดสินใจ เกีย่ วกับกำรวำงแผน และลำดับขั้นตอนใน
กำรปฏิบัติงำน

3

1

สอดคล้อง

2. ด้ำน
เป้ำหมำย และ
บริบทที่
เกี่ยวกับ
องค์กำร

3. ด้ำน
กระบวนกำร
ทำงำน
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

.4. ด้ำน
บทบำทและ
โครงสร้ำงของ
ทีม

4.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ
สมำชิกในทีมอย่ำงครบถ้วนและชัดเจน
4.2 ทีมมีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
4.3 มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ
4.4 กำรยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและมีกำร
ตระหนักถึงควำมสำมำรถของสมำชิกในทีมก่อนมีกำร
มอบหมำยงำน
4.5 มีรูปแบบทำงควำมคิดที่ถูกต้องร่วมกัน

3

1

สอดคล้อง

3
3
3

0.67
0.67
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

1.1 บริษัทของท่ำนมีโครงสร้ำงบริษัท หรือสำยกำร
บังคับบัญชำที่ชัดเจน
1.2 บริษัทของท่ำนกำหนดบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของบุคลำกรแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน
1.3 บริษัทของท่ำนมีกำรประกำศนโยบำยและ
เป้ำหมำยให้บคุ ลำกรได้รับทรำบ
1.4 บริษัทของท่ำนมีกำรประสำนงำนที่คล่องตัว เอื้อ
ต่อกำรปฏิบตั ิงำน
1.5 บริษัทของท่ำนมีกำรสื่อสำรทีม่ ีประสิทธิภำพ

3

1

กำร
พิจำรณำ
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

2.1 บริษัทของท่ำนกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงำนที่
ชัดเจน
2.2 บริษัทของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมินผลกำร
ทำงำนประจำปีมำปรับปรุงวิธีกำรทำงำน
2.3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนพยำยำมปรับปรุง
วิธีกำรทำงำน เพื่อให้ได้ผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ
ประเด็นสำคัญ
1 โครงสร้ำง
องค์กำร

2. มำตรฐำน
กำรทำงำน
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

.2. มำตรฐำน
กำรทำงำน
(ต่อ)

2.4 บริษัทมีกำรใช้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเดียวกัน
ทุกหน่วยงำน
2.5 มีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
2.6 มีกำรให้รำงวัลแก่หน่วยงำนทีม่ ีผลงำนดี ได้
มำตรฐำน
3.1 ผู้บังคับบัญชำมอบควำมไว้วำงใจและอิสระในกำร
ทำงำนให้แก่ท่ำนอย่ำงเต็มที
3.2 มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบได้อย่ำง
เหมำะสมกับตำแหน่ง
3.3 ท่ำนสำมำรถตัดสินใจแก้ปญ
ั หำในกำรทำงำนที่
รับผิดชอบได้อย่ำงอิสระ
3.4 ท่ำนริเริ่มทำโครงกำรหรือสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ
ให้กับหน่วยงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพงำน
4.1 ท่ำนได้รับกำรชื่นชมเมื่อทำงำนสำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้
4.2 กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นและตำแหน่งในบริษัทของ
ท่ำนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดและมีควำมเป็นธรรม
4.3 บริษัทของท่ำนมีวิธีกำรจูงใจพนักงำนให้
ปฏิบัติงำนด้วยกำรให้รำงวัล และมีกำรจัดสวัสดิกำร
ไว้อย่ำงเหมำะสม
4.4 ท่ำนได้รับควำมเห็นอกเห็นใจจำกผู้ร่วมงำน หรือ
ผู้บังคับบัญชำเมื่อทำงำนผิดพลำดโดย
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์
5.1 ผู้บังคับบัญชำใส่ใจและให้กำรสนับสนุนกำร
ทำงำนของท่ำน
5.2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนให้ควำมร่วมมือ
และช่วยเหลือเท่ำที่ควรเมื่อท่ำนต้องทำงำนที่ยุ่งยำก
5.3 ท่ำนรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมกำรทำงำนที่
มีประสิทธิภำพ
5.4 บริษัทมีกำรจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมในกำร
ปฏิบัติงำน

3

0.67

กำร
พิจำรณำ
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3. ควำม
รับผิดชอบ

4. กำรชื่นชม
ได้รับกำร
ยอมรับ

5. กำร
สนับสนุน
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ
6. ควำมรู้สึก
ผูกพันต่อ
องค์กำร

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

6.1 ท่ำนรู้สึกภูมิใจที่บอกใครๆ ว่ำทำงำนในบริษัทนี้

3

1

กำร
พิจำรณำ
สอดคล้อง

6.2 ท่ำนตั้งใจทำงำนให้ดีที่สุด เพือ่ สร้ำงชื่อเสียงให้กับ
บริษัทและหน่วยงำนของท่ำน
6.3 บุคลำกรในบริษัทและหน่วยงำนท่ำนมีควำมรูส้ ึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
6.4 ท่ำนจะแนะนำให้ญำติ เพื่อนหรือคนที่ท่ำนรู้จัก
ให้มำใช้บริกำรที่บริษัทที่ท่ำนทำงำนอยู่

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

1. กำรสอนงำน
2. ระบบพี่เลีย้ ง
3. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ
4. กำรประเมิน 360 องศำ

3
3
3
3

0.67
0.67
0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5. ระบบเครือข่ำย
6. กำรมอบหมำยงำน
7. กำรฝึกอบรม
8. กำรพัฒนำตนเอง
2.1 ท่ำนคิดว่ำองค์กำรของท่ำนเน้นเรื่องกำรพัฒนำ
ผู้นำแก่พนักงำนทุกระดับทั่วทั้งองค์กำร

3
3
3
3
3

0.67
0.67
0.67
0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

2.2 ท่ำนคิดว่ำองค์กำรของท่ำนให้คุณค่ำแก่พฤติกรรม
ที่ส่งเสริมภำวะผู้นำแก่พนักงำนทุกระดับในองค์กำร
2.3 ท่ำนคิดว่ำองค์กำรของท่ำนกล่ำวอย่ำงชัดเจนถึง
คุณค่ำและหลักกำรที่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภำวะผู้นำ
2.4 ท่ำนคิดว่ำองค์กำรของท่ำนมีโครงสร้ำงสนับสนุน
พฤติกรรมที่เกีย่ วข้องกับภำวะผู้นำของพนักงำนทุก
ระดับในองค์กำร

3

0.67

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วัดแบบสอบถามการพัฒนาภาวะผู้นา
ประเด็นสำคัญ
1. แนวทำง
ปฏิบัติในกำร
พัฒนำภำวะ
ผู้นำ

2. วัฒนธรรม
ในกำรพัฒนำ
ภำวะผู้นำ

ข้อคำถำมกำรวิจัย
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั แบบสอบถามการพัฒนาภาวะผู้นา (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

