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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
และ (2) ศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงกั บประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บั ติ งานของผู้ บริ หารระดั บต้ นใน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จานวน 166 คน
และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์เพียร์สัน
(Pearson Correlation) ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม เท่ากับ 3.69 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า
ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับจากน้อยไปมาก
ดังนี้ ด้ านการสร้ างแรงบั นดาลใจ ด้ านคานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล ด้านการมี อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ และด้ านกระตุ้ น
ทางปั ญญา (2) ผู้ บริ หารระดั บต้ นในบริ ษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ ง มี ค่ าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ผลการปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงาน
ในภาพรวม เท่ ากั บ 3.21 และมี ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.37 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ผู้ บริ หารระดั บต้ นในบริ ษั ทเอกชน
แห่งหนึ่งมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านลูกค้า ด้านชุมชน
ด้านการปฏิ บัติการ ด้านบุคลากร และด้านการเงิน (3) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม มีความสัมพั นธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ด้ านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผล
การปฏิบั ติงานด้านลูกค้า อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ด้านการสร้างแรงบั นดาลใจมีความสัมพั นธ์ในเชิงบวกกับประสิ ทธิผล
การปฏิ บั ติ งานในภาพรวม อย่างมี นัยส าคั ญทางสถิ ติ 0.05 ด้ านกระตุ้ นทางปั ญญามีความสั มพั นธ์ ในเชิ งบวกกั บประสิ ทธิ ผล
การปฏิ บั ติ งานในภาพรวม อย่ างมี นัยส าคั ญทางสถิ ติ 0.01 และด้ านค านึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล มี ความสั มพั นธ์ มีความสั มพั นธ์
ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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Abstract
The primary purpose of this study was aimed (1) to examine the junior executives’ change
leadership in a private organization, and (2) to investigate the association between change leadership
and junior executive’s performance in a private organization. In present study, the sample included
166 junior executives. Data collection was carried out using the questionnaires. Data analysis was
performed using the SPSS computer program. The statistic means included frequency, percentage,
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mean, and standard deviation. Hypothesis test was done using the Pearson Correlation. The results
found as follows; (1 ) Overall, the junior executives’ opinion toward change leadership was high. In
respects of each area, it found that the junior executives were of the opinion toward the change
leadership for inspiration, individualism, ideal influence, and intellectual stimulation strongly. (2)
Overall, the junior executives’ opinion toward the work performance was moderate. In respects of
each area, it found that the junior executives were of the opinion toward work performance for
customer service, operation, personnel, and finance moderately. (3) Overall, the change leadership
has associated positively with junior executives’ performance at statistically significant level 0.01. The
ideal influence has associated positively with junior executives’ performance at statistically significant
level 0.01. The ideal influence has associated positively with customer service at statistically
significant level 0.01. Overall, the inspiration has associated positively with junior executives’
performance at statistically significant level 0.05. The intellectual stimulation has associated
positively with junior executives’ performance at statistically significant level 0.01. The individualism
has associated positively with junior executives’ performance at statistically significant level 0.05.
Keywords: Change Leadership, Performance, Influential ideology

บทนา
ในช่ วง 2-3 ทศวรรษที่ ผ่ านมา มู ล ค่ าการ
ลงทุ นตรงจากต่างประเทศสุทธิ หรือ FDI มี มู ลค่า
ประมาณ 128,790 ล้ านบาท และจากบริ ษั ท จด
ทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ งหมด 700 บริ ษั ท
มีบริษัทที่มีต่างชาติมีอานาจบริหาร 55 บริษัท แต่มี
มูลค่าตลาดรวมถึง 17.48% ของมูลค่าตลาด โดยกลุ่ม
บริการและเทคโนโลยี และการสื่อสารเป็นกลุ่มธุรกิจที่
บริษัทต่างชาติเข้ามามีบทบาทมากที่สุด และมีส่วน
แบ่งมู ลค่าตลาดสูงถึง 65.07% รองลงมาคือสาขา
บริ ก าร 40.86% ซึ่ ง เป็ น ส่ วนแบ่ งตลาดของบริ ษั ท
ต่ างชาติ ในธุ รกิ จโทรศั พท์ มื อถื อมี สั ดส่ วนสู งสุ ดถึ ง
82% รองลงมาคื อไฮเปอร์ ม าเก็ ต และธุร กิ จ โลจิ
สติกส์ ส่วนธุรกิจบัญชีและกฎหมายมี ส่วนแบ่งตลาด
น้อย เพราะเป็นวิชาชีพสงวนเฉพาะคนไทย ส าหรับส่วน
แบ่ งรายได้ นั้ น พบว่ าภาคยานยนต์และชิ้นส่ วน บริษั ท
ต่ างชาติ มี ส่ วนแบ่ ง ตลาดตามรายได้ ม ากที่ สุ ด ถึ ง
60.61% รองลงมาคือผลิ ตภั ณฑ์ ยาง 23.87% กฎหมาย

