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การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 2 ประการ โดยประการท่ีหน่ึงเป็นการ พฒันาแบบวดั
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์รท่ีสร้างข้ึนตามแนวคิดของผูว้จิยั รวมถึงตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้างของ แบบวดั  และวตัถุประสงคป์ระการท่ีสอง เป็นการศึกษาอิทธิพลของส่ิงจูงใจท่ี
ไม่ใช่ตวัเงิน และกลยทุธ์การส่ือสารของผูน้ าท่ีมีต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารของคนเก่ง 

ตามวตัถุประสงคป์ระการท่ีหน่ึง ผูว้จิยัสร้างและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวดัความรักและพลงัขบัเคล่ือนตามแนวคิดของผูว้จิยั ซ่ึงประกอบดว้ย คุณลกัษณะ  5 
ประการ  คือ 1) ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกองคก์าร  2) การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ      
3) การมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  4) ความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและ  5) การระลึกถึงองคก์ารใน
ทางบวก โดยจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานในองคก์ารภาคเอกชนจากหลายประเภท
ธุรกิจจ านวน 365 คน เพื่อน ามาประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงส ารวจ ดว้ยวธีิ Principle Component Analysis (PCA) จดัองคป์ระกอบดว้ยวธีิ Orthogonal 
Rotation และหมุนแกนดว้ยวธีิ Varimax โดยพิจารณาเลือกองคป์ระกอบท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ
มากกวา่ 0.3 ข้ึนไป 

ผลการวเิคราะห์ สามารถจดัองคป์ระกอบได ้ 6 องคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบท่ี 1-5 มี
ความสอดคลอ้งตามโครงสร้างท่ี ผูว้จิยัเสนอ แต่ในองคป์ระกอบท่ี 6 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม   1 ขอ้ 
ซ่ึงตามโครงสร้างเดิมเป็นขอ้ค าถามเชิงลบท่ีมีนยัยะช้ีวดัดา้น การระลึกถึงองคก์ารในทางบวก  ไม่มี
ความเหมาะสมท่ีจะระบุเป็นองคป์ระกอบใหม่ได ้และเม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมัน่รายขอ้พบวา่



(3) 

เท่ากบั -.46 ซ่ึงสมควรตดัเน่ืองจากไม่กระทบต่อความ เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และท าใหค้วามเช่ือมัน่
รายฉบบัเพิ่มข้ึนเป็น .915  

วตัถุประสงคป์ระการท่ีสอง เป็นการ ศึกษาอิทธิพลของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และกลยทุธ์
การส่ือสารของผูน้ าท่ีมีต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารของคนเก่ง – พนกังานท่ีมีผลการ
ปฏิบติังาน และ / หรือมีศกัยภาพสูง - จ านวน 410 คน จาก 6 องคก์ารชั้นน าดา้นอุตสาหกรรมการ
ผลิต โดยมีอตัราตอบกลบัแบบสอบถามท่ีใชไ้ดคิ้ดเป็นร้อยละ 78.05  

ผลการศึกษาหลกัพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย องคก์ารท่ีสังกดั ช่วงอาย ุและ
อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั 2) ปัจจยัดา้นส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ประกอบดว้ย งานท่ีมีคุณค่า และ 
โอกาสในการพฒันาความสามารถ  และ  3) ปัจจยัดา้นกลยทุธ์การมีผลต่ อความรักและพลงั
ขบัเคล่ือนองคก์ารโดยร่วมกนัท านายไดร้้อยละ 57.5 ดงันั้น ในการสร้างความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์าร ผูน้ าและนกัทรัพยากรมนุษยค์วรใหส่ิ้งจูงใจและ กลยทุธ์การส่ือสาร ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของคนเก่ง รวมทั้งควรพิจารณาในเร่ืองความแตกต่างของบุคคล  เช่น เพศ ช่วงอาย ุฯลฯ 
ประกอบดว้ย 
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ABSTRACT 

Title of Thesis The Impact of Intangible Rewards and Leadership 

Communication Strategies on Talent’s Passion 

Author Miss Chotiros Dumrongsanti 

Degree Master of Science (Human Resource and Organizational  

 Development) 
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There were two major objectives of this study.  The first objective was to 

develop the Employee Passion instrument and ensure the construct validity of the 

instrument and the second objective was to investigate the impact of intangible 

rewards and leadership communication strategies on talent’s passion. 

For the first objective of verifying the construct validity, the employee passion 

concept, which consisted of 5 components: 1. Intent to stay 2. Striving for excellence 

3. Eagerness to learn 4. Exertion and never give up, and 5. Organizational 

Endorsement was tested.  Three hundred sixty-five questionnaires were collected 

from employees from various types of businesses and analyzed by using Principle 

Component Analysis method with Orthogonal Varimax Rotation.  Factor Loading of 

0.3 was used as the cut-off point. 