3. ผู้บริหำร
และหัวหน้ำ
งำนให้
ควำมสำคัญใน
กำรพัฒนำ
ภำวะผู้นำ

3.1 ท่ำนคิดว่ำองค์กำรของท่ำนกำรสนับสนุนจำก
ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนในกำรพัฒนำภำวะผู้นำ
3.2 ท่ำนคิดว่ำผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนในองค์กำรของ
ท่ำนประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีของผู้นำองค์กำร
3.3 ท่ำนคิดว่ำผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนในองค์กำรของ
ท่ำนส่งเสริมพฤติกรรมภำวะผู้นำ และกำรให้รำงวัล
3.4 ท่ำนคิดว่ำผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนในองค์กำรของ
ท่ำนยึดถือกำรพัฒนำภำวะผู้นำเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
ลำดับแรก
3.5 ท่ำนคิดว่ำผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนในองค์กำรของ
ท่ำนมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำผู้นำคนอื่นในองค์กำร
3.6 ท่ำนคิดว่ำผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนในองค์กำรของ
ท่ำนมีควำมเอำใจใส่ในกำรพัฒนำผู้นำคนอื่นด้วยกำร
ฝึกอบรม กำรสอนงำน และกำรเป็นพี่เลี้ยง
4.1 ท่ำนคิดว่ำองค์กำรของท่ำนมีกำรสรรหำ คัดเลือก
กำรฝึกอบรมและพัฒนำ ที่สนับสนุนกำรพัฒนำทักษะ
สร้ำงแรงจูงใจและ ให้อำนำจพนักงำน

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

4.2 ท่ำนคิดว่ำองค์กำรของท่ำนมีกำรประเมินผลอย่ำง
ต่อเนื่องและกำรมีกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
4.3 ท่ำนคิดว่ำองค์กำรของท่ำนมีระบบข้อมูล
ป้อนกลับที่ดีเพื่อให้พนักงำนทุกระดับรับทรำบผลกำร
ปฏิบัติงำน และเกิดกำรพัฒนำทักษะภำวะผู้นำ

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

4. ระบบกำร
บริหำรงำน
บุคคลที่เป็น
ระบบ
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั บุคลิกภาพผู้นา
ประเด็นสำคัญ

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

1. ฉันไม่ใช่คนช่ำงวิตกกังวล
2. ฉันชอบให้มีคนอยู่รอบข้ำงมำก ๆ
3. ฉันไม่ชอบเสียเวลำไปกับกำรคิดเพ้อฝัน
4. ฉันพยำยำมสุภำพกับทุกคนที่ฉันพบ

3
3
3
3

1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5. ฉันจะเก็บสิ่งของส่วนตัวต่ำง ๆ ให้สะอำดเรียบร้อย
อยู่เสมอ
6. ฉันรู้สึกว่ำตนเองด้อยกว่ำคนอื่นอยู่บ่อย ๆ
7. ฉันเป็นคนหัวเรำะง่ำย ๆ
8. เมื่อฉันพบว่ำวิธีใดเป็นวิธีกำรทีถ่ ูกต้องในกำรทำสิ่ง
ต่ำง ๆ ฉันก็มักจะใช้วิธีนั้นอยู่เป็นประจำ
9. ฉันมักมีเรื่องโต้เถียงหรือขัดแย้งกับคนในครอบครัว
หรือเพื่อนร่วมงำน
10. ฉันสำมำรถบังคับตัวเองให้ทำสิ่งต่ำง ๆ ให้เสร็จ
ภำยในเวลำที่กำหนดได้เสมอ
11. เมื่อฉันตกอยูภ่ ำยใต้ควำมกดดันมำก ๆบำงครั้งฉัน
รู้สึกเหมือนตัวเองจะแตกเป็นเสี่ยง ๆ
12. ฉันไม่คดิ ว่ำตัวเองเป็นคนร่ำเริง
13, ฉันรู้สึกทึ่งในรูปแบบที่ฉันพบในศิลปะและธรรมชำติ
14. บำงคนคิดว่ำฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวและถือตัวเองเป็น
ใหญ่
15. ฉันไม่ใช่คนเจ้ำระเบียบ
16 ฉันไม่ค่อยรู้สึกเหงำหรือซึมเศร้ำ
17. ฉันชอบพบปะพูดคุยกับคนอืน่
18. ฉันเชื่อว่ำกำรปล่อยให้เด็กฟังคนเถียงกัน จะมีแต่ทำ
ให้เด็กเกิดควำมสับสน และเห็นตัวอย่ำงผิด ๆ
19. ฉันชอบกำรร่วมมือกันทำงำนมำกกว่ำกำรแข่งขัน
กันทำงำน
20. ฉันพยำยำมทำงำนทีไ่ ด้รับมอบหมำยอย่ำงตั้งใจ
21. ฉันรู้สึกเครียดและกระวนกระวำยใจอยู่บ่อย ๆ
22. ฉันชอบเข้ำร่วมในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ

3

1

สอดคล้อง

3
3
3

1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3
3
3

1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

3
3
3
3

1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3
3
3

1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ข้อคำถำมกำรวิจัย
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั บุคลิกภาพผู้นา (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

23. บทกวีส่งผลต่อควำมรู้สึกของฉันน้อยมำกหรือไม่มผี ล
เลย
24. ฉันค่อนข้ำงที่จะดูถูกหรือสงสัยในเจตนำของผู้อื่น
25. ฉันจะตั้งเป้ำหมำยกำรทำงำนอย่ำงชัดเจนและมีกำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นขั้นตอน เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยนั้น
26. บำงครั้งฉันรูส้ ึกว่ำตัวเองไม่มีคณ
ุ ค่ำเลย

3

1

สอดคล้อง

3
3

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

27. ปกติแล้วฉันชอบที่จะทำอะไรตำมลำพัง
28. ฉันชอบลองชิมอำหำรใหม่ ๆ และอำหำรต่ำงชำติ
29. ฉันเชื่อว่ำคนส่วนใหญ่จะเอำเปรียบกันเมื่อเขำมี
โอกำส
30. ฉันมักใช้เวลำนำนในกำรบังคับให้ตัวเองเริ่มลงมือ
ทำงำนอย่ำงจริงจัง
31. ฉันไม่ค่อยรูส้ ึกหวำดกลัวหรือหวำดวิตกกังวล
32. ฉันมักรูส้ ึกว่ำตัวฉันเต็มไปด้วยพลังควำมสำมำรถ
33. ฉันไม่ค่อยสังเกตเห็นถึงอำรมณ์หรือควำมรูส้ ึกที่
เกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ
34. คนที่ฉันรู้จักส่วนใหญ่ชอบฉัน
35. ฉันพยำยำมทำงำนอย่ำงหนักเพื่อทำให้บรรลุ
เป้ำหมำยทีต่ ั้งไว้
36. ฉันรู้สึกโกรธจำกกำรกระทำของคนอื่นที่แสดงต่อฉัน
อยู่เสมอ ๆ
37. เป็นคนร่ำเริงแจ่มใส และมีขวัญกำลังใจสูง
38. ฉันเชื่อว่ำเรำควรยึดคำสั่งสอนทำงศำสนำเพื่อใช้ใน
กำรตัดสินเรื่องศีลธรรมจรรยำ
39. บำงคนคิดว่ำฉันเป็นคนเย็นชำและมุ่งแต่ประโยชน์
ส่วนตน
40. เมื่อฉันตั้งใจจะทำอะไรแล้ว ฉันจะพยำยำมทำมันให้
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
41. เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้น ฉันมักรู้สึกท้อแท้และยอม
แพ้มัน
42. ฉันไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีมีควำมสุข

3
3
3

1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3
3
3

1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

3
3

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3
3

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั บุคลิกภาพผู้นา (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

43. บำงครั้งเมื่อฉันอ่ำนบทกวีหรือดูงำนศิลปะ ฉันรู้สึกสั่น
สะท้ำนหรือเกิดคลื่นแห่งควำมเร่ำร้อน
44. ฉันมักจะเป็นคนหัวแข็งและยึดติดกับทัศนคติของ
ตัวเอง
45. บำงครั้งฉันไม่ใช่คนที่ผู้อื่นพึ่งพำหรือไว้ใจได้อย่ำงที่
ควรจะเป็น
46. ฉันไม่ค่อยรูส้ ึกเศร้ำโศกหรือหดหู่ใจ
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47. ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยกิจกรรม
48. ฉันมีควำมสนใจน้อยมำกเกี่ยวกับกำรคำดเดำถึง
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติหรือควำมรู้สึกของคน
49. ปกติฉันจะเป็นคนที่คิดพิจำรณำสิ่งต่ำง ๆอย่ำง
ละเอียดรอบคอบ
50. ฉันเป็นคนที่สำมำรถทำงำนต่ำง ๆ ให้สำเร็จได้เสมอ
51. ฉันมักรูส้ ึกอ่อนแอและต้องกำรให้คนอื่นมำช่วย
แก้ปัญหำต่ำงๆ แทน
52. ฉันเป็นคนกระฉับกระเฉงอย่ำงมำก
53. ฉันมีควำมสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ประเทืองปัญญำ
54. ถ้ำฉันไม่ชอบใครแล้ว ฉันมักจะแสดงให้เขำรู้
55. ฉันไม่มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสิ่งต่ำงๆ ให้เป็น
ระบบระเบียบ
56. เมื่อฉันรูส้ ึกอับอำยมำก ฉันอยำกจะหลบหน้ำไปจำก
คนอื่น
57. ฉันชอบที่จะทำอะไรตำมวิธีของฉันเองมำกกว่ำกำร
เป็นผู้นำคนอื่น
58. ฉันมักจะสนุกกับเรื่องที่ต้องพิสูจน์หรือควำมคิดที่เป็น
นำมธรรม
59. ถ้ำจำเป็น ฉันก็เต็มใจที่จะบงกำรให้คนอื่นทำตำม
ควำมต้องกำรของตนเอง
60. ฉันกระหำยถึงควำมเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ฉันทำ
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั ความคิดสร้างสรรค์
ประเด็นสำคัญ
1. ควำมคิด
คล่องตัว

2. ควำมคิด
ยืดหยุ่น

3. ควำมคิด
ริเริม่

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

1.1 ท่ำนสำมำรถคิดพลิกแพลงในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงดี
1.2 ท่ำนเชื่อมั่นว่ำทุกปัญหำสำมำรถแก้ไขได้ด้วยควำมคิด
ของท่ำนเอง
1.3 หำกเกิดปัญหำขึ้น ท่ำนสำมำรถคิดหำทำงออก หรือ
แนวทำงแก้ปัญหำได้เสมอ
1.4 ท่ำนสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วย
กำรสื่อสำรได้อย่ำงชัดถ้อยชัดคำ
1.5 ท่ำนสำมำรถแก้ไขปัญหำได้หลำยแนวทำงภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
2.1 ไม่ว่ำปัญหำนั้นจะยำกเพียงใด ท่ำนมีควำมมั่นใจว่ำจะ
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
2.2 ท่ำนมีควำมมั่นใจว่ำจะหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำได้
หลำยๆ แนวทำงที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อแก้ไขปัญหำ
2.3 เมื่อเกิดปัญหำ ท่ำนสำมำรถคิดหำแนวทำงแก้ไขได้
ในทันทีทันใด
2.4 ท่ำนมีควำมมั่นใจว่ำจะหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำได้
หลำยๆ แนวทำง ในหลำยๆ สถำนกำรณ์
2.5 ท่ำนสำมำรถนำควำมรู้หรือประสบกำรณ์มำดัดแปลง
เพื่อหำแนวทำงแก้ปัญหำได้หลำยแนวทำง
2.6 ท่ำนไม่ยดึ ติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมำกเกินไป ท่ำนจะ
ทำงำนเพื่อควำมสุขและควำมพอใจของตนเอง
3.1 ท่ำนเป็นคนที่สนใจและยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมี
ประสบกำรณ์มำก่อน
3.2 ท่ำนเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง
3.3 ท่ำนเป็นคนที่มีจินตนำกำรสูง
3.4 ท่ำนมั่นใจว่ำจะคิดริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ที่แตกต่ำงไป
จำกเดิมได้
3.5 ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นว่ำคิดคิดริเริ่มของท่ำนจะได้รับกำร
ยอมรับจำกผู้อื่น
3.6 ท่ำนมั่นใจว่ำท่ำนสำมำรถแก้ไขปัญหำโดยนำควำมรู้
เดิม ประสบกำรณ์ มำดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ หรือแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำใหม่ๆ ได้
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั ความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

4. ควำมคิด
4.1 ท่ำนเป็นคนที่เคร่งครัดในกฏระเบียบแบบแผนเป็น
ละเอียดละออ อย่ำงมำก
(Elaboration) 4.2 ท่ำนมีควำมมั่นใจว่ำแนวคิดใหม่ๆ ของท่ำน สำมำรถ
นำไปปฏิบตั ิได้จริง
4.3 ท่ำนมีควำมมั่นใจว่ำงำนส่วนใหญ่ที่ท่ำนปฏิบัติ เป็น
งำนที่มีคุณค่ำ เป็นประโยชน์ต่อองค์กำร
4.4 ท่ำนมีควำมใส่ใจในรำยละเอียด และหำแนวทำงใน
กำรปรับปรุงแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำให้มีควำม
สมบูรณ์มำกขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
4.5 ท่ำนมีควำมใส่ใจในกำรแสวงหำควำมรูเ้ พิ่มเติม
รวมถึงกำรพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆ ของตนเองอยู่เสมอ
เพื่อนำมำสร้ำงสรรค์ผลงำนให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั ทักษะทางการบริหาร
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

1. ทักษะด้ำน
เทคนิค

1.1 ท่ำนสำมำรถจัดหำเครื่องมือและทรัพยำกรที่ใช้ในกำร
บริหำรได้อย่ำงพอเพียงกับควำมต้องกำร ในเวลำที่
เหมำะสม
1.2 ท่ำนมีวิธีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศมำใช้
ประกอบกำรบริหำรงำนได้อย่ำงเหมำะสม
1.3 ท่ำนสำมำรถนำเทคนิคและกระบวนกำรบริหำร
ผนวกกับข้อ 1.1-1.2ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.4 ท่ำนสำมำรถใช้ภำษำพูดและภำษำเขียนที่สื่อสำรได้
ชัดเจน เข้ำใจง่ำย ในกำรมอบหมำยงำนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำและผูร้ ่วมงำน
1.5 ท่ำนบริหำรงำนโดยยึดถือแผนงำนเป็นเครื่องมือช่วย
ให้เกิดกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจังและประสบควำมสำเร็จ
1.6 ท่ำนสำมำรถดำเนินกำรเป็นประธำนในที่ประชุมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำย
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั ทักษะทางการบริหาร (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