23.24% บั ญชี 22.92% เมล็ ดพั นธุ์ พื ช 19.12% อาหาร
แปรรูป15.22%และพลังงาน7.67% ส่วนการจ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของบริษัทข้ามชาติในปี 2547 นั้นพบว่ายานยนต์
และชิ้นส่วน จ่ายภาษีสูงสุด 7,762 ล้านบาท รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑ์ ยาง 1,077 ล้านบาท อาหารแปรรูป 671 ล้านบาท
พลังงาน 409 ล้านบาท ที่เหลือจ่ายภาษีไม่ถึง 100 ล้านบาท
(เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, 2550)
จากการพัฒนาของบริษัทข้ามชาติส่งผลกระทบ
ทั้ งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการเป็ นอย่างมาก และ
จ านวนร้ านขายของช ามี จ านวนลดลง ซึ่ งในปั จจุ บั น
มี การปรับตั วลดขนาดห้ างลงเป็ นร้านขนาดกลางและ
ขนาดเล็ ก มี โครงการตั้ งร้ านลี ดเดอร์ ไพรซ์ ของบิ๊ กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - โลตัส เอ็กซ์เพรส คอนวีเนียนสโตร์
ของเทสโก้ โลตัส ลดขนาด (down size) พื้นที่ ของห้าง
ให้เล็กลงเพื่อตอบสนองความต้องการเข้าสู่ชุมชน
ได้สะดวกและใกล้ชิดมากยิ่ งขึ้น เทสโก้ โลตัส ได้ เริ่ม
กระจายสาขาห้ างแบบ down size ที่ ชื่ อ “โลตั สเอ็ กซ์
เพรส” ในชุมชนต่างๆ และในอนาคตธุรกิจค้าปลีก
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อาจจะตกอยู่ ในมื อ ของผู้ป ระกอบการรายใหญ่
ซึ่งเป็นไปได้มากว่านอกเหนือจากการใช้แผนการตลาดแบบ
down size ของโลตั ส เอ็ กซ์ เพรส แล้ วกลุ่ มโมเดิ ร์นเทรด
รายอื่นๆ ก็เตรียมปรับแผนทาสาขา down size มากขึ้น
ในอนาคต ซึ่งเท่ ากับว่าในอนาคตอั นใกล้จะมี ห้างใน
ลักษณะคอนวีเนี่ยนสโตร์เหมือนโลตัส เอ็กซ์เพรส
หรือเซเว่น - อีเลฟเว่นเกิดขึ้นอีกจานวนมาก การแข่งขัน
ก็จะยิ่งรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภค
ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การบริโภคสินค้าจาก
ร้านค้าปลีกรายย่อยหรือโชว์ห่วย หรือการเดินตลาดสด
ก็อาจลดจานวนลงเรื่อยๆ (กฤษณา พุ่มเล็ก, 2551: 5)
การที่ องค์การจะประสบความส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายนั้นตัวชี้วัดที่จะเป็นเครื่องตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
ว่าการบริหารองค์การประสบความสาเร็จหรือไม่เพี ยงใด
ก็คือ ประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness)
ซึ่งประสิทธิผลองค์การ มีความสาคัญอย่างยิ่งในศาสตร์
ทางการบริหารองค์การ เป็นการแสดงถึงว่าองค์การได้
บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ หรื อเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ (Etzini,
1964; Robbin, 1990) นอกจากนี้ การดาเนินงานเพื่ อให้
ประสบความสาเร็จจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุ กๆ ฝ่ายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ คือ
ผู้บริหาร หรือผู้นาในองค์การ ต้อ งเป็นแกนนาใน
การวางแผนบริหารจัดการระบบงานในองค์การ เพื่ อให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จตาม
ทิ ศทางที่ องค์ การต้ องการ ผู้ ในในองค์ การจ าเป็ นต้ อง
มีภาวะผู้นาเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
ภาวะผู้น าเป็นปั จจั ยส าคัญที่ จะท าให้ เกิ ดการกระตุ้ น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์การ ดังที่ ริชาร์ด
และ อีเกิ ล (Richards, & Engle, 1986) ได้ระบุ ว่าผู้น า
เป็นผู้จุ ดประกายวิสั ยทั ศน์ให้ ผู้ อื่ นมองเห็ นพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังค่ านิ ยมและสร้างสภาวะแวดล้ อมที่ เอื้ ออ านวย
ให้ส ามารถปฏิบัติได้ส าเร็จ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒ น์,

2548: 3) และภาวะผู้นาเป็นแรงขับเคลือ่ นสาคัญที่
จะช่ วยในการจู งใจและการประสานงานขององค์ การ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
แม้ว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับล้วนมีความสาคัญ
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับต้น เนื่องจาก ผู้บริหารระดับต้น
เป็นผู้เชื่อมโยงผู้บริหารระดับ สูง และระดับกลาง
กั บพนักงานระดับปฏิบั ติงานตั้ งแต่หั วหน้ าหน่ วยงาน
ลงมา ตลอดจนสามารถสร้างความเป็นผู้นาแก่ผู้ร่วมงาน
ภายในให้นาตนเองและร่วมกันทางานเป็นทีม โดยมี
เป้าหมายเพื่อผลิตผลงานและบริการที่ดีมีคุณภาพ
เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียง
ในองค์การ
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสม
ที่จะช่วยให้องค์การมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ
ทางาน (สถาบันเพิ่ มผลผลิตแห่งชาติ, 2547: 11)
เป็นกิ จกรรมที่ รวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ และการเข้าถึง
ความรู้ที่มีอยู่หรือความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ อีกทั้งการจัดการความรู้
ยังสามารถเพิ่ มประสิ ทธิผลขององค์การ ท าให้องค์การ
มีชีวิตชีวาและทาให้องค์การประสบความสาเร็จได้
(Boyett, 2001: 97) และการจัดการความรู้จะก่อให้เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ทาให้คนภายในองค์การ
ร่วมกันพัฒนาวิธีการทางานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุ
ประสิ ทธิผลขององค์การทั้ งในด้ านการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ บริการ (Responsiveness) การพั ฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ (Innovation)
พั ฒนาขี ดความสามารถของพนั กงาน (Competency)
และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพภายในการท างาน (Efficiency)
(วิจารณ์ พานิช, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2538) พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงสามารถช่วยเสริมประสิทธิผลองค์การ
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ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์กรข้ามชาติแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็ นองค์ก ารหนึ่ งที่ มี พ นั กงานเป็ นจ านวนมาก
โดยมีพนักงานจานวน 15,000 คน ผู้บริหารระดับต้น
คือพนักงานที่ใกล้ชิดกับพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะมี
ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา และจะต้อง
เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชาให้ผู้ใต้
บังคับบั ญชา เช่น ระดับผู้ปฏิ บัติการให้ปฏิบั ติงานให้
เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดการ (ปรัชญา ชุ่มนาเสียว,
2549) ซึ่งต้องมีความรู้ความชานาญงานในขอบเขตหน้าที่
ที่รับผิดชอบ และมีทักษะเบื้องต้นในการบริหารงานด้วย
ผู้บริหารระดับต้นที่จะเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนา
และขับเคลื่อนองค์การ ไปยังเป้าหมายที่กาหนดและ
ให้เกิดประสิทธิผล เพราะว่า องค์การในฐานะที่เป็น
ระบบหนึ่งของสังคมในการที่ จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายต่างๆ ที่กาหนดไว้โดยการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรบริการและแนวทางที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
ได้ประโยชน์สูงสุด ท าให้ผู้รับบริการเกิ ดความพึ งพอใจ
ในขณะเดียวกันสมาชิกขององค์การสามารถปรับตัว
และพัฒนาให้องค์การดารงอยู่ต่อไปได้