The analysis resulted in 6 factors; with factor 1to factor 5 were in line with 

Employee Passion concept originally proposed.  However, factor 6 consisted of 1 item 

which fell into the Organizational Endorsement category.  The item was discarded as 

it did not affect the content of the instrument (as it was a repeat question negatively 

phrased). The reliability (Cronbach's alpha) of the entire instrument was increased to 

.915 after the item was discarded. 



(6) 

The second objective of this study is to investigate the impact of intangible 

rewards and leadership communication strategies on employee passion for talents. 

Data were collected from 410 talents, who were evaluated to be high performers and/ 

or high potential performers, in six leading organizations. The response rates were 

78.05 %. 

The main findings revealed that 1) personal factors, such as organizational 

affiliation, generation and length of work;  2) Intangible rewards factors, such as 

meaningful work and opportunities to develop one’s capability; and 3) leadership 

communication strategies, such as goal setting had significant impacts on talent’s 

passion (overall variation in the response variable accounted for by the independent 

variables is 57.5 %).  To enhance Passion in talents, leader should pay great attention 

to intangible rewards and adjust rewards based on individual differences.  
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บทที ่1 

บทน า 

1.1  ที่มาและแนวคดิในการศึกษา 

ในยคุศตวรรษท่ี 21 นกัวิชาการทางดา้นเศรษฐศาสตร์และการบริหารจดัการหลายท่าน อาทิ 
Florida (2002) แฮเมล (2552) ฮาวกินส์ (2552) และสมบติั กุสุมาวลี  (2553ก) เห็นว่า องคก์าร ธุรกิจ
ตอ้งพบกบัความทา้ทายในดา้นการบริหารจดัการเพื่อรับมือกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง แนวคิดท่ีไดรั้บ
การกล่าวถึงว่าเป็นทางรอดจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ. 2008 และพลงัขบัเคล่ือนใน
ยคุศตวรรษท่ี 21 คือระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีเรียกว่ า เศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy) 
ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการสอดประสานกนัระหว่างความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งไม่มีมลูค่าทางเศรษฐกิจ
เขา้กบัมลูค่าเชิงพาณิชยห์รือความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ นัน่คือการท าใหค้วามคิดสร้างสรรค์
ปรากฏเป็นรูปธรรมโดยน าไปใส่ในผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีซ้ือขายได ้ดงันั้นจึง สะทอ้นใหเ้ห็นว่า 
พลงัความคิด (Power of Ideas) เป็นทุนส าคญัท่ีสร้างความแตกต่างในสินคา้  บริการ และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะดา้นของตลาดไดต้รงจุด รวมทั้งสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ ในยคุ
สมยัน้ี นอกจากน้ี Hamel (2009) ไดน้ าเสนอล าดบัขั้นคุณลกัษณะหรือขีดสมรรถนะของแรงงานท่ี
องคก์ารพึงประสงคใ์นแต่ละยคุสมั ย โดยกล่าวว่า  ความรักและพลงัขับเคลือ่น  หรือ Passion คือ
คุณลกัษณะหรือขีดสมรรถนะท่ีส าคญัท่ีสุด ในการขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่ความส าเร็จและสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในยคุเศรษฐกิจสร้างสรรคห์รือยคุศตวรรษ       ท่ี 21 เพราะความรัก
และพลงัขบัเคล่ือน  (Passion) เป็นความรู้สึก หรือความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการท่ีมาจากภายใน เป็นพลงัท่ีสามารถเปล่ียนความตั้งใจ
ของบุคคลใหเ้กิดเป็ นผลส าเร็จ ดงันั้นจึง เป็น คุณลกัษณะส าคญัท่ีจะผลกัดนัใหค้วามคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถท าใหบุ้คคลเกิดความอุตสาหะ   มีความมุ่งมัน่
พยายามในการ หาแนวทางท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคและปฏิเสธการยอมแพ้  รวมทั้ง ช่วยให้ องคก์าร
สามารถขบัเคล่ือนผา่นการแข่งขนัท่ีรุนแรงไปสู่ความส าเร็จในอนาคตอยา่งย ัง่ยนืได ้
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ความรักและพลงัขบัเคล่ือน  (Passion) ไดถ้กูกล่าวถึงในช่วง  15 ปีท่ีผา่นมาในฐานะของ
คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัในการน าพา องคก์าร ไปสู่ความส าเร็จ (Chang, n.d; Inamori, 1995; 
Zigarmi, Nimon, Houson, Witt และ Diehl, 2009) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ องคก์าร ในยคุเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์(สมบติั กุสุมาวลี, 2553ข; แฮเมล, 2552) ผลการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างตวัแบบความรักและ
พลงัขบัเคล่ือน ในงาน  (Work Passion) ของ Zigarmi และคณะ (2009) ภายใต้ The Ken Blanchard 
Company พบว่า ความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในงานเกิดจากการประเมินสถานการณ์ขององคก์าร
และการท างาน ของบุคคล  ทั้งทางดา้นอารมณ์และดา้นกระบวนกา รคิดท่ีเกิ ดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
น าไปสู่ความตั้งใจในการท างานและพฤติกรรมท่ีสร้าง สรรค์ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีท าใหเ้กิด
ความพยายามเพ่ิมผลผลิต การเห็นแก่ประโยชน์ผูอ่ื้น  ความปรารถนาจะเป็นสมาชิกองคก์าร  ความ
ยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร และ ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน นอกจากน้ีในหลายองคก์ารทัว่โลก
มีการบรรจุค าว่า ความรักและพลงัขบัเคล่ือน  หรือ Passion ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของปรัชญา ค่านิยม 
หรือขีดสมรรถนะหลกัของ องคก์าร  เช่น  The Coca Cola Company    Bridgestone   Siemens            
Green Mountain Coffee Roasters และ Samsung เป็นตน้  