1. ทักษะด้ำน
เทคนิค (ต่อ)

1.7 ท่ำนสำมำรถสร้ำงสมดุลในกำรบริหำรงำน เริ่มตั้งแต่
จัดระบบงำนบริหำรทั่วไป กำรบริหำรงบประมำณ กำร
บริหำรบุคลำกร กำรบริหำรทรัพยำกรที่จำเป็น เพื่อให้
เป็นไปตำมกฎระเบียบและแผนกำรดำเนินงำนของ
องค์กำร
1.8 ใช้เครื่องมือเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บังคับบัญชำได้อย่ำงถูกต้อง มีควำมเหมำะสม ในกำร
พิจำรณำเลื่อนตำแหน่ง และปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส เป็น
ต้น
2.1 ท่ำนสำมำรถติดตำมและประสำนงำนกับหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดีเพือ่ ให้ควำมสนับสนุนใน
กำรบริหำรจัดกำรภำยในแผนกและองค์กำรมีควำม
รำบรื่น
2.2 ท่ำนสำมำรถวิเครำะห์ควำมต้องกำรของบุคลำกรและ
สำมำรถมอบหมำยงำนให้ปฏิบัตไิ ด้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
2.3 ท่ำนเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีสว่ นร่วมในกำรทำงำน
และตัดสินใจร่วมกับท่ำน
2.4 ท่ำนมีควำมเป็นกันเองและสร้ำงบรรยำกำศของควำม
ร่วมมือร่วมใจในกลุ่มบุคลำกรได้เสมอ ในทุก ๆ
สถำนกำรณ์
2.5 ท่ำนให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
กัน และรู้จักยกย่อง ชมเชยผู้ร่วมงำนทุกท่ำนอย่ำงจริงใจ
2.6 ท่ำนควบคุมอำรมณ์ได้ดีเมื่อเผชิญกับปัญหำและ
อุปสรรคต่ำงๆ
2.7 ท่ำนสำมำรถติดต่อประสำนงำนและขอควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรบริหำรงำน
ขององค์กำร
2.8 ท่ำนสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และเปิดให้โอกำสให้ชุมชนเข้ำร่วม
กิจกรรมขององค์กำร
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2. ทักษะด้ำน
มนุษย์

363
ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั ทักษะทางการบริหาร (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

3. ทักษะด้ำน
ควำมคิดรวบ
ยอด

3.1 ท่ำนสำมำรถใช้วิสัยทัศน์ในกำรกำหนดทิศทำงเพื่อมุ่ง
สู่เป้ำหมำยควำมสำเร็จขององค์กำร
3.2 ท่ำนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจถึงภำรกิจและขอบเขต
ของงำนบริหำรกิจกำรค้ำส่งได้อย่ำงถูกต้อง
3.3 ท่ำนมีแนวคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่จะนำมำใช้ในกำร
บริหำร
3.4 ท่ำนสำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ทสี่ ั่งสมมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม
3.5 ท่ำนแลกเปลี่ยนควำมรู้กับผู้บริหำร ผู้ร่วมงำน เป็น
ประจำ เพื่อนำไปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
3.6 ท่ำนสำมำรถวิพำกษ์วิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงำนได้อย่ำงมีเหตุมผี ลและนำมำซึ่งข้อสรุปที่
ช่วยปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนหรือแก้ไขปัญหำได้
3.7 ท่ำนสำมำรถให้คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบตั ิงำนแก่
ผู้ร่วมงำนทุกท่ำนได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถนำไป
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้จริง
3.8 ท่ำนสำมำรถกำหนดและจัดสรรบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสมกับลักษณะ
งำน สถำนกำรณ์ และโครงกำรต่ำงๆ

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั การเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การ
ประเด็นสำคัญ
1.พฤติกรรม
กำรช่วยเหลือ
ผู้อื่น

ข้อคำถำมกำรวิจัย

1.1 ท่ำนอำสำปฏิบัติงำนแทน เมือ่ เพื่อนร่วมงำนมีเหตุ
จำเป็นต้องหยุดงำน
1.2 เมื่อเพื่อนร่วมงำนทำ งำนไม่ทนั ท่ำนช่วยเหลือโดยไม่
ต้องร้องขอ
1.3 เมื่อเพื่อนร่วมงำนเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำนท่ำน
พร้อมเป็นที่ปรึกษำ หรือให้คำแนะนำ
1.4 ท่ำนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรทำงำนแก่เพื่อน
ร่วมงำน
2.พฤติกรรม 2.1 ท่ำนระมัดระวังกำรกระทำของตนเอง ที่อำจส่งผล
กำรคำนึงถึง กระทบต่อควำมรู้สึกของเพื่อนร่วมงำน
ผู้อื่น
2.2 ท่ำนให้เกียรติและเคำรพต่อกำรตัดสินใจของเพื่อน
ร่วมงำน
2.3 ท่ำนแสดงกิรยิ ำสุภำพอ่อนโยนกับเพื่อนร่วมงำน
2.4 ท่ำนรำยงำนควำมเสีย่ งที่อำจเกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้รีบดำเนินกำรแก้ไข
3. พฤติกรรม 3.1 ท่ำนไม่เบื่อหน่ำยต่อกำรปฏิบตั ิงำนเมื่อต้องปฏิบตั ิงำน
เป็นจำนวนมำก
ควำมอดทน
3.2 เมื่อมีปริมำณงำนจำนวนมำก หรือมีงำนยุ่ง ท่ำนเต็ม
อดกลั้น
ใจทำงำนเกินเวลำ
3.3 ท่ำนยินดีตอบคำถำมเพื่อร่วมงำน ผู้เกี่ยวข้องเสมอ
แม้จะเป็นคำถำมซ้ำๆ
3.4 ท่ำนพยำยำมควบคุมอำรมณ์ทั้งสีหน้ำและน้ำเสียงให้
เป็นปกติ แม้รู้สึกไม่พอใจหรือเหน็ดเหนื่อยต่อกำร
ปฏิบัติงำน
4. พฤติกรรม 4.1 ท่ำนตั้งใจปฏิบัติงำนให้ดีทสี่ ุด เพื่อภำพพจน์และ
ควำมสำนึกใน ชื่อเสียงขององค์กำร
หน้ำที่
4.2 ท่ำนไม่ใช้สิทธิลำป่วย ลำกิจ โดยไม่จำเป็น
4.3 ท่ำนรักษำทรัพย์สินขององค์กำรเป็นอย่ำงดีระดับ
เดียวกันกับทรัพย์สินของท่ำน
4.4 ท่ำนไม่ใช้เวลำระหว่ำงทำงำนทำภำรกิจส่วนตัว
นอกเหนือจำกกำรปฏิบตั ิงำนที่รับผิดชอบ