การทบทวนวรรณกรรม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
โอเลียลี (O’Leary, 2000: 1) ได้ให้ความหมาย
ผู้นา คือ บุคคลที่มีบ ารมีและสามารถตัดสินใจได้
เป็ นอย่ างดี รวมทั้ งสามารถกระตุ้นบุ คคลอื่ นให้ บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกั บ พยอม วงศ์สารศรี
(2545: 244) กล่าวว่า ผู้ นาคือบุคคลที่ ท าหน้าที่ บังคั บ
บัญชา สั่งการรวบรวมความต้องการ และประสานความคิด
ของสมาชิ กด้ วยกั น จึ งมี ส่ วนช่ วยให้ องค์ การก าหนด
จุ ดมุ่ งหมายในการท างานและด าเนิ นการจนบรรลุ
จุดมุ่งหมายนั้น เช่นเดียวกับ เนตร์พัณณา ยาวิราช
(2547: 1) กล่าวว่า ผู้นาคือบุคคลที่ ได้รับการยอมรับ
และยกย่ องจากบุ คคลอื่ น ซึ่ งได้ รั บการแต่ งตั้ งขึ้ นมา
ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการดาเนินงานต่าง ๆ
ส่ วน รั งสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2544: 12) กล่ าวถึ ง ผู้ น า
(Leader) ว่ าเป็ นบุ คคลที่ ท าให้ องค์การเจริญก้ าวหน้ า
และบรรลุ ผลส าเร็ จโดยเป็ นผู้ ที่ มี บทบาทแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
เป็ นบุคคลที่ ก่ อให้ เกิ ดความมั่ นคงและช่ วยเหลือผู้ อื่ น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ผู้นาหมายถึง บุคคล
ที่ ถูก เลื อกหรือได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ น ากลุ่ ม และมี
อิทธิพลต่อกิ จกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มซึ่งได้รับมอบหมาย
หน้าที่ให้ควบคุมหรือประสานงานที่เกี่ยวกับภารกิจ
ของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและเพื่อ
ทาหน้าที่หัวหน้า (Head) ของกลุ่มผู้นาคือบุคคลที่
มีลัก ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ในห้า อย่างต่อไปนี้
(1) มี บทบาทหรือมี อิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่า
คนอื่น (2) มีบทบาทเหนือบุคคลอื่น (3) มีบทบาท
สาคัญที่ สุดที่ ท าให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย (4) ได้รับ
เลือกจากผู้อื่นให้เป็นผู้นา (5) เป็นหัวหน้าของกลุ่ม
กล่าวโดยสรุป “ผู้นา” คือ ผู้ที่ มี ศิลปะ
หรือ ความสามารถที่ จ ะจูง ใจหรือ ใช้อิ ท ธิ พ ลต่ อ
บุ ค คลอื่ น เพื่ อให้ มี ความเต็ มใจ กระตื อรื อร้ น ในการ
ปฏิ บั ติ งานให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามวั ตถุ ประสงค์ และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้นาเป็นเรื่องที่มีความสาคัญยิ่งต่อ
ชีวิตบุคคลต่อการบริหารองค์กร และการแข่งขันทาง
ธุรกิจ
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ภาวะผู้นา หมายถึง การใช้อิทธิพลโน้มน้าว
ชั กจู งผู้ อื่ นให้ ปฏิ บั ติ ตาม ตามเป้ าหมายที่ ต้ องการ
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2536: 10) ได้ให้ความหมายของ
ภาวะผู้นาไว้ว่า ภาวะผู้นาเป็น การใช้อิ ท ธิพ ลของ
บุคคลหรือของตาแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตาม
เพื่อที่ จ ะน าไปสู่การบรรลุ เป้ าหมายของกลุ่มตามที่ ได้
ก าหนดไว้ หรื อสรุ ปได้ ว่ า ภาวะผู้ นา คื อ รู ปแบบของ
อิทธิพลระหว่างบุคคล แต่ยังมีนักวิชาการไทยอีกลุ่ม
หนึ่งได้ เน้นความหมายของภาวะผู้นา ไปที่คุณลักษณะ
ของบุคคลที่ เป็นผู้นาของกลุ่ม ซึ่ง นิพนธ์ กินาวงศ์
(2542: 72) ได้ ให้ ความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่าภาวะ
ผู้นา หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้นาของกลุ่ม
หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่ ใช้
ความสามารถและอิทธิพลด้านอื่นๆ ของตนกับสมาชิกใน
กลุ่มให้แต่ละคนดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
เพื่ อจะน าไปสู่ ความส าเร็ จตามเป้ าหมายของกลุ่ ม
กาหนดไว้
โด ย ส รุ ป ก ล่ าวได้ ว่ า ภ าวะ ผู้ น า
(Leadership) จึ งเป็ นทั้ งศาสตร์ แ ละศิ ลป์ ที่ มี
หลักการ ทฤษฎี เนื้อหา กฎเกณฑ์ และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่
ของผู้ น าแต่ ล ะคนที่ จ ะพึ ง มี ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ย่ อ ม
แล้ วแ ต่ ส ภ า พ แ วด ล้ อ ม ข อ งแ ต่ ล ะ อ งค์ ก ร
ส่ วนลั ก ษณะประจ าตั ว ของผู้ น าแต่ ละคนจะเป็ น
ผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนการทางาน เป็นทีม เป็นศูนย์
รวมพลังของสมาชิก การแสดงออกของผู้นาหรือพฤติกรรม
การเป็นผู้นา (Leadership Behavior) ย่อมจะมี ผลต่ อ
สมาชิกของทีม ผู้นาจะต้องมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่
ทาให้ทีมมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยที่สมาชิกมีความ
พึ งพอใจและทุ่ มเทแรงกายแรงใจในการปฏิ บั ติ งาน
พฤติกรรมการเป็นผู้นาจะมีผลทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ต่อองค์กร ซึ่งหากพฤติกรรมการเป็นผู้นาส่งผลในด้านลบ