จากการศึกษาเก่ียวกบั ความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในบริบท องคก์าร และการท างานใน
ขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่า  ความรักและพลงัขบัเคล่ือน เป็นพฤติกรรมเชิงบวกขององคก์าร  (Positive 
Organization Behavior: POB) ประการหน่ึง ซ่ึง Bakker และ Schaufeli (2008) เห็นว่าพฤติกรรมเชิง
บวกขององคก์ารเป็นส่ิงท่ีสามารถวดั พฒันา และบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกนยัหน่ึง 
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนจดัเป็นขีดความสามารถหรือขีดสมรรถนะ ขององคก์าร  (Competency) 
ตามแนวคิดของ McClelland (1973) ซ่ึงหมายถึงบุคลิกลกัษณะของบุคคลซ่ึงมีส่วนในการท านายผล
การปฏิบติังานท่ีดีและน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน  อยา่งไรก็ ตามการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ความ
รักและพลงัขบัเคล่ือน ยงัมีปรากฏนอ้ยช้ิน โดยเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรักและพลงั
ขบัเคล่ือนในงานของ Zigarmi และคณะ(2009) และยงัไม่พบการศึกษาวิจยัเร่ืองดงักล่าวในประเทศ
ไทย โดยส่วนมากจะเป็นการศึกษาความส าคญัของความรักและพลงัขบัเคล่ือน  และแนวทางสร้าง
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนท่ีเกิดจากมุมมองและทศันคติของผูเ้ขียน นอกจากน้ียงัขาดความชดัเจน
ในการ นิยามความหมาย และ คุณลกัษณะ ในบริบทขององคก์าร  รวมทั้งยงัไม่มี เคร่ืองมือวดั ท่ี
แพร่หลาย  จากคว ามส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึง สนใจท่ีจะ พฒันาแนวคิดเร่ือง ความรักและพลงั
ขบัเคล่ือน องคก์าร  (Employee Passion) รวมทั้งสร้างเคร่ืองมือวดัท่ีมี ความเท่ียงตรงและความ
น่าเช่ือถือ  โดยท่ีมาของแนวคิดเกิด จากการวิเคราะห์สงัเคราะห์ แนวคิด พฤติกรรมเชิงบวกของ
องคก์ารท่ีมีความใกล้ เคียงกนั  5 แนวคิดประกอบดว้ย  แนวคิดความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในงาน
ของ Zigarmi และคณะ  (2009)  แนวคิดพนัธะผกูพนัต่อองคก์าร ของ Mowday, Steer, และ Porter 
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(1979) แนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ Hewitt Associates (2010) แนวคิดความผูกพันต่อ

องค์การของ Towers Perrin Global Workforce Study (2006) ซ่ึงเป็นแนวคิดทางตะวันตก  ร่วมกับ

แนวคิด  อิทธิบาท 4 ของศาสนาพุทธซ่ึงเป็นศาสตร์ทางตะวันออก และการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

ต่างๆ และให้ค าจ ากัดความของความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ (Employee Passion) ว่าเป็นขีด

สมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิงบวกของพนักงาน อันเกิดจากการประเมินสถานการณ์ขององค์การ

และการท างาน ทั้งทางด้านอารมณ์ (Affect) และด้านกระบวนการคิด (Cognition) ท่ีเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงน าไปสู่ ความตั้งใจในการท างานและพฤติกรรม (Behavior) ท่ีสร้างสรรค์ 5 ประการ 

ได้แก่ ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การ การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ การมุ่งมั่น

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และการระลึกถึงองค์การในทางบวก   

การศึกษาวิจัยจ านวนมากพบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อพฤติกรรมเชิง

บวกดังกล่าว ได้แก่ การให้สิ่งจูงใจท่ีเป็นตัวเงิน สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของ

