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บทคัดย่อ

การศึ กษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกั บประสิทธิผลของการปฏิ บัติงานของ
ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
จานวน 166 คน และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ด้ วยค่ าสั มประสิ ทธิ์ เพี ยร์ สั น (Pearson Correlation) พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง ในภาพรวม มี ความสั มพั นธ์ ในเชิ งบวก
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์
ในเชิ งบวก กั บประสิ ทธิ ผลการปฏิ บั ติ งาน ในภาพรวม อย่างมี นัยส าคั ญทางสถิติ 0.01 ด้ านการมี อิทธิ พลอย่ างมี อุดมการณ์
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านลูกค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
มีความสั มพั นธ์ในเชิ งบวก กับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติ งานในภาพรวม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 ด้านกระตุ้นทางปั ญญา
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และด้านคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน, ผู้บริหารระดับต้น

Abstract

The primary purpose of this study was aimed 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, mean, and standard deviation. Hypothesis test was done using the Pearson Correlation. The
results found as follows; 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, Junior Executive’s
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บทนา
องค์การจะประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย
นั้นตัวชี้วัดที่จะเป็นเครื่องตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่า
การบริหารองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่ เพี ยงใด
ก็คือ ประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness)
ซึ่งประสิทธิผลองค์การ มีความสาคัญอย่างยิ่งในศาสตร์
ทางการบริ หารองค์ การ เป็ นการแสดงถึ งว่ าองค์ การ
ได้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ห รือ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้
(Etzini, 1964; Robbin, 1990) นอกจากนี้การดาเนินงาน
เพื่อให้ประสบความสาเร็จจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกๆ ฝ่ายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ผู้บริหาร
หรื อผู้ น าในองค์ การ ต้ องเป็ นแกนน าในการวางแผน
บริหารจัดการระบบงานในองค์การ เพื่อให้องค์การบรรลุ
เป้ าหมายและประสบผลส าเร็จตามทิ ศทางที่ องค์ การ
ต้องการ ผู้ในในองค์การจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาเพื่อ
บริหารการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะผู้นาเป็นปัจจัย
สาคัญที่จะทาให้เกิดการกระตุ้นให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นภายในองค์การ ดังที่ ริชาร์ด และ อี เกิ ล (Richards &
Engle, 1986) ได้ระบุว่า ผู้นาเป็นผู้จุดประกายวิสัยทั ศน์
ให้ผู้อื่นมองเห็น พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้สามารถปฏิบัติได้สาเร็จ
(สุ เทพ พงศ์ ศรี วั ฒน์ , 2548) และภาวะผู้ น าเป็ นแรง
ขับเคลื่อนสาคัญที่จะช่วยในการจูงใจและการประสานงาน
ขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ แม้ ว่ าภาวะผู้ น าของผู้ บริ หารทุ กระดั บ
ล้วนมีความสาคัญ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับต้น เนื่องจาก
ผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้เชื่อมโยงผู้บริหารระดับสูง
และระดั บกลาง กั บพนั กงานระดั บปฏิ บั ติ งานตั้ งแต่
หั วหน้ าหน่ วยงานลงมา ตลอดจนสามารถสร้ างความ
เป็ นผู้ น าแก่ ผู้ ร่วมงานภายในให้ น าตนเองและร่วมกั น
ทางานเป็นทีม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตผลงานและ
บริการที่ดีมี คุณภาพเป็นที่ พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจน
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ผู้มี ส่วนได้เสียงในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกั บ ภรณี
กี ร์ ติ บุ ตร (2529) ได้ ชี้ ให้ เห็ นถึ งความส าคั ญของ
ประสิทธิผล องค์การไว้ว่า เป็นวิธีการทดสอบการบริหาร
ที่ดีก็คือ การดูแลความสามารถในการจัดการและ
การใช้ทรัพยากรที่ หาได้ให้ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์
และรักษาระดับการปฏิบัติที่มีประสิทธิผลไว้ให้ได้
และ “ประสิ ทธิผล” จะเป็นเครื่องตั ดสินในขั้นสุ ดท้ าย
ถึ งความส าเร็ จในการบริ หารองค์ การ ซึ่ งประสิ ทธิ ผล
องค์ การ คื อ ขี ดความสามารถของบุ คลากรในองค์ กร
ในการทางานโดยใช้รปู แบบใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ ใช้ บริ การ
หรือนโยบายขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ตั้งไว้
(วิจารณ์ พานิช, 2547)
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสม
ที่จะช่วยให้องค์การมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิ ธี การท างาน (สถาบั นเพิ่ มผลผลิ ตแห่ งชาติ , 2547)
เป็นกิ จกรรมที่ รวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ และการเข้าถึง
ความรู้ที่มีอยู่หรือความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ อีกทั้งการจัดการความรู้
ยังสามารถเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ ท าให้องค์การ
มีชีวิตชีวาและทาให้องค์การประสบความสาเร็จได้
(Boyett, 2001) และการจั ดการความรู้ จะก่ อให้ เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ทาให้คนภายในองค์การ
ร่วมกั นพั ฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่ อ ให้
บรรลุประสิทธิผลขององค์การทั้ งในด้านการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ (Responsiveness) การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ (Innovation)
พั ฒนาขี ดความสามารถของพนั กงาน (Competency)
และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพภายในการท างาน (Efficiency)
(วิจารณ์ พานิช, 2547) สอดคล้ องกั บ Jeana (อ้างถึงใน
นันทรัตน์ ศรีนุ่นวิเชียร, 2548) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า
การปรับตัวให้ทั นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทุ กวันนี้
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การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของวิชาการ (evidence-based)
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning)
เป็นปัจจัยสาคัญ ที่จ ะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
จึงควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้ออานวยต่อการ
ที่ บุ คลากรจะเข้ าถึ งข้ อมู ล เพื่ อสร้ างเป็ นความรู้ และ
สามารถแบ่ งปั นความรู้ (knowledge sharing) กั นได้
ระหว่ างบุ คคลและหน่ วยงาน และภายใต้ การบริ หาร
องค์การแนวใหม่ และการใช้ประโยชน์จากความรู้
เป็ นฐานในการปฏิ บั ติ งาน ที่ ต้ องมี การเปลี่ ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา องค์ประกอบหนึ่งที่ จะสร้างความส าเร็จ
ให้ แก่ องค์ การ คือ ภาวะผู้ น า เนื่องจากภาวะผู้ น าเป็ น
ปัจจัยสาคัญต่อการบริหารองค์การ เป็นจุดรวมแห่งพลัง
ของสมาชิกในองค์การ ความสามารถและลักษณะ
ผู้นาที่ มีส่วนสัม พันธ์อย่างใกล้ชิดกั บ คุณภาพงาน
และคุณค่าขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ประเสริ ฐ สมพงษ์ ธรรม (2538) พบว่ า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงสามารถช่วยเสริมประสิทธิผลองค์การ
และสอดคล้ องกั บ Loveridge (1996) ที่ กล่าวว่าภาวะ
ผู้น าที่ ถือได้ ว่ามี ประสิทธิ ภาพมากที่ สุ ดคือภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารระดับต้น คือพนักงานที่ใกล้ชิดกั บ
พนักงานทุกระดับ ซึ่งจะมีทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้บังคับบัญ ชา และจะต้องเข้ามามีบ ทบาทหน้าที่
ในการควบคุมบังคับ บัญชาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น
ระดับผู้ปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ของฝ่ ายจั ดการ (ปรั ชญา ชุ่ มนาเสี ยว, 2549) ซึ่ งต้ องมี
ความรู้ความชานาญงานในขอบเขตหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ
และมี ทั กษะเบื้ องต้ นในการบริ หารงานด้ วยผู้ บริ หาร
ระดับ ต้นที่ จะเป็นปัจจัยส าคัญ ในการพั ฒ นาและ
ขับเคลื่อนองค์การ ไปยังเป้าหมายที่ ก าหนดและให้เกิ ด
ประสิทธิผล เพราะว่าองค์การในฐานะที่เป็นระบบหนึ่งของ
สังคมในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายต่างๆ
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ที่ ก าหนดไว้โดยการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรบริ การ
และแนวทางที่ มี อยู่อย่างคุ้มค่าและได้ ประโยชน์ สูงสุ ด
ท าให้ ผู้ รั บบริการเกิ ดความพึ งพอใจ ในขณะเดี ยวกั น
สมาชิกขององค์การสามารถปรับตัวและพัฒนาให้
องค์การดารงอยู่ต่อไปได้ (มณเฑียร มุสิกทอง, 2543)
ดังนั้น ผู้บริหารระดับต้น จะต้องมีลักษณะเป็น
ผู้นาที่ ดี คือ การมี อิทธิพลต่อบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตาม
ในอั นที่ จะบรรลุ ถึ งจุ ดประสงค์ ขององค์ การร่ วมกั น
(ยงยุทธ เกษสาคร, 2546) การศึกษาภาวะผู้นาในปัจจุบัน
ได้ เน้ นไปที่ ผู้นาการเปลี่ ยนแปลง แบส (Bass, 1985) ได้
นิยามผู้นาในการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้เปลี่ยนแปลงความ
ต้ องการผู้ ตาม วิ สั ยทั ศน์ ยุ ทธศาสตร์ วั ฒนธรรมของ
องค์ การตลอดจนส่ งเสริ มการสร้ างนวั ตกรรม และ
เทคโนโลยีให้กับองค์การ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะกระตุ้น
ให้ผู้ตามมองสิ่งต่างๆ ให้เห็นนอกเหนือจากผลประโยชน์
ของตนเองเพื่อความสาเร็จขององค์การ ซึ่งการที่ผู้บริหาร
ระดั บต้ นจะประสบผลส าเร็ จในงานด้ านต่ างๆ นั้ น
จะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และ
องค์ การจะต้ องเห็ นความส าคั ญของภาวะผู้ น า ของ
ผู้บริหาร ระดับต้น เพราะประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
กั บภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง มี ความสั ม พั นธ์ ที่
สอดคล้องกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกั บประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนที่ทาการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
โอเลียลี (O’Leary, 2000) ได้ให้ ความหมาย
ผู้น า คื อ บุ คคลที่ มี บารมี และสามารถตัดสิ นใจได้ เป็ น
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อย่างดี รวมทั้งสามารถกระตุ้นบุคคลอื่นให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ วางไว้ได้ ซึ่งสอดคล้ องกั บ พยอม วงศ์ สารศรี (2545)
กล่าวว่า ผู้นาคือ บุคคลที่ทาหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการ
รวบรวมความต้องการ และประสานความคิดของสมาชิก
ด้วยกั น จึ งมี ส่ วนช่ วยให้ องค์ การก าหนดจุ ดมุ่ งหมาย
ในการท างานและดาเนิ นการจนบรรลุจุ ดมุ่ งหมายนั้ น
เช่นเดียวกับ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2547) กล่าวว่า ผู้นา
คือ บุคคลที่ ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่ น
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้า
ในการดาเนินงานต่างๆ นอกจากนี้ สุนันทา เลาหนันทน์
(2540) ได้กล่าวถึงทักษะความเป็นผู้นาไว้ดังนี้ คือ ทักษะ
ในการทางานร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ มีการติดต่อสื่อสาร
ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการส่งข่าวสารข้อมู ล
และรั บฟั งข้อมู ลข่ าวสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพรวมถึ ง
เสนอแนะวิ ธีการแก้ ปั ญหาอย่ างมี เหตุ ผลบนพื้ นฐาน
ของความเข้าใจของทุ กฝ่ายซึ่งการเป็นผู้นาเป็นทั กษะที่
บุ คคลจะต้ องน ากลุ่ มได้ อย่างมี ประสิ ทธิภาพสามารถ
การบริหารความขัดแย้งซึ่งหมายถึงความสามารถในการ