ต่อองค์กร องค์กรก็ จะประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ และ
ในตรงกันข้ามพฤติกรรมการเป็นผู้นาที่ส่งผลด้านบวกต่อ
องค์กร องค์กรก็จะเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น ผู้นาและทีมงาน
จึ ง เป็ นความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งต่ อการบรรลุ เป้ าหมาย
องค์กรใด มีผู้นาและทีมงานที่มีประสิทธิภาพองค์กร
นั้นก็ จ ะบรรลุผลส าเร็จ ไม่ ว่าองค์กรใด ๆ ก็ ตามย่อยมี
เป้าหมายองค์กรทั้งนั้นสิ่งสาคัญที่สุด คือการบรรลุ
เป้ า หมายขององค์ ก รอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลด้วย
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงเป็ นทฤษฎี
ภาวะผู้นาที่มีการศึกษาวิจัยกันมาก เริ่มจากปี เป็นต้นมา
มีลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกถึงกะบวนการเปลี่ยนแปลงหรือ
การแปรสภาพในตัวบุคคล โดยมุ่ งเน้นการเปลี่ ยนแปลง
ค่านิยม คุณธรรม มาตรฐาน และการมองการณ์ไกลในอนาคต
มุ่งให้ความสาคัญต่อการประเมินระดับแรงจูงใจของ
ผู้ ตามด้ วยคุ ณค่ าความเป็ นมนุ ษย์ มี สาระครอบคลุ ม
แนวคิดภาวะผู้นาเชิงบารมี (charismatic leadership)
ภาวะผู้ นาเชิ ง วิสัยทั ศน์ (visionary leadership)
รวมทั้งผู้นาเชิงวัฒนธรรม (cultural leadership)
สามารถใช้อธิบายกระบวนการอิทธิพลตั้งแต่ระดับ
จุลภาคระหว่างผู้นาและผูต้ ามรายบุคคลจนถึงระดับมหาภาค
ระหว่างผู้ นากั บสมาชิกทั้ งหมดในองค์ การ ตลอดจน
วัฒนธรรมนในองค์การ โดยผู้นามีบทบาทหลักใน
การก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ในองค์ ก าร
ภายใต้สถานการณ์ความผูกพันต่อกันอย่างมั่นคง
ระหว่างผู้ นากั บ ผู้ตาม ซึ่ง เป็นทฤษฎีที ได้รับ การ
ยอมรับว่าสอดคล้องกับสถานการณ์โลกยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Bass, 1985)
โดยสรุป ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง
การที่ ผู้นามี อิท ธิพ ลต่อบุคคลหรือกลุ่ม คนที่ เป็ น
สมาชิกในองค์การ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงความคิด
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หรือพฤติกรรม โดยการยกระดับจิตใจและระดับ
ความต้องการให้สูงขึ้น กระตุ้นใหสมาชิกรับรู้และ
ตระหนั กในคุ ณค่ าของตนเองที่ มี ต่ องานหรือองค์ การ
เกิ ดค่ านิ ยมทางบวกเป็ นแรงจู งใจในการท างาน
ใช้วิธีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี ทั้ งด้านความรู้
ความสามารถในงาน การเป็นคนดี มี คุณธรรม มีระดับ
จิตใจสูง ผู้ตามเกิดความรู้สึก นิยมยกย่อ ง นับ ถือ
ไว้วางใจ เกิดค่านิยมและประพฤติตามแบบอย่าง
ของผู้น า เป็ นผู้ที่ มี ความตื่ นตั วเรียนรู้ต่ อเนื่ อง ทั นต่ อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถคาดการณ์สถานการณ์
กาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การได้ทันกับ
สถานการณ์ สามารถสื่ อสารและกระตุ้ นให้ ผู้ ร่วมงาน
รับรู้ ตระหนักในความสาคัญของการปรับเปลี่ยน
องค์การเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและ
เข้ ามามี ส่ วนร่วมในการเปลี่ ยนแปลง สามารถกระตุ้ น
การคิดค้นสร้างสรรค์ของสมาชิกให้คิดหาทางเลือก
หรือวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหาหรือท างานกล้าเสี่ยง
ในการตัดสินใจและดาเนินการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เผชิญ ปั ญ หาและน าพาองค์ การผ่านสถานการณ์
วิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้นาให้ความเชื่อมั่ น
ในความสามารถของสมาชิก สามารถกระตุ้นและให้
สมาชิกรู้สึกท้ าทายกับการเปลี่ยนแปลงหรืท างานใหม่ ๆ
เสริมสร้างพลังอานาจให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง เกิดความมุ่ งมั่ นและเกิ ด
พลังในการท างานได้มากกว่าที่คิดไว้เดิม ให้โอกาส
สมาชิกในการแสดงความสามารถ ให้การดูแลเอาใจใส่
นิเทศ สอนงาน ให้คาแนะนาปรึกษา ค้นหาความต้องการ
ส่งเสริมความก้าวหน้า สร้างขวัญกาลังใจของสมาชิก
อย่างทั่วถึง บนพื้นฐานความเข้าใจในความแตกต่าง
ของสมาชิกแต่ละคน และสามารถโน้มน้าวสมาชิกมา
เป็นแนวร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้สาเร็จ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของประสิทธิผล (Effectiveness) ไว้หลายทั ศนะทั้ งใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เชิงบริหารจัดการ ซึ่งเป็น
ทั้ งการมองประสิทธิผลเฉพาะการบรรลุเป้าหมายเพี ยง
อย่างเดียวและพิจารณาเป็นองค์รวมทั้งระบบ ดังนี้ อาจีรีส
(Argyris, 1964: 123) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า
หมายถึง สภาวะที่องค์การสามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
ในขณะที่ปัจจัยของการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงที่
ในขณะที่แคทซ์และคาห์น (Katz & Kahn, 1966: 19 -26)
ให้ความหมายในมุมมองของสังคมศาสตร์ว่า หมายถึง
ความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ คือ (1) ระบบย่อย
เกี่ยวกับการผลิต (2) ระบบย่อยที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน (3) ระบบย่อยที่ผดุงการทางาน (4) ระบบย่อย
สาหรับการปรับปรุง และ (5) ระบบย่อยของการบริหาร
โดยความสัมพันธ์ของระบบย่อยเหล่านี้จะนามาซึ่ง
ความส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ ก าหนดของการกระท า
ร่วมกัน ขณะที่ ดันน์ (Dunn, 1981: 232-239) ให้
ความหมายของประสิทธิผลว่า เป็นการพิจารณาผลของ
นโยบาย ขององค์การว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่
เพียงไร ในท านองเดียวกั น สมพงษ์ เกษมสิน (2523: 31)
กล่าวว่าประสิทธิผลหมายถึงการพิจารณาผลของการ
ทางานที่สาเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์หรือที่คาดหวัง
ไว้เป็นหลัก และความสาเร็จอย่างมีประสิทธิผลนี้
อาจเกิดจากการปฏิบัติงานทีป่ ระหยัด หรือมีประสิทธิภาพ
ก็ ได้ เพราะประสิ ทธิภาพเป็นเรื่องของการท างานให้ ได้
ผลสูงสุด ส่วนประสิทธิผลเป็นเรื่องของการนาเอา
ผลงานที่สาเร็จดังที่คาดหวังไว้มาพิจารณา
จากความหมายดั งกล่ าว จึ งสรุ ป ได้ ว่ า
ประสิทธิผลขององค์การและการปฏิบัติงานของพนักงาน
หมายถึง ผลการบริหารการจัดการของบริษัทเอกชน
แห่ งหนึ่ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
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เพื่ อให้ก ารดาเนินงานของบริษัท บรรลุผ ลส าเร็จ
ตามเป้ า หมายที่ อ งค์ ก ารได้ จั ด ตั้ ง เป้ า หมายไว้
ซึ่งองค์การเองก็ได้ทาการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาธุรกิจ
ในทุ กปี คือด้านลูกค้า ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน
ด้านบุคลากร และด้านชุมชน นั้นเอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
จานวน 166 คน จากรูปแบบธุรกิจไฮเปอร์มาเก็ต 7 สาขา
ในเขต10 กรุงเทพมหานคร เป็นศึกษาจากในบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่ง จากรูปแบบธุรกิจไฮเปอร์มาเก็ต ในเขต 10
กรุ งเทพมหานคร จ านวน 7 สาขา คื อ สาขาลาดพร้าว
สาขาประชาชื่น สาขาพระราม 1 สาขาพระราม 3 สาขา
พระราม 4 สาขาสุขุมวิท 50 และสาขาฟอร์จูนทาวน์
เครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการรวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ พิ จารณาจากกรอบ
แนวคิดและนาตัวแปรต่างๆ มาสร้างแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เพื่ อวัดระดับภาวะ
ผู้นาการเปลีย่ นแปลงที่มผี ลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
(พัฒนามาจาก Bass & Avolio, 1990)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเพื่ อวั ดระดั บ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการระดับต้น (พัฒนา
มาจาก Campbell, 1997)
หาคุ ณภาพของเครื่องมื อ โดย (1) การหาความ
เที่ ยงตรง (Validity) ในการทดสอบหาความเที่ ยงตรง
ของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ทาการขอคาปรึกษาจาก
คณาจารย์ที่ ปรึกษาเป็นผู้พิ จารณาเนื้ อหาค าถามของ
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แบบสอบถาม จากนั้นนามาปรับ ปรุงแก้ไขเพื่อให้
เหมาะสมทั้ งภาษา ความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหา
การศึกษาทั้ งหมดได้แก่เนื้อหา ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบ
ของการวิจัย ตลอดจนวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย
แล้วน าแบบสอบถามที่ แก้ ไขปรั บปรุงแล้ ว ไปทดสอบ
ก่ อนเก็ บข้อมู ลจริงเพื่ อหาความน่ าเชื่อถื อ (2) การหา
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) นาแบบสอบถามที่
ได้ตรวจสอบว่ามีความเที่ยงตรงแล้วไปทดสอบกับ
กลุ่ มตั วอย่ างอี กส่ วนหนึ่ งก่ อนจ านวน 20 คน เพื่ อ
ทดสอบความน่ าเชื่อ ถื อของแบบสอบถามก่ อ น
นาไปใช้เก็บข้อมูลจริง
ในการศึก ษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้จัดทาหนังสือ
เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการสาขาใน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เขต 10 กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด
7 สาขา เพื่อชี้แจงวัตถุป ระสงค์ในการศึก ษาวิจัย
และขอความรวมมื อในการเข้ าไปทอดแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่ มตัวอย่ าง โดยใช้ ระยะเวลาในการเก็ บรวบรวม
ข้อมู ลเป็นเวลา 1 เดือน นามาตรวจสอบความสมบู รณ์
ของคาตอบแล้วนามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติ
ผู้ ศึ กษาน าข้ อมู ลที่ เก็ บรวบรวมได้ มาวิ เคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อทดสอบค่าสถิติดังนี้
(1) วิเคราะห์ลักษณะของภาวะผู้นาการเปลี่ยน โดย
หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้จัดการระดับต้น
โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ผลก ารส ารวจระดั บ ความคิ ดเห็ น
เกี่ ยวกั บภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
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ระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า ผู้บริหาร
ระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม
เท่ากับ 3.69 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้นใน
บริษัทเอกชนแห่ งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงเรียงลาดับจากน้อยไปมาก
ดังนี้ ด้ านการสร้างแรงบั นดาลใจ ด้ านค านึ งถึ งความ
เป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมี อิ ทธิพลอย่างมีอุ ดมการณ์
และด้านกระตุ้นทางปัญญา
1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการมี อิทธิพลอย่างมี อุ ดมการณ์ เท่ ากั บ 3.65 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 เมื่อพิ จารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เรียงล าดับจากน้ อยไปมากดังนี้ (1) เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ใต้
บั งคั บบั ญชาเข้ าพบและขอค าแนะน าได้ (2) ให้ ความ
ช่วยเหลือและเอื้ออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (3) มั กใช้
วาจาสุภาพกับผู้ใต้บังคับบัญชา (4) กล่าวยกย่องชมเชย
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ กครั้งที่ มี โอกาส (5) ปฏิบัติตนอย่าง
เสมอต้นเสมอปลายเป็นที่ นับถือของผู้ใต้ บังคับบัญ ชา
(6) สามารถควบคุ มสติ และอารมณ์ ได้ ในสถานการณ์
วิก ฤติ (7) ท าให้ผู้ใต้บัง คับ บัญ ชาเกิ ดความภูมิใจ
เมื่อได้ร่วมงาน (8) แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ความ
เฉลียวฉลาดและสามารถแก้ ปัญ หาเฉพาะหน้าได้
ถูกต้อง และ (9) แสดงให้ ลูกน้ องเห็ นถึงความมี อ านาจ
และความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของท่าน (จะใช้คาว่า
ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา) อยู่ในระดับสูง ในขณะที่
ประเด็นผู้ใต้บังคับบัญชาชื่นชมในบุคลิกภาพ