ผู้น า  สิ่งจูงใจท่ีเป็นตัวเงินเป็นปัจจัยหลักท่ีจูงใจให้คนมาร่วมงานกับองค์การ (ฐิติพร ชมพูค า, 2547; 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550; กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, สุภาพร ทรงสุจริตกุล, สุภัทรา ชัยกิจ และปณัฐ

พันธ์ สันติรัตตกุล,  2552; Tymon, Stumpf และ Doh, 2009) แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการรักษาคนให้

อยู่กับองค์การ (Berger และ Berger, 2004; Towers Perrin Global Workforce Study, 2006) อมาบิล 

(2548) กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ‘เงิน’ หรือแรงจูงใจภายนอกท่ีองค์การส่วนใหญ่

นิยมใช้ อาจกลายเป็นปัจจัยบั่นทอนความรักและความตั้งใจในการท างาน เน่ืองจากเงินท าให้คน

รู้สึกว่าตัวเองถูกติดสินบนหรือถูกควบคุม ในขณะท่ีผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่สนับสนุนว่า การให้

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินและกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่

ความพึงพอใจในการท างาน พันธะผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันต่อองค์การรวมถึงผลลัพธ์ต่างๆท่ี

องค์การมุ่งหวัง (Rowden, 2000; Baldoni, 2003; Glen, 2006; Mayer, Davis และ Schoorman, 2006; 

Wagner และ Harter, 2006; Bhatnagar, 2007; Barrett, 2008; Macey และ Schneider, 2008; Gostick 

และ Elton, 2009; Thomas, 2009; Tymon และคณะ, 2009; Zigarmi และคณะ, 2009) 

ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน (Intangible Rewards) หรือผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 

(Relational Returns) เป็นผลตอบแทนทางจิตวิทยาเชิงบวกซ่ึงเกิดจากการท างาน โดยมีผลกระทบ

หนักแน่นต่อพฤติกรรมของพนักงาน (กัลยาณี คูณมี, 2552) การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมายืนยันได้ว่า 

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน ความกระตือรือร้นมุมานะใน

การท างานและความผูกพันต่อองค์การ (Glen, 2006; Wagner และ Harter, 2006; Banchirdrit, 2009; 

Gostick และ Elton, 2009; Zigarmi และคณะ, 2009) Gostick และ Elton (2009) ได้น าเสนอเพิ่มเติม

ว่า ความรักความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจของพนักงาน ผลก าไรท่ีเพิ่มสูงขึ้นและ ความ
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จงรักภกัดีของลกูคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นส่ิงท่ีองคก์ารปรารถนา ซ่ึ งการจะน ามาซ่ึงผลลพัธด์งักล่าวนั้น 
องคก์ารจะตอ้งมีการใหร้างวลัและใหส่ิ้งจูงใจอยา่งเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของพนกังาน 
แต่การใหร้างวลัและส่ิงจูงใจเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถ น าไปสู่เป้าหมายท่ีมุ่งหวงัได ้หากขาด การ
ส่ือสารและการบริหารจดัการของ ผูน้  าท่ีจะเอ้ือใหก้ ารใหส่ิ้งจูงใจพนกังานมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ  Glen (2006) Wagner และ Harter (2006) และแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบักลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าตามสถานการณ์ ของ The Ken Blanchard Companies (2004) 
และ Barrett (2008) ท่ีพบว่าการส่ือสารของผูน้  าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน ผล
การปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์าร 

กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์าร 
เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้งรู้ ทิศทางการด าเนินธุรกิจขององคก์าร สร้าง
วฒันธรรมและก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง นอกจากน้ียงัเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์
ของบุคลากรในองคก์ารใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ช่วยใหบุ้คลากรเขา้ใจบทบาทของแต่ละคน 
ช้ีใหเ้ห็นถึงแนวทางท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน และเสริมสร้างขีดความสามารถของ
องคก์าร (Baldoni, 2003)  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษา อิทธิพลของ ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินและ กลยทุธก์ารส่ือสารของ
ผูน้  าท่ีมีต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  เพราะคาดว่าจะเป็นปัจจยัท่ี มีประสิทธิภาพในการ
ท านายความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร รวมทั้งผลจากการศึกษาจะเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายส่วนงานทรัพยากรมนุษย์  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคท่ี์ จะ
ศึกษาในกลุ่มประชากรท่ีเป็นคนเก่งหรือคนท่ีมีผลการปฏิบติังานและมีศกัยภาพในระดบัสูง 
เน่ืองจากงานวิจยัและการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกขององคก์ารโดยส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาในกลุ่มพนกังานทัว่ไปไม่ไดแ้ยกจ าเพาะส าหรับกลุ่มคนเก่ง หรือกลุ่มพนกังานท่ีมีผล
การปฏิบติังานในระดบัสูง ซ่ึงเป็นกลุ่มส าคญัในการสร้างความส าเร็จแก่องคก์าร นอกจากน้ียงัเป็น
กลุ่มท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากกลุ่มพนกังานโดยทัว่ไป เน่ืองจากมีส่ิงจูงใจและแรงกระตุน้ท่ีแตกต่าง
ออกไป (โทรน และ เพลแลน, 2550) และในปัจจุบนัองคก์ารธุรกิจทัว่โลกต่างประสบปัญหาในเร่ือง
ของการแยง่ชิงคนเก่ง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารและนกั
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามมีงานวิจยัจ  านวนนอ้ยท่ีศึกษาวิจยัในบริบทของคนเก่ง 
เน่ืองจากแนวคิดการบริหารจดัการคนเก่งเป็นกลยทุธท่ี์น ามาใชใ้นงานพฒันา ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องคก์ารเพียงไม่นาน มีบางองคก์ารเท่านั้นท่ีสามารถใชก้ลยทุธบ์ริหารจดัการคนเก่งได้ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นองคก์ารขีดสมรรถนะสูงซ่ึงมีศกัยภาพและความพร้อมท่ี จะบริหารจดัการ   ประกอบกบั ความ
ยากท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากเร่ืองการบริหารจดัการคนเก่งในบางองคก์ารตอ้งการเก็บรักษา
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เป็นความลับ เพราะเกรงว่าคนเก่งหรือพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับผลกระทบทางลบอันเกิด

จากผู้ร่วมงาน จากความส าคัญท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพล

ของสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินและกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าท่ีมีต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การของคนเก่ง เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนางานในส่วนของการบริหารจัดการคนเก่งใน

องค์การทั้งการรักษาและการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือสร้างเคร่ืองมือวัดความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเชิง

โครงสร้างและความน่าเช่ือถือ 

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสาร

ของผู้น าท่ีมีต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การของคนเก่ง 

 

1.3  ค าถามในการวิจัย 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การในภาพรวมของคนเก่งอย่างไร  

2) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การของคนเก่ง อย่างไร  

3) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศของคนเก่งอย่างไร 

4) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของคนเก่งอย่างไร 

5) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่งอย่างไร 

6) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการระลึกถึงองค์การทางบวกของคนเก่งอย่างไร 
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1.4  สมมติฐานของการวิจัย 

 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การในภาพรวมของคนเก่ง 

2) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การของคนเก่ง 

3) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และการส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความรักและ

พลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศของคนเก่ง  

4) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และการส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความรักและ

พลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของคนเก่ง  

5) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และการส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความรักและ

พลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่ง 

6) ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และการส่ือสารของผู้น ามีผลต่อความรักและ

พลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการระลึกถึงองค์การทางบวกของคนเก่ง 

 

1.5  ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการด าเนินการ 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ

แบบวัดความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานท่ีท างาน

ในองค์การภาคเอกชนจากหลายประเภทธุรกิจ เพ่ือน ามาประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วย

วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ และประเมินความน่าเช่ือถือของแบบวัด ส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาอิทธิพล

ของปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าท่ีมีต่อความรักและ

พลังขับเคล่ือนองค์การของคนเก่ง จากองค์การชั้นน าด้านอุตสาหกรรมการผลิต 6 องค์การ  

 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1) เคร่ืองมือวัดท่ีพัฒนาขึ้นมีความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือในการน าไปใช้วัดระดับ

ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การในประชากรท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหลากหลายประเภท
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ธุรกิจ และสามารถน าไปใช้เพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับความรัก

และพลังขับเคล่ือนองค์การ  

2) เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา หรือปรับปรุงกลยุทธ์การให้สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัว

เงินและกลยุทธ์ในการส่ือสารของหัวหน้างานเพ่ือเพิ่มระดับความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การของ

คนเก่ง 

 

1.7  ค าจ ากัดความเชิงปฏิบัติการ  

กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า หมายถึง การส่ือสารโดยใช้หลายทักษะและทรัพยากรท่ี

เพียงพอและเหมาะสมต่อการสร้างและส่งสารไปยังผู้รับในลักษณะของการตั้งเป้าหมายในการ

ท างาน การให้และรับข้อมูลย้อนกลับ การสร้างความน่าเช่ือถือ และกา รโน้มน้าวใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดพฤติกรรมท่ีตรงตามความคาดหวังอันจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ 

การต้ังเป้าหมายในการท างาน หมายถึง การช่วยให้องค์การบรรลุผลส าเร็จโดยการชี้แจง

เป้าประสงค์ขององค์การ งานท่ีมอบหมาย ค่านิยมในการท างาน และความคาดหวังในการท างาน

อย่างชัดเจน เป็นท่ีเข้าใจและเหมาะสมกับขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายดังกล่าว และมีการพูดถึงการวัดผลและคุณค่า