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ
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1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3
3

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3
3

0.67
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

0.67

สอดคล้อง
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั การเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การ (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

5. พฤติกรรม
กำรให้ควำม
ร่วมมือ

5.1 เมื่อมีกิจกรรมพิเศษขององค์กำร ท่ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมด้วยควำมเต็มใจ
5.2 ท่ำนยินดีเข้ำร่วมประชุมของหน่วยงำน แม้เป็น
ช่วงเวลำวันหยุดของท่ำน
5.3 ท่ำนแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่
สร้ำงสรรค์ในที่ประชุม
5.4 ท่ำนแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำร

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

ควำมถี่

ค่ำ IOC

กำร
พิจำรณำ

3
3

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

3
3

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1

สอดคล้อง

ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั ภาวะผู้นาเชิงรุก
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

1.ประพฤติตน 1.1 แสดงออกถึงควำมมีวสิ ัยทัศน์อย่ำงกว้ำงขวำง
เป็นแบบอย่ำง 1.2 แสดงออกถึงควำมมั่นใจในกำรเอำชนะอุปสรรคและ
ที่ดี
มุ่งสู่เป้ำหมำย
1.3 สำมำรถระบุจุดประสงค์หลักในกำรทำงำนของ
ผู้ร่วมงำนได้อย่ำงชัดเจน
1.4 สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงำน
1.5 สำมำรถทำให้ผรู้ ่วมงำนเกิดควำมภำคภูมิใจเมื่อได้
ทำงำนร่วมกัน
1.6 สำมำรถสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับผู้ร่วมงำน
1.7 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ร่วมงำน
1.8 สำมำรถควบคุมอำรมณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้
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ผลค่า IOC ของข้อคาถามที่ใช้วดั ภาวะผู้นาเชิงรุก (ต่อ)
ประเด็นสำคัญ

ข้อคำถำมกำรวิจัย

2. กำรสร้ำง
แรงบันดำลใจ

2.1 สร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้ร่วมงำนมีกำลังใจและตั้งใจ
ปฏิบัติงำน
2.2 สร้ำงเจคติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็นภำพที่ดีใน
อนำคตขององค์กำร
2.3 สร้ำงควำมรูส้ ึกยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์และผลสำเร็จ
2.4 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงำนมีควำมสำมัคคีในกำรปฏิบตั ิงำน
2.5 เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
2.6 สร้ำงควำมคำดหวังควำมสำเร็จของงำนแก่ผู้ร่วมงำน
3. กำรส่งเสริม 3.1 สำมำรถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงำนเห็นแนวทำงใหม่ๆ ใน
ให้พนักงำนมี กำรแก้ปัญหำ
ควำมคิดริเริม่
3.2 สนับสนุนวิธีกำรใหม่ ๆ ในกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้ได้
ผลงำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนแสดงควำมคิดเห็น
ในแง่มุมต่ำง ๆ อย่ำงเต็มที่
3.4 ส่งเสริมให้ผูร่วมงำนรู้จักวิเครำะห์ปัญหำโดยใช้
เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
3.5 มอบหมำยงำนที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ
3.6 ให้อิสระแก่ผรู้ ่วมงำนในกำรใช้ควำมคิดและ
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่
4. กำร
4.1 ให้ควำมเห็นใจและเข้ำใจถึงควำมต้องกำรและ
คำนึงถึงควำม ควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำน
เป็นปัจเจก
4.2 ปฏิบัตติ ่อผูร้ ่วมงำนโดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่
บุคคล
ละบุคคล
4.3 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงำนปฏิบัติงำนด้วยควำมตั้งใจและ
พัฒนำจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ
4.4 มอบหมำยงำนตรงกับควำมรูค้ วำมสำมำรถของ
ผู้ร่วมงำน
4.5 รับฟังเรื่องรำวของผูร้ ่วมงำนอย่ำงตั้งใจ และเห็นอก
เห็นใจต่อกำรกระทำ
4.6 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมงำนเป็นรำยบุคคล
รวมทุกด้าน

ควำมถี่
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1
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ภาคผนวก ง
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง
ลาดับ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4

รายการทีป่ ฏิบัติ

การสรรหาและคัดเลือก
บริษัทระบุคุณสมบัติของคนเก่งในแต่ละตาแหน่งงานก่อนนาไปใช้
บริษัทระบุคุณสมบัติของคนเก่งในสอดคล้องกับเป้าหมาย
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งจากผลงาน
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งจากระดับการศึกษา
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งจากสถาบันการศึกษา
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งจากประสบการณ์
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งจากบุคลิกภาพ
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งจากทัศนคติ
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งจากศักยภาพ
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งจากขีดความสามารถหลัก
บริษัทพิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานคนเก่งจากการยอมรับ
การพัฒนาคนเก่ง (Talent Development)
บริษัทจัดโปรแกรมการฝึกอบรมประจาปีที่มีความเหมาะสม
บริษัทจัดระบบการสอนงาน
บริษัทจัดระบบพี่เลี้ยง
บริษัทมีการมอบหมายงานที่มีคุณค่า
บริษัทมีการมอบหมายงานเพิ่มขึ้น
บริษัทมีการให้การปรึกษาแนะนา
บริษัทมีการมอบหมายงานที่มีความท้าทาย
บริษัทมีการฝึกฝนการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการมอบหมายงานโครงการ
บริษัทมีระบบหมุนเวียนงาน
บริษัทส่งเสริมการอบรมและพัฒนาภาวะผู้นา
การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลเหมาะสม
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับขีดความสามารถ
การจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน
บริษัทให้โบนัสพิเศษตามความเหมาะสมตามผลการปฏิบัติงาน
บริษัทจัดสวัสดิการให้หัวหน้างานคนเก่งได้เหมาะสม
บริษัทชมเชยการทางานของหัวหน้างานคนเก่งอย่างสม่าเสมอ
การธารงรักษาคนเก่ง (Talent Retention)
บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีการการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการสื่อสารเรื่องผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน
บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม

Alpha If Item
Deleted
.969
.969
.969
.967
.967
.967
.969
.968
.968
.968
.967
.968
.967
.967
.967
.967
.968
.967
.967
.966
.967
.967
.967
.967
.967
.967
.967
.967
.968
.967
.967
.967
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กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง (ต่อ)
ลาดับ
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

รายการทีป่ ฏิบัติ

บริษัทมีข้อมูลป้อนกลับให้พนักงานรับทราบ
บริษัทมีการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานคนเก่ง
บริษัทเข้าใจความต้องการหรือความคาดหวังของพนักงานคนเก่ง
บริษัทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ สายงานบริหาร
บริษัทเชื่อมโยงระบบงานบริหารงานบุคคลกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์
บริษัทมีระบบการสื่อสารสองทาง
บริษัทมีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศการทางานที่ดี
บริษัทมีผู้บริหารมีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศน์ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
บริษัทมีการเลื่อนตาแหน่ง โอนย้าย หมุนเวียนงาน
บริษัทมีการสร้างความผูกพันต่อองค์การ