1.2 ด้ า นการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
พบว่ า ผู้ บริ หารระดั บต้ นในบริ ษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ ง
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้ านการสร้ างแรงบั นดาลใจ เท่ ากั บ 3.84 และมี ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีค่าเฉลี่ย
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง
เรียงลาดับจากน้อยไปมากดังนี้ (1) มีความกระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติงานเคียงข้างกับผู้ใต้บังคับบัญชาจนสาเร็จ
(2) ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ น ที ม (3) กระตุ้ น ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงสิ่งที่จะได้รับจากการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ วม กั น (4) สร้ างความมั่ นใจแก่
ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาว่ าจะสามารถปฏิ บั ติ งานได้ บรรลุ
เป้าหมาย (5) ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญชามีความสามัคคี
ซึ่ งจะช่ วยให้ ชนะอุ ปสรรคต่ าง ๆ ได้ (6) แสดงให้
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเห็ น ถึ ง การมี ภ ารกิ จ ที่ จะต้ อง
รับผิดชอบร่วมกัน (7) ตัดสินใจโดยคานึงถึงผลที่ตามมา
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม (8) ระบุจุดประสงค์
หลักในการทางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน
(9) เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ
(10) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมสร้างวิสัยทั ศน์ ที่ มี ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
1.3 ด้ านกระตุ้ นทางปั ญ ญา พบว่ า
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ นในบ ริ ษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ ง
มี ค่ า เฉลี่ ย ความ คิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านกระตุ้นทางปัญญา เท่ ากั บ 3.57 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลง เรี ย งล าดั บ จากน้ อ ยไปมากดั ง นี้
(1) เสนอแนะวิธี ก ารใหม่ ๆ ในการปฏิ บั ติ ง านแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา (2) สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
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คิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย (3) แนะนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ปัญหาในหลาย ๆ ด้าน (4) ยกประเด็น
ต่ างๆเพื่ อน ามาเป็ นข้ อสั นนิ ษฐานในการแก้ ปั ญหา
(5) ส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความคิด เห็นและแง่คิดต่ าง ๆ (6) ไม่ ส่ง เสริม ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ปัญหาโดยการคาดเดา (7) กระตุ้น
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธี
ปฏิบัติงานบางอย่างที่เคยปฏิบัติมา (8) มอบหมายงานที่
ท้าทายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ป ฏิบัติ (9) กระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญ ชาปฏิบัติได้ มากกว่าที่ คาดหวัง และ
(10) ไม่วิจารณ์แนวทางในการแก้ปัญ หาใหม่ ๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
1.4 ด้านคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการคานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล เท่ากับ 3.71 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อพิ จารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เรียงลาดับจากน้อยไปมากดังนี้ (1) ให้คาแนะนาที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชาต่อความสาเร็จ
ของงาน (2) ให้ ความส าคั ญกั บการรับฟั งข้ อเสนอแนะ
ของผู้ใต้ บั งคับบั ญชา (3) กระตุ้ นให้ ผู้ใต้บั งคั บบั ญชา
แสดงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ (4) หมั่ นให้
ความรู้และข้อมู ลข่ าวสารใหม่ ๆ แก่ ผู้ใต้ บั งคับบั ญชา
อยู่ เสมอ (5) ท าหน้ าที่ เป็ น พี่ เลี้ ยง ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา
ผู้แนะนาและผู้ฝึกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (6) ให้ความ
เอาใจใส่เป็นพิเศษแก่ ผู้ใต้บังคับ บัญ ชาที่ มีปัญ หา
(7) ส่ง เสริม ผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาให้พั ฒ นาตนเองอยู่
เสมอ (8) ปฏิบัติต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยคานึงถึง
ความแตกต่ างระหว่ างบุ คคลทั้ งในด้ านความต้ องการ
และความสามารถ (9) ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาพั ฒนา