ของความส าเร็จดังกล่าว 

การทุ่มเทสร้างผลงานที่เป็นเลิศ หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ซ่ึงบุคคลจะอุทิศก าลังกาย และก าลังใจเพ่ือปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ และหน้าท่ีได้รับความมอบหมายอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดของ

องค์การและสร้างสรรค์ผลงานท่ีดียิ่งๆขึ้นไป 

การโน้มน้าวใจ หมายถึง การท่ีผู้บังคับบัญชาส่งสารบางประการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ปรับลดหรือขจัดความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบ ด้วยการสร้างความรู้สึกเชิงบวกหรือขจัด

อุปสรรคเชิงลบ และเพ่ือเพิ่มความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก  ด้วยการสร้างความ

ประทับใจ และให้สิ่งจูงใจ ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานเกิดพฤติกรรมตามท่ีผู้น าและองค์การพึงประสงค์ 

การมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การไตร่ตรอง การใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ

ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งท่ีท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข

ปรับปรุง 

การระลึกถึงองค์การในทางบวก  หมายถึง เจตคติทางบวกท่ีบุคคลมีต่อองค์การ โดยการให้

ความส าคัญต่อความเช่ือถือ การยอมรับเป้าหมายและมีค่านิยมขององค์การ มีความกลมกลืนกับ
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สมาชิกคนอ่ืนๆ ตอ้งการยดึเป็นหลกัปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั และมีความรู้สึกเป็ นเจา้ขององคก์าร
อยา่งเต็มท่ีรวมทั้งกล่าวถึงองคก์ารในแง่บวกต่อบุคคลอ่ืน อาทิ เพ่ือนร่วมงาน พนกังานท่ีมีศกัยภาพ
สูง และลกูคา้ขององคก์าร 

การเสริมสร้างอ านาจ  หมายถึง การเพ่ิมศกัยภาพของบุคคล โดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นเป็นผู ้
ถ่ายโอนอ านาจ ใหอิ้สระในการตดัสินใจ  รวมทั้งจั ดสรรทรัพยากรและส่ิงอ  านวยความสะดวก 
สนบัสนุนขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ใหโ้อกาสพฒันาความรู้ความสามารถ และส่งเสริมใหม้ี
โอกาสกา้วหนา้ เพื่อ สร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติั งานเกิดความมัน่ใจว่า ตนมีความสามารถในการ
ท างานใหส้ าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้

การให้และรับข้อมูลย้อนกลบัของผู้น า หมายถึง การท่ีผูน้  าส่ือสารถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อ
เป็นการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน ต่อลกูคา้ ต่อองคก์ารทั้งใน
เชิงบวก และเชิงลบอยา่งสร้างสรรค ์โดยการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัคุณค่าหรือ
พฤติกร รมท่ีพึงประสงค ์มีประโยชน์ต่อผูใ้หแ้ละผูรั้บ เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน และยดึเป้าหมายเป็นส าคญั รวมทั้งเปิดรับความคิดเห็นหรือความตอ้งการเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถอยา่งเหมาะสม 

คนเก่ง  หมายถึง พนกังานขององคก์ารท่ีไดรั้บระบุ จากภายใน โดยเป็นบุคคลท่ีองคก์าร
ประเมินว่าเป็นพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง และ/ หรือมีผลการปฏิบติังานดีเด่น 

ความน่าเช่ือถือของผู้น า  หมายถึง การท่ีผูน้  าสามารถแสดงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นถึง
ความสามารถในการบริหารงาน การใหค้  าแนะน าในการท างาน วิสยัทศัน์ รวมถึงสร้างควา ม
ไวว้างใจดว้ยความมีเมตตา ร่วมรับผดิชอบในส่ิงท่ีไม่ดีและแบ่งปันส่ิงท่ีดีร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และมีการกระท าท่ีตรงกบัค าพดู กลา้ยอมรับความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการปฏิบติัในส่ิงท่ีกล่าวมาน้ี
นบัว่าเป็นแนวทางหน่ึงในการเป็นตน้แบบในการท างานของผูป้ฏิบติังาน เป็ นแรงบนัดาลใจให้
ผูป้ฏิบติังานทุ่มเทความพยายาม และท างานอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ 
รวมทั้งเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจใหส้ามารถอยูใ่นองคก์ารไดอ้ยา่งมีความสุขมากข้ึน 

ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  หมายถึง ความเพียร ความขยนัหมัน่ประกอบส่ิงนั้นดว้ยความ
พยายาม เขม้แข็ง อดทน เอาธุระไม่ทอ้ถอยการใชเ้วลาในการท างานอยา่งเต็มท่ี คุม้ค่า และรอบคอบ 