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งเกิดขึ้นจากการทางานร่วมกัน
ของสมาชิกที มงานเน้ นสร้างความร่วมมื อ ซึ่ง เป็ น การ
แสวงหาพลังในการปฏิบัติงาน ส่วน รังสรรค์ ประเสริฐศรี
(2544) กล่าวถึ งผู้ นา (Leader) ว่าเป็ นบุ คคลที่ ท าให้
องค์การเจริญก้าวหน้าและบรรลุผลสาเร็จโดยเป็น
ผู้ที่ มี บทบาทแสดงความสัมพั นธ์ระหว่างบุ คคลที่ เป็ น
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคง
และช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
ขณะเดี ยวกั น ภาวะผู้ น า หมายถึ ง การใช้
อิทธิพลโน้มน้าวชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม ตามเป้าหมายที่
ต้องการ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2536) ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ (2539) สมยศ นาวีการ (2546) ได้ให้ความหมาย
ของภาวะผู้ น าไว้ว่า ภาวะผู้ น าเป็ นการใช้อิ ทธิพลของ
บุคคลหรือของตาแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตาม
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เพื่อที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่
ได้กาหนดไว้ หรือสรุปได้ว่า ภาวะผู้นา คือ รูปแบบของ
อิทธิพลระหว่างบุคคล แต่ยังมี นักวิชาการไทยอี ก
กลุ่ม หนึ่งได้ เน้นความหมายของภาวะผู้นา ไปที่
คุณลักษณะของบุคคลที่ เป็ นผู้น าของกลุ่ม ซึ่ง นิ พนธ์
กินาวงศ์ (2542) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นาไว้ว่า
ภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษณะของบุ คคลที่ เป็ นผู้น า
ของกลุ่ม หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล
ที่ ใช้ ความสามารถและอิ ทธิ พลด้ านอื่ นๆ ของตนกั บ
สมาชิ กในกลุ่ม ให้ แต่ละคนดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ด้ วย
ความเต็มใจ เพื่อจะนาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของกลุ่มกาหนดไว้
ส่วนภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงเป็ นทฤษฎี
ภาวะผู้นาที่มีการศึกษาวิจัยกันมาก เริ่มจากปี เป็นต้นมา
มีลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกถึงกะบวนการเปลี่ยนแปลงหรือ
การแปรสภาพในตัวบุคคล โดยมุ่ งเน้นการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม คุณธรรม มาตรฐาน และการมองการณ์ไกลใน
อนาคต มุ่งให้ความสาคัญต่อการประเมินระดับแรงจูงใจ
ของผู้ตามด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์ มี สาระครอบคลุม
แนวคิดภาวะผู้นาเชิงบารมี (charismatic leadership)
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ (visionary leadership) รวมทั้ง
ผู้นาเชิงวัฒนธรรม (cultural leadership) สามารถใช้
อธิบายกระบวนการอิทธิพลตั้งแต่ระดับจุลภาคระหว่าง
ผู้นาและผู้ตามรายบุคคล จนถึงระดับมหาภาค ระหว่าง
ผู้น ากั บสมาชิกทั้ งหมดในองค์ การตลอดจนวัฒนธรรม
ในองค์ การ โดยผู้ น ามี บทบาทหลั ก ในการก่ อให้ เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงขึ้ นในองค์ การภายใต้ ส ถานการณ์
ความผู กพั นต่ อกั นอย่ างมั่ นคงระหว่างผู้ น ากั บผู้ ตาม
ซึ่ง เป็น ทฤษฎี ที ได้รับ การยอมรับ ว่า สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ โลกยุคที่ มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่องในปัจจุบัน (Bass, 1985)
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บาคเกอร์ (Barker, 1992) ได้อธิบายความหมาย
ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง ผู้นาที่ มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือคิดค้น
สิ่งใหม่ ๆ การเสริมสร้างพลั งอ านาจการใช้ อ านาจร่ วม
กั บผู้อื่ น โดยผู้น าเข้าใจเป้ าหมายขององค์ การและ
ของผู้ตามแต่ละคน สามารถพัฒนาองค์การและผู้ตาม
ให้ก้าวหน้า สร้างบรรยากาศที่ดี ผู้ตามมีความจงรักภักดี
รู้สึกเป็ นเจ้าขององค์การ มี ขวัญและก าลังใจ เกิ ดความ
ร่วมมือของทีมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ รีนฮาร์ด (Reinhardt,
2004) ได้กล่าวถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่าหมายถึง
ผู้ น าที่ มี วิ สั ยทั ศน์ กว้ างไกล เป็ นแบบอย่ างที่ ดี ของ
ผู้ ร่ วมงาน เป็ นผู้ กระตุ้ นและสร้ างแรงบั นดาลใจใน
การทางานให้ผู้ร่วมงาน กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์
เชิงบวกและหาทางเลือกใหม่ ในการแก้ปัญ หาให้
ความสาคัญกับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นาและสมาชิก
สามารถสร้างบรรยากาศและวั ฒนธรรมใหม่ ในมุ มมอง
หรื อแนวคิ ดใหม่ ๆ และต้ องมี ความสามารถในการ
ติ ดต่ อสื่ อสาร เพื่ อสร้ างความเข้ าใจ การยอมรั บ
และความร่ วมมื อของสมาชิ กทุ กระดั บในที ม ซึ่ งเป็ น
รูปแบบผู้นาทีจ่ าเป็นและเหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สามารถนาพาองค์การให้อยู่รอด
ผ่านพ้นภาวะวิกฤติจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและ
ประสบผลสาเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ธวั ช บุ ณ ยมณี (2550) ได้ อ ธิ บ ายภาวะ
ผู้นาการแลกเปลีย่ นว่ามีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎี
การแลกเปลี่ ยน (Exchange Theory) โดยเน้ นการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กั นระหว่างผู้นากั บผู้ตาม ผู้นา
และผู้ตามจะถ้อยทีถ้อยอาศัยและพึ่งพากันและกัน
ผู้นาแบบแลกเปลี่ยนจะให้บางสิ่งบางอย่างที่ ผู้ตาม
ต้องการเพื่อต้องการแลกเปลี่ยน “หมูไปไก่มา” ในสภาพ
เช่นนี้ ผู้นาจะมีอิทธิพลมาก เพราะผู้ตามมักจะสนใจท า
เฉพาะสิ่งที่ผู้นาต้องการ วิธีการที่ นาแบบแลกเปลี่ยนใช้
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มากที่ สุด คือ การเจรจาต่อรอง (Bargaining) กั บผู้ตาม
(เสริ มศั กดิ์ วิ ศาลาภรณ์ , 2536) เพื่ อให้ ในสิ่ งที่ ตนเอง
ต้ องการและผู้ ตามก็ ได้ ในสิ่ งที่ ต้ อ งการ (Win-Win)
ส่วน รัตติกรณ์ จงวิศาล (2544) ได้ให้ความหมายว่าภาวะ
ผู้น าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational leadership)