ตนเอง โดยการศึกษาอบรมเพิ่มเติมและ (10) ให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาประเมินตนเองและเพื่อนร่วมงาน
2. ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ผลการสารวจระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร
ระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเกี่ ยวกับ ผลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่า ผู้บริหารระดับต้นใน
บริ ษั ท เอกชนแห่ ง หนึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกั บผลการปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงาน ในภาพรวม
เท่ากับ 3.21 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านลูกค้ า ด้านชุมชน ด้ านการ
ปฏิบัติการ ด้านบุคลากร และด้านการเงิน
2.1 ด้านลูกค้า พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านลูกค้า เท่ ากับ 3.15
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ าน พบว่ า ผู้ บริ หารระดั บต้ นในบริ ษั ทเอกชน
แห่ งหนึ่ ง มี ค่ าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ผลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับจากน้อยไปมากดังนี้
(1) การก าหนดราคาสินค้าที่ ถูกต้อง (Price Integrity)
(2) หน่วยงานของท่านได้คะแนนรวมสายลับนักช๊อป
ตามเป้าหมายที่กาหนด (Mystery Shopper Total Score)
(3) การควบคุ มสิ นค้ าให้ เพี ยงพอในชั้ นจั ดเรี ยงสิ นค้ า
ตามเป้าหมายที่กาหนด (Gap Scan) (4) หน่วยงานของ
ท่านได้คะแนนสายลับ นัก ช๊อ ปในหัวข้อพนัก งาน
บริการยอดเยี่ยมตามเป้าหมายที่กาหนด (The Staff Are
Great) (5) หน่วยงานของท่านได้คะแนนสายลับนักช๊อป
ในหัวข้อไม่มีคิวตามเป้าหมายที่กาหนด (I Don't Queue)
และ (6) หน่วยงานของท่านมีจานวนลูกค้าที่รอชาระเงิน
ไม่เกินอัตราที่กาหนด (Queue Length)
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2.2 ด้านชุมชน พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริ ษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ ง มี ค่ าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ น
เกี่ ยวกั บผลการปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงาน ด้ านชุ มชน
เท่ ากั บ 3.24 และมี ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.77
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้นใน
บริ ษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับ
จากน้อยไปมากดังนี้ (1) หน่วยงานของท่านมีการ
พัฒ นาพนักงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด (Staff
Development) (2) หน่วยงานของท่านมีพนักงานเข้า
ร่วมในกิจกรรมของแผนงานด้านชุมชน (Store Activities
for Local Community) และ (3) หน่วยงานของท่านมี
การควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Energy Consumption)
2.3 ด้านการปฏิบัติการ พบว่า ผู้บริหารระดับ
ต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านการปฏิบัติการ
เท่ากับ 3.29 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับ
จากน้อยไปมากดังนี้ (1) หน่วยงานของท่านมีการ
จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามบริษัทกาหนด (Planograms
Completion) (2) หน่ วยงานของท่ านมี การควบคุ ม
สินค้าสูญ หายไม่ เกิ นอั ตราที่ กาหนด (Shrinkage)
(3) หน่วยงานของท่านได้คะแนน ตามเป้าหมายที่กาหนด
(TL&T Audit Score) (4) หน่วยงานของท่านได้คะแนน
จากการตรวจสอบการปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กาหนด
(Operations Audit Score) (5) หน่วยงานของท่ าน
ได้รับผลการประเมิ นมาตรฐานของสาขาจากผู้จัดการเขต
ตามเป้าหมายที่กาหนด (Area Manager Visit Result
(6) หน่วยงานของท่านได้ควบคุมสินค้าในสาขาตาม
เป้าหมายที่กาหนด (Stockholding Days) (7) หน่วยงาน