ความยุตธิรรม หมายถึง การรับรู้ว่าผูบ้งัคบับญัชามีความยติุธรรมในการมอบหมายงาน มี
ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกบัการใหร้างวลัและการพฒันา
พนกังาน รวมทั้งองคก์ารมีความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ 

ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิก
ขององคก์ารต่อไป เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ 
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ความรักและพลงัขับเคลือ่น องค์การ  หมายถึง  ขีดสมรรถนะหรือคุ ณลกัษณะเชิงบวกของ
พนกังาน อนัเกิดจากการประเมินสถานการณ์ขององคก์ารและการท างาน ทั้งทางดา้นอารมณ์ และ
ดา้นกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงน าไปสู่ ความตั้งใจในการท างานและพฤติกรรม  ท่ี
สร้างสรรค์  5 ประการไดแ้ก่ ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์าร  การ ทุ่มเทสร้าง
ผลงานท่ีเป็นเลิศ  การมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  และการระลึกถึง
องคก์ารในทางบวก     

งานที่มคุีณค่า  หมายถึง การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย มีคุณค่าต่อตนเอง ท าให้
พนกังานเกิดความรู้สึกคุม้ค่าท่ีจะทุ่มเทพลงักายพลงัใจ รวมทั้ งเป็นงานมีความส าคญัต่อหน่วยงาน
และองคก์ารเน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าประสงค ์และเห็นโอกาสท่ีจะท าได้
ส าเร็จ 

ช่วงอายุ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั  
บรรยากาศของความเป็นพนัธมติร  หมายถึง ภายในหน่วยงานมีบรรยากาศของความ

ร่วมมือกนัในการท างาน พนกังานมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัเพื่อนร่วมงาน และหวัหนา้งาน ไดรั้บการ
ช่ืนชมยกยอ่ง จากเพื่อนร่วมงานและหวัหนา้งานเม่ือประสบความส าเร็จในงาน  หวัหนา้งานรับรู้
ความตอ้งการของสมาชิกในหน่วยงาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบติัเฉพาะตวัของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ เ พศ ช่วงอาย ุอายุ
การท างาน ระดบัการศึกษา และระดบัต าแหน่ง 

เพศ หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิง 
ระดับการศึกษา  หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บตามระบบการศึกษาปัจจุบนั  ไดแ้ก่ 

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  
ระดับต าแหน่ง หมายถึง  ระดบัชั้นงานท่ีคนเก่งรับผดิชอบอยูใ่นปัจ จุบนั ไดแ้ก่  พนกังาน 

ผูจ้ดัการระดบัตน้ ผูจ้ดัการระดบักลาง ผูจ้ดัการระดบัสูง/ ผูบ้ริหาร อ่ืนๆ โปรดระบุ 
ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตวัเงิน หมายถึง ผลตอบแทนทางจิตวิทยาเชิงบวกซ่ึงเกิดจากการท างาน โดย

มีอิทธิพลต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ของคนเก่ง ไดแ้ก่ งานท่ีมีคุณ ค่า การเสริมสร้าง
อ  านาจ  โอกาสในการพฒันาความสามารถ  โอกาสในการเจริญเติบโต บรรยากาศของความเป็น
พนัธมิตร และความยติุธรรม 

องค์การที่สังกดั  หมายถึง ประเภทของธุรกิจขององคก์ารท่ีสงักดัอยู่  ไดแ้ก่ องคก์ารดา้น
อุตสาหกรรมกระดาษและพลงังาน องคก์ารดา้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และองคก์ารดา้น
อิเลก็ทรอนิคส์  

อายุการท างานในองค์การปัจจุบัน หมายถึง ระยะเวลาท่ีท างานอยูใ่นองคก์ารปัจจุบนั 
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โอกาสในการเจริญเตบิโต หมายถึง การรับรู้ว่าตนมีโอกาสในการเจริญเติบโต โดยองคก์าร
มีนโยบายในการจดัท าแผนความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมในการวงแผนสายอาชีพท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตน รวมทั้งให้
ค  าแนะน าถึงแนวทางการพฒันาศกัยภาพเพื่อความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

โอกาสในการพฒันาความสามารถ  หมายถึง การไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหม้ีความรู้และทั กษะเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จหรือสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็น
เลิศ โดยการจดัหลกัสูตรต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นในการปฏิบติังาน เช่น 
การส่งเสริมใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะ การจดัเตรียมแหล่งขอ้มลู
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน จดัใหม้ีผูม้ีประสบการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับใหก้ารดูแลและสอน
งาน มอบภารกิจท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้จากการท างานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญในสายงานต่างๆ รวมทั้ง
ติดตามผูบ้ริหารระหว่างปฏิบติังานเพื่อศึกษาพฤติกรรม และรูปแบบการท างานท่ีควรน ามาเป็น
แบบอยา่ง เป็นตน้ 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินและกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น าท่ีมีต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การของคนเก่ง ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีกรอบในการศึกษา  5 เร่ือง ประกอบด้วย 