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นในการ
จัดการหรือการทางาน เป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพล
ต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายาม
ที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับ
ที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิ ดการตระหนักรู้
ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงาน
มองไกลเกิ นกว่ าความสนใจของพวกเขาไปสู่ ประโยชน์
ของกลุ่มหรือสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
อาจีรีส (Argyris, 1964) ให้ความหมายของ
ประสิทธิผลว่าหมายถึงสภาวะที่องค์การสามารถเพิ่มผลผลิต
ให้มากขึ้นในขณะที่ ปัจจัยของการผลิตลดลงหรือผลผลิต
คงที่ในขณะที่ แคทซ์และคาห์น (Katz & Kahn, 1966) ให้
ความหมายในมุ มมองของสั งคมศาสตร์ ว่ า หมายถึ ง
ความสั มพั นธ์ ของระบบย่ อยต่ างๆ คื อ (1) ระบบย่ อย
เกี่ยวกับการผลิต (2) ระบบย่อยที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน (3) ระบบย่อยที่ผดุงการทางาน (4) ระบบย่อย
สาหรับการปรับปรุง และ (5) ระบบย่อยของการบริหาร
โดยความสัม พันธ์ของระบบย่อยเหล่านี้จ ะนามา
ซึ่งความสาเร็จตามจุดประสงค์ที่ กาหนดของการกระท า
ร่วมกั น ส่วนชายน์ (Schein, 1970) ให้ความหมายของ
ประสิ ทธิ ผลว่ า สมรรถนะขององค์ การในการอยู่ รอด
ปรับตัว รักษาสภาพและเจริญเติบโตไม่ว่าองค์การนั้น
จะมี หน้าที่ อะไร การดาเนินงานก็ จะดาเนินในทานอง
เดียวกั น ขณะเดียวกัน รอบบินส์ และโคเตอร์ (Robbins
and Coulter, 1999) กล่าวว่าประสิทธิผล (Effectiveness)
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หมายถึ ง การท างานให้ ประสบความส าเร็ จในแง่
การจัดการ คือการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สาคัญประสิทธิผลของ
องค์กรต้องวิเคราะห์ต่อไปถึงความสาเร็จของเป้าหมาย
ว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาว และเป็ น
เป้าหมายที่แท้จริง หรือเป็นเพียงเป้าหมายทางการ
ที่ระบุไว้ให้บุคคลภายนอกทราบเป้าหมายต่างๆที่กาหนด
และทาบรรลุผลลงได้นั้น ได้ตกเป็นของกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มใดอีกด้วย เช่น เป็นของผู้ถือหุ้น พนักงานฝ่าย
จัดการ หรือกั บคู่ค้าลูกค้า และบุคคลภายนอกรวมทั้ ง
สังคมโดยส่วนรวม สาหรับ สเตียร์ (Steers, 1977)
ให้ทั ศนะว่าประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของการ
ได้มาและใช้ ทรัพยากรที่ มี อยู่อย่ างจ ากั ดและมี คุณค่ า
เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลกาไร
และมีคุณภาพ
ส่วน ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มีนักวิชาการ
ต่างประเทศ เช่น ดันน์ (Dunn, 1981) ให้ความหมายของ
ประสิทธิผลว่า เป็นการพิจารณาผลของนโยบายขององค์การ
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพี ยงไร แต่เชอร์ริงตัน
(Cherrington, 1994 อ้างถึงใน นิสิต อนันตรักษ์, 2546)
ระบุว่า ประสิทธิผล หมายถึง สัมฤทธิผล หรือความสาเร็จ
ในการทางาน (Success) ส่วนฟอร์นดี้ (Forndy, 1995
อ้างถึงใน นิสิต อนันตรักษ์, 2546) กล่าวว่า ประสิทธิผล
หมายถึง ความสามารถในการดาเนินการให้เกิดผลตามที่
ตั้งใจไว้ ขณะที่ สมพงษ์ เกษมสิน (2523) กล่าวว่า
ประสิทธิผล หมายถึง การพิ จารณาผลของการท างานที่
สาเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์หรือที่ คาดหวังไว้เป็นหลัก
และความส าเร็จอย่างมี ประสิทธิผลนี้ อาจเกิ ดจากการ
ปฏิบั ติงานที่ ประหยัด หรือมี ประสิทธิภาพก็ ได้ เพราะ
ประสิ ทธิภาพเป็ นเรื่องของการท างานให้ ได้ ผลสู ง สุ ด
ส่วนประสิทธิผลเป็นเรื่องของการนาเอาผลงานที่ ส าเร็จ
ดังที่คาดหวังไว้มาพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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พิทยา บวรวัฒนา (2531) ที่เห็นว่าประสิทธิผลของ
องค์ การเป็ นเรื่ องของการพิ จารณาว่าองค์ การประสบ
ความสาเร็จเพียงใดในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
หรือสภาพขององค์การที่ตั้งหรือปรารถนาให้เกิดขึ้น
และสอดคล้ องกั บ มั ฆวาฬ สุ วรรณเรื อง (2536) ที่ ให้
ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง
ความสามารถขององค์ การในการบรรลุ เป้ าหมายที่ ได้
กาหนดไว้โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการบริหารอย่าง
คุ้มค่า สมาชิกเกิ ดความพึ งพอใจในงานและองค์การโดย
ส่วนรวมสามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อดารงอยู่ต่อไปได้
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึก ษาครั้งนี้ เป็ นการศึก ษาเชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) ท าการศึ กษาจากผู้ บริ หาร
ระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จานวน 166 คน
จากรูปแบบธุรกิจไฮเปอร์มาเก็ต 7 สาขา ในเขต 10
กรุงเทพมหานคร เป็นศึกษาจากในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
จากรูปแบบธุรกิจไฮเปอร์มาเก็ต ในเขต 10 กรุงเทพมหานคร
จานวน 7 สาขา คือ สาขาลาดพร้าว สาขาประชาชื่น
สาขาพระราม 1 สาขาพระราม 3 สาขาพระราม 4
สาขาสุขุมวิท 50 และสาขาฟอร์จูนทาวน์
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการรวบรวมข้อ มู ล ได้ แ ก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ พิ จารณาจากกรอบ
แนวคิดและนาตัวแปรต่างๆ มาสร้างแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบ (2) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัด
ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มี ผลกั บประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน (พัฒนามาจาก Bass & Avolio, 1990 และ
ธวั ช บุ ณยมณี , 2550) (3) แบบสอบถามเพื่ อวั ดระดั บ
ประสิท ธิผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการระดับต้น
(พัฒนามาจาก Campbell, 1997 และ Daft, 1998)
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ผู้วิจัยวิเคราะห์ลักษณะของภาวะผู้นาการเปลี่ยน
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้จัดการระดับต้น
โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ของเพี ยร์ สัน
(Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้บริหาร
ระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ ยวกั บภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม
เท่ ากั บ 3.69 และมี ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.41 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้นใน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดับจากน้ อยไปมาก
ดังนี้ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ด้ านการมี อิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ และ
ด้านกระตุ้นทางปัญญา
1.1 ด้ านการมี อิ ทธิพลอย่ างมี อุ ดมการณ์
พบว่ า ผู้ บริ หารระดั บต้ นในบริ ษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ ง
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการมี อิทธิพลอย่างมี อุ ดมการณ์ เท่ ากั บ 3.65 และ
มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ บริ หารระดั บต้ นในบริษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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
เสมอต้นเสมอปลายเป็ นที่ นั บถือของผู้ ใต้บังคับบัญชา
(6) สามารถควบคุ มสติ และอารมณ์ ได้ ในสถานการณ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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วิกฤติ (7) ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภูมิใจเมื่ อได้
ร่วมงาน (8) แสดงให้ เห็ นว่าเป็นคนที่ ความเฉลียวฉลาด
และสามารถแก้ปัญ หาเฉพาะหน้าได้ถูก ต้อง และ
(9) แสดงให้ลูกน้องเห็นถึงความมีอานาจและความ
เชื่อมั่ นในการตัดสินใจของท่าน (จะใช้คาว่าลูกน้องหรือ
ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา) อยู่ ในระดั บสู งในขณะที่ ประเด็ น
ผู้ใต้บังคับบัญชาชื่นชมในบุคลิกภาพ
1.2 ด้ านการสร้ างแรงบั นดาลใจ พบว่ า
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ นในบริ ษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ ง
มี ค่ า เฉลี่ ย ความ คิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการ สร้างแรงบันดาลใจ เท่ ากั บ 3.84
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มี ค่ า เฉลี่ ย ความ คิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง เรียงลาดับจากน้อยไปมากดังนี้ (1) มีความ
กระตื อรื อร้ นที่ จะปฏิ บั ติ งาน เคี ย ง ข้ า ง กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจนสาเร็จ (2) ส่งเสริมการทางานเป็น
ที ม (3) กระตุ้นให้ผู้ใต้ บังคับบั ญชาตระหนักถึงสิ่งที่ จะ
ได้รับจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (4) สร้างความมั่นใจแก่
ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาว่ าจะสามารถปฏิ บั ติ งานได้ บรรลุ
เป้าหมาย (5) ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญชามีความสามัคคี
ซึ่ งจะช่ วยให้ ชนะอุ ปสรรคต่ างๆ 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 า นกระตุ้ น ทางปั ญ ญา พบว่ า
ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้าน
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กระตุ้นทางปั ญญา เท่ ากั บ 3.57 และมี ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.42 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ย
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง
เรียงลาดับจากน้อยไปมาก ดังนี้ (1) เสนอแนะวิธีการใหม่ๆ
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (2) สนับสนุน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่
ทันสมัย (3) แนะนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ปัญหาในหลายๆ
ด้าน (4) ยกประเด็ นต่ างๆเพื่ อน ามาเป็ นข้ อสั นนิ ษฐาน
ในการแก้ ปั ญหา (5) ส่ งเสริ มและให้ โอกาสแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและแง่คิดต่างๆ
(6) ไม่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ปัญหาโดยการคาด
เดา (7) กระตุ้นให้ผู้ใต้บงั คับบัญชารูส้ ึกว่าจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานบางอย่างที่เคยปฏิบัติมา
(8) มอบหมายงานที่ ท้ าทายให้ ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาได้
ปฏิ บั ติ (9) กระตุ้ น ให้ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ได้
มากกว่าที่คาดหวัง และ (10) ไม่วิจารณ์แนวทางในการ
แก้ปัญหาใหม่ๆ ของผู้ใต้ บังคับบัญชา
1.4 ด้านคานึงถึงความเป็นปั จเจกบุคคล
พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการคานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล เท่ากับ 3.71
และมีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มี ค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เรียงลาดับจากน้อยไปมากดังนี้ (1) ให้คาแนะนาที่ เป็น
ประโยชน์แก่ผใู้ ต้บังคับบัญชาต่อความสาเร็จของงาน
(2) ให้ความสาคัญ กั บ การรับ ฟั งข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้ บังคั บบั ญ ชา (3) กระตุ้นให้ ผู้ใต้ บั งคั บบั ญ ชา
แสดงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ (4) หมั่นให้ความรู้
และข้อมู ลข่าวสารใหม่ ๆ แก่ ผู้ใต้ บั งคับบัญชาอยู่เสมอ
(5) ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้แนะนาและ
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ผู้ฝึกแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา (6) ให้ความเอาใจใส่เป็น
พิ เศษแก่ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ปั ญหา (7) ส่ งเสริ ม
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (8) ปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุ คคลทั้ ง ในด้ านความต้ องการและความสามารถ
(9) ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา
อบรมเพิ่มเติมและ (10) ให้ ผู้ใต้ บังคับบัญ ชาประเมิ น