ของท่ านมีการควบคุมสินค้าสูญหายในแผนกอาหารสด
ไม่เกินอัตราที่กาหนด (Fresh Operation Loss) และ
(8) หน่วยงานของท่านมีการควบคุมสินค้ าสูญเสีย
ไม่เกินอัตราที่กาหนด(Know Loss)
2.4 ด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
เกี่ ยวกั บผลการปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงาน ด้ านบุ คลากร
เท่ากับ 3.16 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับ
จากน้อยไปมากดังนี้ (1) ในหน่วยงานของท่ าน พนักงาน
ทุ กคนได้ รับการฝึกอบรมในหมวดบังคับตามเป้ าหมาย
ที่ ก าหนด (Basic Staff Training) (2) หน่ วยงาน
ของท่ านได้ รั บผลคะแนนความพึ งพอใจของพนั กงาน
(View Point) ในหัวข้อ “หัวหน้างานฉันช่วยเหลืองาน
ฉันเสมอ (A Manager Who Helps Me) (3) หน่ วยงาน
ของท่ านได้ รับผลคะแนนความพึ งพอใจของพนั ก งาน
(View Point) ในหัวข้อ “เคารพและให้เกี ยรติซึ่ง
กันและกัน (To Be Treated with Respect) (4) หน่วยงาน
ของท่ านมี อั ตราการขาดงานตามเป้าหมายที่ ก าหนด
(Absence) และ (5) หน่วยงานของท่านมีอัตราการลาออก
ของพนักงานที่ อายุงานต่ากว่า 12 เดือนตามเป้าหมายที่
กาหนด (Leavers < 12 Months)
2.5 ด้านการเงิน พบว่า ผู้บริหารระดับ
ต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ ยวกั บผลการปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงาน ด้ านการเงิ น
เท่ากับ 3.16 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับ
จากน้ อยไปมากดั งนี้ (1) หน่ วยงานของท่ านได้ ควบคุ ม
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เงินเดือนได้ตามเป้าหมายที่กาหนด(Retail Payroll)
(2) หน่ วยงานของท่ านสร้ างก าไรสุ ทธิ ตามเป้ าหมาย
ที่ ก าหนด (Retail Contribution) (3) หน่ วยงาน
ของท่ านควบคุ มค่ าใช้ จ่ ายของสาขาได้ ตามเป้ าหมาย
ที่ ก าหนด(Retail Locally Controllable Costs)
(4) หน่วยงานของท่านสร้างกาไรสุทธิจากพื้นที่เช่า
ตามเป้าหมายที่กาหนด (Contribution of Mall
Achievement) และ (5) หน่วยงานของท่านสร้างยอดขาย
ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด (Sales Achievement)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์ ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
2. ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงด้ านการมี
อิ ทธิ พลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ มี
ความสั ม พั น ธ์ ในเชิ งบวก กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวม อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ
0.01
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการ
สร้ า งแรงบั นดาลใจ มี ความสั มพั นธ์ ในเชิ งบวกกั บ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
4. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านกระตุ้นทาง
ปัญญา มี ความสัมพันธ์ ในเชิงบวก กั บประสิทธิผลการ
ปฏิบั ติงาน ในภาพรวม อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ
0.01
5. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์
ในเชิ งบวก กั บประสิ ทธิผลการปฏิ บัติ งาน ในภาพรวม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผล
ผลการส ารวจระดับ ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม
เท่ากับ 3.69 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับจาก
น้อยไปมากดังนี้ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพล
อย่ างมี อุ ดมการณ์ และด้า นกระตุ้ น ทางปั ญ ญา
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรางคณา เทียมภักดี
(2547) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กั บ การพั ฒนาคุ ณภาพโรงพยาบาลสู่ ก ารรั บ รอง
คุณภาพโรงพยาบาล: การศึกษาโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดเชียงราย พบว่า หัวหน้าหน่วยงานส่วนใหญ่
มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 70.70
ค่าเฉลี่ ย 3.26 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า หั วหน้ า
หน่ วยงานมี ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงทุ กด้ านอยู่ ใน
ระดับสูง
ผลการสารวจระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับ
ต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกั บผลการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชน
แห่ งหนึ่ ง มี ค่ าเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บผลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในภาพรวม เท่ากับ 3.21 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้ บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านลูกค้ า
ด้านชุมชน ด้านการปฏิบัติการ ด้านบุคลากร และ
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ด้านการเงิน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุวรัตน์
แตงน้อย (2549) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารระดับกลางกับประสิทธิผลขององค์การ
ศึกษากรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่า ระดับ
ประสิทธิผลขององค์การ ภายใต้แผนวิสาหกิจการทางพิเศษ
แห่ งประเทศไทย ปี งบประมาณ 2548-2552 โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ในเชิ งบวก กั บประสิ ทธิผลการปฏิ บั ติ งานในภาพรวม
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ทั้ งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
ระดับต้นต้องรับผิดชอบภารกิจขององค์การในการ
ที่จ ะต้องขับ เคลื่อนองค์ก าร ในการพั ฒ นาระบบ
นโยบายต่างๆ ขององค์ก าร จึ งต้ อ งเป็น ผู้นาที่ มี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงาแนละผู้ต ามไปสู่ร ะดับ ที่ สูง ขึ้น และ
มีศักยภาพมากขึ้น อันจะนามาซึ่งความตระหนักใน
ภารกิ จ และวิสัย ทั ศน์ ของที ม จึง สลผในเชิง บวก
กับรปะสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ น้าผึ้ง โพธิ์ทอง (2549) ได้ศึก ษา
เกี่ ยวกั บภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริหารงาน
ในองค์การบริหารส่วนตาบล พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงภาพรวมมี ความสัมพั นธ์เชิงบวกกั บ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานของผู้ บริ หารในองค์ การ
บริหารส่วนตาบล ละสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุนีย์ นวจินดาพันธุ์ (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของส านักงานพั ฒนาชุมชนอ าเภอ
จังหวัดปัตตานี พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพั ฒนาชุม ชนอ าเภอในจังหวัด
ปัตตานี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดรูปแบบองค์การใหม่ปรับงานให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของงาน ปรับกฎระเบียบ
ข้อบั งคับ ให้มี ความสอดคล้องกั บ งานในปัจ จุบั น
ควรให้ผู้บ ริหารมีนโยบายให้ผู้นาแต่ละหน่วยงาน
แสดงวิสัยทัศน์หรือแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานและ
มีการติดตามประเมิ นผลงาน จัดให้มีก ารประชุม
ร่วมกันระหว่างผู้นาและผู้ปฏิบิงานเป็นประจา
2. ควรมี การจั ดสั มมนาเพื่ อการสร้ างความ
สัมพันธ์ภายในองค์การให้ประสานงานกันอย่างดีขึ้น
เพิ่ม แรงจูงใจเพื่อสร้างจิตสานึกให้รักและสามัคคี
กันในองค์การ ให้พนักงานทุกระดับร่วมกันปรึกษา
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาร่วมกั น ผู้นาต้องจริงจัง เด็ดขาด
มุ่ งมั่ น ยุ ติ ธรรม ซื่ อสั ตย์ สุ จริต การพิ จารณาผลงาน
โดยประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีผลงาน ก็ควร
พิจารณาให้ตามจริง ดูแลสวัสดิการและผลตอบแทนที่ ดี
ให้พนักงาน ให้มีความก้าวหน้าที่ชัดเจน ปรับอัตรากาลัง
ให้สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ และพัฒนาความรู้และ
วิชาการ
3. ควรกาหนดเกณฑ์ในการให้รางวัลแก่พนักงาน
ที่ท างานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ เช่น การให้
โบนัสประจาปีแก่พนักงานที่ทางานสาเร็จตามเป้าหมาย
จัดประกวดพนั กงานดีเด่ นประจ าปี และพาพนัก งาน
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานยังสถานที่ต่างๆ
4. ควรมีการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาผู้นา
โดยเน้นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถกาหนด
วิสัยทั ศน์ได้อย่างเป็นรูป ธรรม และเปลี่ยนแปลง
วัฒ นธรรมองค์การ ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน
5. ควรพัฒนาภาวะผู้นาของตนเองให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้ตาม เช่น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในองค์การ ผู้นาควร
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จะแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถ
ท าให้ พนั กงานเกิ ดความรู้ สึ กไว้ วางใจ เชื่ อมั่ นว่ าจะ