Alpha If Item
Deleted
.967
.968
.967
.967
.967
.967
.967
.967
.967
.967

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ลาดับ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ข้อคาถาม
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
บริษัทของท่านมีการประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือกัน
บริษัทของท่านปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีมิตรไมตรีต่อกัน
บริษัทของท่านมีปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ เปิดรับฟังความคิดเห็น
สถานที่ปฏิบัติงานเอือ้ อานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ขนาดของทีมงานมีความเหมาะสม
ด้านเป้าหมาย และบริบททีเ่ กี่ยวกับองค์การ
มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
บริษัทของท่านมีผู้นาที่ยึดหลักการ มีความสามารถและวิสัยทัศน์
บริษัทของท่านมีโครงสร้างมุ่งเน้นผลงาน
มีการตระหนักในเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท
มีการประเมินผลการปฏิบัติการ และมีขอ้ มูลย้อนกลับเพือ่ นาไปปรับปรุงพัฒนา
ด้านกระบวนการทางาน
มีการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม
การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชาทาให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการวางแผน
ด้านบทบาทและโครงสร้างของทีม
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมอย่างครบถ้วนและชัดเจน
ทีมมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีการตระหนักถึงความสามารถของสมาชิก
มีรูปแบบทางความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน

Alpha If Item
Deleted
.947
.948
.947
.946
.949
.948
.946
.947
.945
.947
.947
.948
.944
.947
.945
.947
.945
.945
.947
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บรรยากาศองค์การ
ลาดับ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4

ข้อคาถาม

โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure)
บริษัทของท่านมีโครงสร้างบริษัท หรือสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
บริษัทของท่านกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน
บริษัทของท่านมีการประกาศนโยบายและเป้าหมายให้บุคลากรได้รับทราบ
บริษัทของท่านมีการประสานงานที่คล่องตัว เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
บริษัทของท่านมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการทางาน (Standard)
บริษัทของท่านกาหนดระเบียบวิธปี ฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
บริษัทของท่านมีการนาผลการประเมินผลการทางานประจาปีมาปรับปรุงวิธกี ารทางาน
บุคลากรในหน่วยงานของท่านพยายามปรับปรุงวิธีการทางาน ให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัด
บริษัทมีการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันทุกหน่วยงาน
มีการตรวจสอบคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
มีการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานดี ได้มาตรฐาน
ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ผู้บังคับบัญชามอบความไว้วางใจและอิสระในการทางานให้แก่ท่านอย่างเต็มที
มีการมอบหมายความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับตาแหน่ง
ท่านสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในการทางานที่รับผิดชอบได้อย่างอิสระ
ท่านริเริ่มทาโครงการหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กบั หน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
การชื่นชมได้รับการยอมรับ (Recognition)
ท่านได้รับการชื่นชมเมื่อทางานสาเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้
การพิจารณาเลื่อนขั้นและตาแหน่งในบริษัทของท่านเป็นไปตามเกณฑ์และเป็นธรรม
บริษัทของท่านมีวธิ ีการจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยการให้รางวัล และสวัสดิการเหมาะสม
ท่านได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้รว่ มงาน หรือผู้บังคับบัญชาเมื่อทางานผิดพลาด
การสนับสนุน (Support)
ผู้บังคับบัญชาใส่ใจและให้การสนับสนุนการทางานของท่าน
บุคลากรในหน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ท่านรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมการทางานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ (Commitment)
ท่านรู้สึกภูมิใจที่บอกใคร ๆ ว่าทางานในบริษัทนี้
ท่านตั้งใจทางานให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทและหน่วยงานของท่าน
บุคลากรในบริษัทและหน่วยงานท่านมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ท่านจะแนะนาให้ญาติ เพื่อนหรือคนที่ท่านรู้จักให้มาใช้บริการที่บริษัทที่ท่านทางานอยู่
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Deleted
.976
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การพัฒนาภาวะผู้นา

ลาดับ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3

รายการทีป่ ฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นา
การสอนงาน
ระบบพี่เลี้ยง
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การประเมิน 360 องศา
ระบบเครือข่าย
การมอบหมายงาน
การฝึกอบรม
การพัฒนาตนเอง
วัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา
องค์การของท่านเน้นเรื่องการพัฒนาผู้นาแก่พนักงานทุกระดับทัว่ ทั้งองค์การ
องค์การของท่านให้คุณค่าแก่พฤติกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นาแก่พนักงานทุกระดับ
องค์การของท่านกล่าวอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมภาวะผู้นา
องค์การของท่านมีโครงสร้างสนับสนุนพฤติกรรมภาวะผู้นาของพนักงานทุกระดับ
ผู้บริหารและหัวหน้างานให้ความสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นา
องค์การของท่านการสนับสนุนจากผู้บริหารและหัวหน้างานในการพัฒนาภาวะผู้นา
ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาองค์การ
ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านส่งเสริมพฤติกรรมภาวะผู้นา และการให้รางวัล
ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านยึดถือการพัฒนาภาวะผู้นาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้นาคนอื่นในองค์การ
ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์การของท่านมีความเอาใจใส่ในการพัฒนาผู้นา
ระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ
องค์การของท่านมีการสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
องค์การของท่านมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน
องค์การของท่านมีระบบข้อมูลป้อนกลับที่ดีเพื่อให้พนักงานทุกระดับทราบผลการปฏิบัติงาน

Alpha If Item
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.933
.938
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.936
.935
.934
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.931
.934
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แบบสอบถามบุคลิกภาพผู้นา

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
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23
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25
26
27
28
29
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31
32
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36