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน
2. ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่า ผู้บริหาร
ระดั บต้ นในบริ ษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ ง มี ค่ าเฉลี่ ยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในภาพรวม
เท่ ากั บ 3.21 และมี ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.37
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้นใน
บริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ ด้ านลูกค้า ด้ านชุ มชน ด้ านการปฏิ บั ติ การ ด้ าน
บุคลากร และด้านการเงิน
2.1 ด้านลู กค้ า พบว่ า ผู้บริ หารระดั บต้ น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านลูกค้า เท่ ากับ 3.15
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชน
แห่ งหนึ่ง มี ค่ าเฉลี่ยความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ผลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับจากน้อยไปมาก
ดังนี้ (1) การกาหนดราคาสินค้าที่ถูกต้อง (Price Integrity)
(2) หน่วยงานของท่านได้คะแนนรวมสายลับนักช๊อป
ตามเป้าหมายที่กาหนด (Mystery Shopper Total Score)
(3) การควบคุมสินค้าให้เพียงพอในชั้นจัดเรียงสินค้า
ตามเป้ าหมายที่ ก าหนด (Gap Scan) (4) หน่วยงานของ
ท่านได้คะแนนสายลับนักช๊อป ในหัวข้อพนักงานบริการ
ยอดเยี่ยมตามเป้าหมายที่ ก าหนด (The Staff Are Great)
(5) หน่วยงานของท่านได้คะแนนสายลับนักช๊อป ใน
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หัวข้อไม่ มี คิวตามเป้ าหมายที่ ก าหนด (I Don't Queue)
และ (6) หน่วยงานของท่านมีจานวนลูกค้าที่รอชาระเงิน
ไม่เกินอัตราที่กาหนด (Queue Length)
2.2 ด้านชุมชน พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านชุมชน เท่ ากั บ 3.24
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ผลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับจากน้อยไปมาก
ดังนี้ (1) หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาพนักงาน
ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด (Staff Development)
(2) หน่วยงานของท่านมีพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมของ
แผนงานด้านชุม ชน (Store Activities for Local
Community) และ (3) หน่วยงานของท่ านมี การควบคุ ม
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Energy Consumption)
2.3 ด้านการปฏิ บัติ การ พบว่า ผู้ บริหาร
ระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ยความ
คิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บ ผลการปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงาน
ด้านการปฏิบัติการ เท่ ากับ 3.29 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.42 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่าเฉลี่ ย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เรียงลาดับจากน้อยไปมากดังนี้ (1) หน่วยงานของ
ท่านมีการจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามบริษัทกาหนด
(Planograms Completion) (2) หน่วยงานของท่าน
มีการควบคุมสินค้าสูญหาย ไม่เกินอัตราที่กาหนด
(Shrinkage) (3) หน่วยงานของท่านได้คะแนน ตาม
เป้าหมายที่กาหนด (TL&T Audit Score) (4) หน่วยงาน
ของท่านได้คะแนนจาก การตรวจสอบการปฏิบัติการ
ตามเป้ าหมายที่ ก าหนด (Operations Audit Score)
(5) หน่วยงานของท่านได้รับผลการประเมินมาตรฐาน
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ของสาขาจากผู้จัดการเขตตามเป้าหมายที่ก าหนด
(Area Manager Visit Result) (6) หน่วยงานของ
ท่านได้ควบคุมสินค้าในสาขา ตามเป้าหมายทีก่ าหนด
(Stockholding Days) (7) หน่วยงานของท่านมีการ
ควบคุมสินค้าสูญหายในแผนกอาหารสด ไม่ เกิ นอั ตรา
ที่กาหนด (Fresh Operation Loss) และ (8) หน่วยงาน
ของท่านมีการควบคุมสินค้าสูญเสีย ไม่เกินอัตราที่
กาหนด (Know Loss)
2.4 ด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านบุคลากร เท่ากับ 3.16
และมี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชน
แห่ งหนึ่ ง มี ค่ าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ผลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับจากน้อยไปมาก
ดังนี้ (1) ในหน่วยงานของท่าน พนักงานทุกคนได้รับ
การฝึกอบรมในหมวดบังคับตามเป้าหมายที่กาหนด
(Basic Staff Training) (2) หน่วยงานของท่านได้รับ
ผลคะแนนความพึ งพอใจของพนั กงาน (View Point)
ในหั วข้อ “หั วหน้ างานฉันช่วยเหลืองานฉันเสมอ
(A Manager Who Helps Me) (3) หน่วยงานของ
ท่ านได้รับ ผลคะแนนความพึ งพอใจของพนั กงาน
(View Point) ในหัวข้อ “เคารพและให้เกียรติซึ่งกัน
และกั น (To Be Treated with Respect) (4) หน่ วยงาน
ของท่ านมี อัตราการขาดงาน ตามเป้ าหมายที่ ก าหนด
(Absence) และ (5) หน่วยงานของท่านมีอัตราการลาออก
ของพนั กงานที่ อายุงานต่ากว่า 12 เดือน ตามเป้ าหมาย
ที่กาหนด (Leavers < 12 Months)
2.5 ด้านการเงิน พบว่า ผู้บริหารระดับ
ต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านการเงิน
เท่ ากั บ 3.16 และมี ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง มี ค่ าเฉลี่ยความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เรียงลาดับ
จากน้ อยไปมากดั งนี้ (1) หน่ วยงานของท่ านได้ ควบคุ ม
เงิ นเดื อนได้ ตามเป้ าหมายที่ ก าหนด (Retail Payroll)
(2) หน่วยงานของท่านสร้างกาไรสุทธิตามเป้าหมายที่
กาหนด (Retail Contribution) (3) หน่วยงานของท่าน
ควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขาได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
(Retail Locally Controllable Costs) (4) หน่ วยงาน
ของท่ านสร้างกาไรสุทธิจากพื้นที่เช่าตามเป้าหมาย
ที่ ก าหนด (Contribution of Mall Achievement)
และ (5) หน่วยงานของท่านสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด (Sales Achievement)
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ 0.01 ด้ านการ
มีอิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ มีความสัมพั นธ์ในเชิงบวก
กับประสิท ธิผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอย่างมี
นั ยส าคั ญทางสถิ ติ 0.01 ด้ านการมี อิ ทธิ พลอย่ างมี
อุดมการณ์ มี ความสัมพั นธ์ ในเชิงบวกกั บประสิ ทธิผล
การปฏิบัติงาน ด้านลูกค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพั นธ์ในเชิงบวก
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ 0.05 ด้านกระตุ้นทางปัญ ญา
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ 0.01 และ
ด้านค านึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล มี ความสั มพั นธ์
ในเชิ งบวกกั บประสิ ทธิ ผลการปฏิ บั ติ งานในภาพรวม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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อภิปรายผล
ผู้ บริ หารระดั บต้ นในบริ ษั ทเอกชนแห่ งหนึ่ ง
มี ค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในภาพรวมเท่ากับ 3.69 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับต้น
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงเรียงลาดับจากน้อยไปมากดังนี้
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
และด้านกระตุ้นทางปัญญา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
น้าผึ้ง โพธิ์ทอง (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นา
การเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริ หารงานในองค์ การบริ หาร
ส่วนตาบล พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงภาพรวมและ
องค์ ประกอบทั้ ง 4 มิ ติ มี คะแนนเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บสู ง
โดยด้ านการสร้ างแรงบั นดาลใจมี คะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด
รองลงมา คือ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล และด้านการ
กระตุ้ นทางปั ญญา ส่ วนด้ านที่ คะแนนเฉลี่ ยต่ าสุ ด
คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ วรางคณา เทียมภักดี (2547) ได้ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพคุณภาพโรงพยาบาล:
การศึ กษาโรงพยาบาลชุ มชน จั งหวั ดเชี ยงราย พบว่ า
หัวหน้าหน่วยงานส่วนใหญ่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 70.70 ค่าเฉลี่ย 3.26 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า หัวหน้าหน่ วยงานมี ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงทุกด้านอยู่ในระดับสูง
ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่ งหนึ่ง
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ผลการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานในภาพรวมเท่ากับ 3.21 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร
ระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน เรียงลาดับ
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จากมากไปน้ อย ดั งนี้ ด้ านลูกค้า ด้ านชุ มชน ด้ านการ
ปฏิบัติการ ด้านบุคลากร และด้านการเงิน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ยุวรัตน์ แตงน้อ ย (2549) ศึก ษา
เรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง
กั บประสิทธิ ผลขององค์ การ ศึ กษากรณี การทางพิ เศษ
แห่งประเทศไทย พบว่า ระดับประสิทธิผลขององค์การ
ภายใต้ แผนวิ สาหกิ จการทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2548-2552 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์ ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.01 ทั้ง นี้
เนื่องจาก ผู้บริหารระดับต้นต้องรับผิดชอบภารกิจ
ขององค์ก ารในการที่ จ ะต้อ งขับ เคลื่อ นองค์ก าร
ในการพัฒนาระบบนโยบายต่างๆ ขององค์การ จึงต้องเป็น
ผู้นาที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถในการพั ฒ นาความ
สามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
และมี ศั กยภาพมากขึ้ น อั นจะน ามาซึ่ งความตระหนั ก
ในภารกิ จและวิสั ยทั ศน์ ของที ม จึ งสัมพั นธ์ ในเชิงบวก
กับประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ น้าผึ้ง โพธิ์ทอง (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกั บ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารงานในองค์การ
บริ หารส่ วนต าบล พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง
ภาพรวมมี ความสัม พั นธ์เ ชิงบวกกั บ ประสิท ธิภ าพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตาบล
และสอดคล้องกั บผลงานวิจัยของนิรัตน์ สังข์จีน
(2548) ได้ศึก ษาความสัมพั นธ์ระหว่างภาวะผู้นา
การเปลี่ ยนแปลงของนายกเทศมนตรี กั บประสิ ทธิ ผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดในจังหวัดปัตตานี
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลในจั งหวั ดปั ตตานี และยั งสอดคล้ องกั บผล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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งานวิ จั ยของ สุ นี ย์ นวจิ นดาพั นธุ์ (2548) ได้ ศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ จังหวัดปัตตานี พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพัฒนาชุมชนอาเภอในจังหวัดปัตตานี
ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง ด้ านการมี อิ ทธิ พล
อย่างมีอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์
ระดับต่า ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหาระรดับต้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่จะทา
ให้ผู้อื่นยินยอมให้ความไว้วางใจ สร้างความผูกพั น
และการจูงใจที่ จะท าให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
จึงต้องมีบุคลิกภาพที่มีความกระตือรือร้นและแสดงออก
ที่ ดี ในการพูดชักชวนโน้ มน้าวให้ผู้ ร่วมงานปฏิบั ติงาน
ด้วยความเชื่ อมั่ น ศรัทธาไว้วางใจในวั ตถุ ประสงค์ และ