สามารถแก้ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคไปได้

เอกสารอ้างอิง
กฤษณา พุ่มเล็ก. (2551). ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่มีผลต่อผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลนครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์ และคณะ. (2550). บทบาทบริษัทข้ามชาติในไทย.
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2007q1/2007feb19p2.htm.
นิพนธ์ กินาวงศ์. (2542). หลักบริหารการศึกษา. พิษณุโลก: ตระกูลไทย.
เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2548). การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) (พิมพ์ครัง้ ที่ 4).
กรุงเทพฯ: เซ็นทรัล เอ็กเพรส.
ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม. (2538). การวิเคราะห์ภาวะผู้นาของศึกษาการจังหวัดทีส่ ัมพันธ์กับประสิทธิผล
องค์การสานักงานศึกษาธิการจังหวัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ปรัชญา ชุ่มนาเสียว. (2549). การประเมินผลโครงการนาร่อง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานและ
เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
พะยอม วงศ์สารศรี. (2545). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สุภาการพิมพ์.
ยุวรัตน์ แตงน้อย. (2549). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหารระดับกลางกับประสิทธิผลองค์การ:
ศึกษากรณี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผู้นา. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์.
วรางคณา เทียมภักดี. (2547). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูก่ ารรับรอง
คุณภาพคุณภาพโรงพยาบาล: การศึกษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย. ภาคนิพนธ์
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
วิจารณ์ พานิช. (2547). การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์.
สมพงษ์ เกษมสิน. (2523). การบริหารบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ. (2547). การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จิรวัฒน์
เอ็กเพรส จากัด.
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (2548). ภาวะผู้นา ทฤษฎีและปฏิบัติ: ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นาที่สมบูรณ์
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น.

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

124

Vol.7 No.1 (January–June 2017) ISSN 1905-2219

สุนีย์ นวจินดาพันธ์. (2548). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ านของสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ ศึกษากรณี จังหวัดปัตตานี. ภาคนิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร
มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2536). ภาวะผู้นาและความขัดแย้ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Argyris, Chris. (1964). Integration the Individual and the Organization. New York: John.
Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: The
Free Press.
Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). Transformational leadership development. California:
Consulting Psychologists Press.
Boyett, J. H. and Boyett. J.T. (2001). The guru guide to the knowledge economy: The
best ideas for operating profitably in a hyper-competitive world. New York: John
Wiley & Sons Inc.
Campbell, J. P. (1997). On the Nature of Organization Effectiveness. In New Perspective
On Organizational Effectiveness. Edited by Paul S Goodman and Johannes M.
Pennings and Associates. San Francisco: Jassey Basss.
Dunn, William N. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice- Hall.
Etzioni, A. (1964). A Modern Organization. New Jersey: Prentice-Hall.
Katz, Daniel., & Kahn, Robert L. (1966). The Social Psychology of Organization. New York:
John Wiley & Sons.
O’Leary, E. (2000). 10 minute guide to leadership. (2nd ed.). Indinapolis, In: A Pearson
Education Company.
Robbins, Stephen P. (1990). Organization Theory: Structure Design and Application (3rd
ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
Richards, D. & Engle, S. (1986). “After the Vision: Suggestions to Corporate Visionaries and
Vision Champions.” In J.D. Adams. (Ed). Transforming Leadership, Alexandria, VA:
miles River Press. 199-215.

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

125

Vol.7 No.1 (January–June 2017) ISSN 1905-2219