ข้อคาถาม
ฉันไม่ใช่คนช่างวิตกกังวล
ฉันชอบให้มีคนอยู่รอบข้างมาก ๆ
ฉันไม่ชอบเสียเวลาไปกับการคิดเพ้อฝัน
ฉันพยายามสุภาพกับทุกคนที่ฉันพบ
ฉันจะเก็บสิ่งของส่วนตัวต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
ฉันรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่นอยู่บ่อย ๆ
ฉันเป็นคนหัวเราะง่าย ๆ
เมื่อฉันพบว่าวิธีใดเป็นวิธกี ารที่ถูกต้องในการทาสิ่งต่าง ๆ ฉันก็มักจะใช้วธิ ีนั้นอยู่เป็นประจา
ฉันมักมีเรื่องโต้เถียงหรือขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน
ฉันสามารถบังคับตัวเองให้ทาสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนดได้เสมอ
เมื่อฉันตกอยูภ่ ายใต้ความกดดันมาก ๆบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนตัวเองจะแตกเป็นเสี่ยง ๆ
ฉันไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนร่าเริง
ฉันรู้สึกทึ่งในรูปแบบที่ฉันพบในศิลปะและธรรมชาติ
บางคนคิดว่าฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวและถือตัวเองเป็นใหญ่
ฉันไม่ใช่คนเจ้าระเบียบ
ฉันไม่ค่อยรู้สึกเหงาหรือซึมเศร้า
ฉันชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่น
ฉันเชื่อว่าการปล่อยให้เด็กฟังคนเถียงกัน ทาให้เด็กเกิดความสับสน และเห็นตัวอย่างผิดๆ
ฉันชอบการร่วมมือกันทางานมากกว่าการแข่งขันกันทางาน
ฉันพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ
ฉันรู้สึกเครียดและกระวนกระวายใจอยูบ่ ่อย ๆ
ฉันชอบเข้าร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
บทกวีส่งผลต่อความรู้สึกของฉันน้อยมากหรือไม่มีผลเลย
ฉันค่อนข้างที่จะดูถกู หรือสงสัยในเจตนาของผู้อื่น
ฉันจะตั้งเป้าหมายการทางานอย่างชัดเจนและปฏิบัตอิ ย่างเป็นขั้นตอน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
บางครั้งฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลย
ปกติแล้วฉันชอบที่จะทาอะไรตามลาพัง
ฉันชอบลองชิมอาหารใหม่ ๆ และอาหารต่างชาติ
ฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเอาเปรียบกันเมื่อเขามีโอกาส
ฉันมักใช้เวลานานในการบังคับให้ตัวเองเริ่มลงมือทางานอย่างจริงจัง
ฉันไม่ค่อยรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดวิตกกังวล
ฉันมักรู้สึกว่าตัวฉันเต็มไปด้วยพลังความสามารถ
ฉันไม่ค่อยสังเกตเห็นถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
คนที่ฉันรู้จักส่วนใหญ่ชอบฉัน
ฉันพยายามทางานอย่างหนักเพือ่ ทาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ฉันรู้สึกโกรธจากการกระทาของคนอื่นทีแ่ สดงต่อฉันอยู่เสมอ ๆ

Alpha If Item
Deleted
.742
.750
.735
.755
.742
.745
.737
.746
.729
.748
.735
.742
.769
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แบบสอบถามบุคลิกภาพผู้นา (ต่อ)

ลาดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ข้อคาถาม
ฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใส และมีขวัญกาลังใจสูง
ฉันเชื่อว่าเราควรยึดคาสั่งสอนทางศาสนาเพื่อใช้ในการตัดสินเรื่องศีลธรรมจรรยา
บางคนคิดว่าฉันเป็นคนเย็นชาและมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน
เมื่อฉันตั้งใจจะทาอะไรแล้ว ฉันจะพยายามทามันให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ฉันมักรู้สึกท้อแท้และยอมแพ้มัน
ฉันไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีมีความสุข
บางครั้งเมื่อฉันอ่านบทกวีหรือดูงานศิลปะ ฉันรู้สึกสั่นสะท้านหรือเกิดคลื่นแห่งความเร่าร้อน
ฉันมักจะเป็นคนหัวแข็งและยึดติดกับทัศนคติของตัวเอง
บางครั้งฉันไม่ใช่คนที่ผู้อื่นพึ่งพาหรือไว้ใจได้อย่างที่ควรจะเป็น
ฉันไม่ค่อยรู้สึกเศร้าโศกหรือหดหู่ใจ
ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยกิจกรรม
ฉันมีความสนใจน้อยมากเกี่ยวกับการคาดเดาถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติความรู้สึกของคน
ปกติฉันจะเป็นคนที่คิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆอย่างละเอียดรอบคอบ
ฉันเป็นคนที่สามารถทางานต่าง ๆ ให้สาเร็จได้เสมอ
ฉันมักรู้สึกอ่อนแอและต้องการให้คนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ แทน
ฉันเป็นคนกระฉับกระเฉงอย่างมาก
ฉันมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ประเทืองปัญญา
ถ้าฉันไม่ชอบใครแล้ว ฉันมักจะแสดงให้เขารู้
ฉันไม่มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ
เมื่อฉันรู้สึกอับอายมาก ฉันอยากจะหลบหน้าไปจากคนอื่น
ฉันชอบที่จะทาอะไรตามวิธีของฉันเองมากกว่าการเป็นผู้นาคนอื่น
ฉันมักจะสนุกกับเรื่องที่ต้องพิสูจน์หรือความคิดที่เป็นนามธรรม
ถ้าจาเป็น ฉันก็เต็มใจที่จะบงการให้คนอืน่ ทาตามความต้องการของตนเอง
ฉันกระหายถึงความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ฉนั ทา
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แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์
ลาดับ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

รายการทีป่ ฏิบัติ
ความคิดคล่องตัว (Fluency)
ท่านสามารถคิดพลิกแพลง ในการแก้ปญ
ั หาได้อย่างดี
ท่านเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยความคิดของท่านเอง
หากเกิดปัญหาขึ้น ท่านสามารถคิดหาทางออก หรือแนวทางแก้ปญ
ั หาได้เสมอ
ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสื่อสารได้อย่างชัดถ้อยชัดคา
ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทางภายในระยะเวลาที่กาหนด
ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
ไม่ว่าปัญหานั้นจะยากเพียงใด ท่านมีความมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ท่านมีความมั่นใจว่าจะหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทางที่ไม่ซ้ากัน เพื่อแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดปัญหา ท่านสามารถคิดหาแนวทางแก้ไขได้ในทันทีทันใด
ท่านมีความมั่นใจว่าจะหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาได้หลายๆ แนวทาง ในหลายๆ สถานการณ์
ท่านสามารถนาความรู้หรือประสบการณ์มาดัดแปลงเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาได้หลายทาง
ท่านไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป ท่านทางานเพื่อความสุขและความพอใจของตนเอง
ความคิดริเริ่ม (Creativity)
ท่านเป็นคนที่สนใจและยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
ท่านเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง
ท่านเป็นคนที่มีจินตนาการสูง
ท่านมั่นใจว่าจะคิดริเริ่มทาอะไรใหม่ๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมได้
ท่านมีความเชื่อมั่นว่าคิดคิดริเริ่มของท่านจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
ท่านมั่นใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาโดยนาความรู้เดิม มาดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่
ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
ท่านเป็นคนที่เคร่งครัดในกฏระเบียบแบบแผนเป็นอย่างมาก
ท่านมีความมั่นใจว่าแนวคิดใหม่ๆ ของท่าน สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ท่านมีความมั่นใจว่างานส่วนใหญ่ที่ท่านปฏิบัติ เป็นงานที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
ท่านมีความใส่ใจในรายละเอียด และหาแนวทางในการปรับปรุงแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ท่านมีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
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แบบสอบถามทักษะทางการบริหาร