ภารกิจของผู้นา ต้องขับเคลื่อนองค์การอยู่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับภารกิจขององค์การ จึงส่งผลในเชิงบวก
กับประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ อั งกาบ เจริญฤทธิ์ (2548) ได้ ศึ กษาความสั มพั นธ์
ระหว่างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การมี
อิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ มี ความสัมพันธ์เชิงบวกกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง ด้ านการสร้ างแรง
บันดาลใจ มี ความสัมพันธ์มี ความสัมพันธ์ระดับต่ามาก
ในเชิ งบวก กั บประสิ ทธิผลการปฏิ บัติ งาน ในภาพรวม
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้ งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
ระดับต้นจะต้องเป็นผู้นาในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิ ดขึ้ นในผู้ตาม กระตุ้นให้ผู้ ตามเกิ ดความตระหนั ก
และเข้าใจเป้าหมายขององค์การ โดยทาหน้าที่ในการ
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สร้างวิสัยทัศน์ขององค์การให้กั บผู้ตามเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามเพื่อให้องค์การบรรลุวิสัยทั ศน์ ซึ่งผู้บริหาร
ระดับต้นต้องใช้เทคนิคทั้งการพูด การกระทาอันจะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ และความตระหนักในการทางาน
จึ งส่ ง ผลในเชิ ง บวกกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อังกาบ เจริญฤทธิ์ (2548)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บริ หารสถานศึ กษาต่ อประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา
ผลการศึกษาพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงด้ านกระตุ้ นทาง
ปัญญา มีความสัมพันธ์มี ความสัมพันธ์ ระดับต่า ใน
เชิ ง บวก กั บประสิ ทธิ ผลการปฏิ บั ติ งานในภาพรวม
อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.01 ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
ผู้บริหารระดับต้นจะต้องสร้างระบบความคิด เรียนรู้
วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ มียุทธศาสตร์
ในการแก้ปัญหาโดยกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล พยายามค้นหาและริเริ่มวิธีการ
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ผู้นาต้องให้อิสระในการทางาน
อย่างเต็มที่ ส่งเสริมสนับสนุนการทางานเป็นทีม ให้
เกิ ดการเรียนรู้ระหว่างกั นในที มงาน จึงส่งผลในเชิงบวก
กับประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกั บผลงานวิจัย
ของ อั งกาบ เจริ ญฤทธิ์ (2548) ได้ ศึ กษาความสั มพั นธ์
ระหว่างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการ
กระตุ้นทางปัญหา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านคานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล มี ความสัมพั นธ์มี ความสัมพั นธ์
ระดับต่ามาก ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ 0.05 ทั้ งนี้
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เนื่ องจากผู้บริหารระดับต้น จะต้องให้ ความสนใจดู แล
เอาใจใส่ผู้ร่วมงานแต่ละคนอย่างใกล้ชิด โดยการมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล พูดและให้เกียรติผู้ร่วมงาน
พัฒนาประสบการณ์ของผู้ร่วมงานให้ไปไกลกว่าเดิม
เช่น มี การมอบหมายที่ ท้าทาย การเพิ่มความรับผิดชอบ
จะช่วยสร้างความมั่นใจในสิ่งที่ผู้ร่วมงานต้องการ เพื่อให้
ผู้ร่วมงานเกิ ดการเรียนรู้ และพั ฒนาตนเองได้อย่างเต็ ม
ศักยภาพ จึงส่งผลเชิงบวกกับประสิทธิผลขององค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อังกาบ เจริญฤทธิ์ (2548)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี การจั ดรูปแบบองค์การใหม่ ปรับงาน
ให้ส อดคล้องกั บ ความเปลี่ยนแปลงของงานปรับ
กฎระเบียบข้อบังคับให้มีความสอดคล้องกับงานในปัจจุบัน
ควรให้ผู้บ ริหารมีนโยบายให้ผู้นาแต่ละหน่วยงาน
แสดงวิสัยทัศน์หรือแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานและ
มีการติดตามประเมินผลงาน จัดให้มีการประชุมร่วมกั น
ระหว่างผู้นาและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจา
2. ควรมี การจั ดสั มมนาเพื่ อการสร้ างความ
สั มพั นธ์ ภายในองค์ การให้ ประสานงานกั นอย่ างดี ขึ้ น
เพิ่มแรงจูงใจเพื่อสร้างจิตสานึกให้ รักและสามัคคี กันใน
องค์การ ให้พนักงานทุ กระดับร่วมกันปรึกษา ตัดสินใจ
แก้ ไขปั ญหาร่วมกั น ผู้ น าต้ องจริงจัง เด็ ดขาด มุ่ ง มั่ น
ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาผลงานโดยประเมิ น
ผลงานอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีผลงานก็ควรพิจารณาให้ตามจริง
ดู แลสวัสดิ การและผลตอบแทนที่ ดี ให้ พนั กงาน ให้ มี
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ความก้าวหน้าที่ชัดเจน ปรับอัตรากาลังให้สอดคล้องกับ
หน้าที่รับผิดชอบ และพัฒนาความรู้และวิชาการ
3. ควรกาหนดเกณฑ์ในการให้รางวัลแก่พนักงาน
ที่ท างานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ เช่น การให้
โบนัสประจาปีแก่พนักงานที่ทางานสาเร็จตามเป้าหมาย
จั ดประกวดพนั กงานดี เด่ นประจ าปี และพาพนั กงาน
เดินทาง ไปทัศนศึกษาดูงานยังสถานที่ต่างๆ
4. ควรมีการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาผู้นา
โดยเน้ นผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อสามารถก าหนด

วิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การ ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากั บ
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
5. ควรพัฒนาภาวะผู้นาของตนเองให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้ตาม เช่น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในองค์การ ผู้นาควร
จะแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถ
ทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกไว้วางใจ เชื่อมั่นว่าจะสามารถ
แก้ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคไปได้
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