ลาดับ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

รายการทีป่ ฏิบัติ

ทักษะด้านเทคนิค
ท่านสามารถจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารได้อย่างพอเพียงกับความต้องการ
ท่านมีวิธกี ารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
ท่านสามารถนาเทคนิคและกระบวนการบริหาร ผนวกกับข้อ 1.1-1.2ไปประยุกต์ใช้
ท่านสามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ในการมอบหมายงาน
ท่านบริหารงานโดยยึดถือแผนงานเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
ท่านสามารถดาเนินการเป็นประธานในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ท่านสามารถสร้างสมดุลในการบริหารงาน เริ่มตั้งแต่จัดระบบงานบริหารทัว่ ไป
ใช้เครื่องมือเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม
ทักษะด้านมนุษย์
ท่านสามารถติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องได้เป็นอย่างดี
ท่านสามารถวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรและมอบหมายงานให้ปฏิบัติเหมาะสม
ท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางานและตัดสินใจร่วมกับท่าน
ท่านมีความเป็นกันเองและสร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มบุคลากรได้เสมอ
ท่านให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกันรู้จกั ยกย่อง ชมเชยอย่างจริงใจ
ท่านควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่อเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ท่านสามารถติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ท่านสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ทักษะด้านความคิดรวบยอด
ท่านสามารถใช้วิสยั ทัศน์ในการกาหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสาเร็จขององค์การ
ท่านมีความรู้และความเข้าใจถึงภารกิจและขอบเขตของงานบริหารกิจการค้าส่งได้ถูกต้อง
ท่านมีแนวคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ ทีจ่ ะนามาใช้ในการบริหาร
ท่านสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสม
ท่านแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ประจาเพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
ท่านสามารถวิพากษ์วจิ ารณ์เชิงสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างมีเหตุมีผล
ท่านสามารถให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รว่ มงานทุกท่านได้อย่างเหมาะสม
ท่านสามารถกาหนดและจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตา่ งๆ ได้อย่างเหมาะสม
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แบบสอบถามการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ลาดับ
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รายการทีป่ ฏิบัติ
พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น
ท่านอาสาปฏิบัติงานแทน เมื่อเพื่อนร่วมงานมีเหตุจาเป็นต้องหยุดงาน
เมื่อเพื่อนร่วมงานทา งานไม่ทัน ท่านช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ
เมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาในการปฏิบตั ิงานท่านพร้อมเป็นที่ปรึกษา หรือให้คาแนะนา
ท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงาน
พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
ท่านระมัดระวังการกระทาของตนเอง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน
ท่านให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน
ท่านแสดงกิริยาสุภาพอ่อนโยนกับเพือ่ นร่วมงาน
ท่านรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้รีบดาเนินการแก้ไข
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
ท่านไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติงานเมื่อต้องปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก
เมื่อมีปริมาณงานจานวนมาก หรือมีงานยุ่ง ท่านเต็มใจทางานเกินเวลา
ท่านยินดีตอบคาถามเพื่อร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้องเสมอ แม้จะเป็นคาถามซ้าๆ
ท่านพยายามควบคุมอารมณ์ทั้งสีหน้าและน้าเสียงให้เป็นปกติ แม้รู้สึกไม่พอใจหรือเหนื่อย
พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
ท่านตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุด เพื่อภาพพจน์และชื่อเสียงขององค์การ
ท่านไม่ใช้สิทธิลาป่วย ลากิจ โดยไม่จาเป็น
ท่านรักษาทรัพย์สินขององค์การเป็นอย่างดีระดับเดียวกันกับทรัพย์สินของท่าน
ท่านไม่ใช้เวลาระหว่างทางานทาภารกิจส่วนตัว นอกเหนือจากการปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบ
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
เมื่อมีกิจกรรมพิเศษขององค์การ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
ท่านยินดีเข้าร่วมประชุมของหน่วยงาน แม้เป็นช่วงเวลาวันหยุดของท่าน
ท่านแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ในที่ประชุม
ท่านแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ

Alpha If Item
Deleted
.923
.931
.925
.923
.924
.924
.922
.923
.922
.925
.927
.924
.925
.926
.923
.923
.923
.926
.926
.927

377

แบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับบุคคล)
ลาดับ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ข้อคาถาม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวาง
แสดงออกถึงความมั่นใจในการเอาชนะอุปสรรคและมุ่งสู่เป้าหมาย
สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการทางานของผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน
สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นทีย่ อมรับของผู้ร่วมงาน
สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ทางานร่วมกัน
สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้รว่ มงาน
มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
การสร้างแรงบันดาลใจ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
สร้างเจคติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็นภาพที่ดีในอนาคตขององค์การ
สร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์และผลสาเร็จแก่ผู้ร่วมงาน
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพือ่ ประโยชน์ส่วนร่วม
สร้างความคาดหวังความสาเร็จของงานแก่ผู้ร่วมงาน
การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่
สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
สนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเต็มที่
4 ส่งเสริมให้ผูร่วมงานรู้จักวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิดและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและพัฒนาจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ
มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน
รับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ และเห็นอกเห็นใจต่อการกระทา
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม

Alpha If Item
Deleted
.964
.964
.964
.962
.964
.964
.962
.963
.962
.962
.963
.963
.962
.962
.964
.963
.962
.963
.963
.962
.963
.964
.964
.962
.963
.962

378
แบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงรุก (ระดับองค์การ)
ลาดับ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ข้อคาถาม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวาง
แสดงออกถึงความมั่นใจในการเอาชนะอุปสรรคและมุ่งสู่เป้าหมาย
สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการทางานของผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน
สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นทีย่ อมรับของผู้ร่วมงาน
สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ทางานร่วมกัน
สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้รว่ มงาน
มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
การสร้างแรงบันดาลใจ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมีกาลังใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
สร้างเจคติที่ดีและคิดเชิงบวก เพื่อเห็นภาพที่ดีในอนาคตขององค์การ
สร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์และผลสาเร็จแก่ผู้ร่วมงาน
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพือ่ ประโยชน์ส่วนร่วม
สร้างความคาดหวังความสาเร็จของงานแก่ผู้ร่วมงาน
การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่
สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
สนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเต็มที่
4 ส่งเสริมให้ผูร่วมงานรู้จักวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการใช้ความคิดและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ให้ความเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและพัฒนาจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ
มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน
รับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ และเห็นอกเห็นใจต่อการกระทา
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวม

Alpha If Item
Deleted
.972
.973
.972
.971
.972
.971
.972
.971
.972
.972
.972
.972
.972
.971
.972
.973
.971
.972
.973
.971
.972
.972
.972
.972
.971
.971
.981

ภาคผนวก จ
หนังสือขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

380

381

382

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย

384

ภาคผนวก ช
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

386

ภาคผนวก ซ
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม

388

389
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม

1. นางสาวปิยนุช พงศ์พูนสุขศรี

ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

2. นางกาญจนา เรืองศิริ

ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

3. นางอุไรวรรณ เชิงชัยนันทน์

ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

4. นางสาวพรเพ็ญ บัวพุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

5. นางสาวสุปราณี หอมถวิล

ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

390

ภาพการสนทนากลุ่ม

391
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล

นางสาวอรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล

ที่อยู่

109/8 ซอยกาญจนาภิเษก 20 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่ทางาน

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2559

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2540- 2547
พ.ศ. 2547-2548
พ.ศ. 2548-2557
พ.ศ. 2557-2558
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

สาเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
Arkansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักวิเคราะห์การเงินอาวุโส บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาขน)
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ผู้ จั ด การฝ่ า ยบริ ห ารการเงิ น บริ ษั ท ไทยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยิ บ ซั่ ม จ ากั ด
(มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