2.1 ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ  

2.2 สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินท่ีมีผลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ 

2.3 กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าท่ีมีผลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ  

2.4 คนเก่งหรือคนท่ีมีศักยภาพสูง 

2.5 บริบทองค์การท่ีศึกษา 

2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

2.1  ความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ  

2.1.1 ความหมายของความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

“Passion” หรือท่ีผู้วิจัยให้ค าจ ากัดความภาษาไทยว่า “ความรักและพลังขับเคล่ือน” ราก

ศัพท์เดิมคือค าว่า ‘patior’ มาจากภาษาละติน เป็นค าเก่าท่ีมีการใช้มายาวนานเพื่อแทนความรู้สึก 

(Feeling) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในสิ่งใดสิ่งหน่ึง รวมถึงพฤติกรรม  (Behavior) ท่ีจะ

ตอบสนองความต้องการท่ีมาจากภายใน (Honderich, 1995) ซ่ึงมีนัยยะทั้งทางบวกและทางลบ  

ในทางบวก มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความรักและพลังขับเคล่ือน หรือ 

Passion ไว้หลากหลายตามพื้นฐานและทัศนะของนักวิชาการแต่ละท่านดังนี้ Jones และ Robinson 

(2009) และ Love และ Cugnon (2009) เสนอความหมายท่ีสอดคล้องกันว่าความรักและพลัง

ขับเคล่ือน คือความสนใจ ความชอบ ความรัก หรือความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ในขณะท่ี     

แฮเมล (2552) เห็นว่า ความรักและพลังขับเคล่ือนคือพลังท่ีสามารถเปล่ียนความตั้งใจของบุคคลให้
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เกิดเป็นผลส าเร็จ เน่ือง จากบุคคลท่ีมีความรักและพลงัขบัเคล่ือน จะพยายามหาแนวทางทางท่ีจะฝ่า
ฟันอุปสรรคและปฏิเสธการยอมแพ้  ซ่ึง Lucas (1999) เสนอในทิศทางเดียวกนัวา่ ผูท่ี้มีความรักและ
พลงัขบัเคล่ือน จะแสดงออกถึง ความกระตือรือร้น  ความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  และ มีพลงัท่ีจะ
ขบัเคล่ือนสู่ความส าเร็จ  ซ่ึงคุณลกัษณะต่างๆเหล่าน้ีคือผลของแรงบนัดาลใจท่ีแขง็แกร่งหรือความ
ตั้งใจท่ีแทจ้ริง  นอกจากน้ี  โคเวส ส์ (2547) เสนอวา่  การท่ี บุคคล ท่ีมีความรักและพลงัขบัเคล่ือน
สามารถรับรู้ไดจ้ากคุณลกัษณะบางประการ  เช่น ความปรารถนาอนัแรงกลา้อยา่งยิง่  ความรู้สึกของ
แรงบนัดาลใจ  ความรู้สึกต่ืนเตน้  ความรู้สึกวา่มีพลงั งานท่ีไม่มีขีดจ ากดั  ความรู้สึกท่ีไม่ตอ้งการการ
ตอบแทน ความเช่ือท่ีวา่ไม่มีอะไรล าบากเกินไป  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากค าจ ากดัความและคุณลกัษณะ
ของความรักและพลงัขบัเคล่ือน หรือ Passion ตามท่ีนกัวชิาการหลายท่านเสนอ พบวา่มีความหมาย
ใกลเ้คียงกบั  “ความอยาก” ในทางพุทธศาสนาท่ี เรียกวา่  ‚ฉนัทะ‛ ซ่ึงเป็นคุณธรรมขอ้หน่ึงในหลกั
อิทธิบาท 4 หรือคุณธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย  (Path of Accomplishment) 
หมายถึง ความพอใจ ความตอ้งการท่ีจะท า ใฝ่ใจรักจะท าส่ิงนั้นอยูเ่สมอ และปรารถนาจะท าให้
ไดผ้ลดียิง่ๆ ข้ึนไป เป็นความรักในงานและเป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงจะมีและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน (พระพรหม
คุณาภรณ์, 2546) ในขณะเดียวกนั Passion ก็มีความหมายในทางลบ ไดแ้ก่ กิเลส ตณัหา ราคะ ความ
หลงใหล  (สอ เสถบุตร , 2538) ซ่ึงในทางพุทธศาสนา  ประยทุธ์ ปยตุโต  (2546) อธิบายวา่ ศาสนา
พุทธแยก  ‚ความอยาก ‛ ออกเป็นสองประการ  ประการแรก เป็นความอยากทางบวก  คือฉนัทะ  อีก
ประการหน่ึงคือความอยากทางลบเพื่อท่ีจะสนองกิเลส  ตณัหา ความอยากประเภทน้ีควรละใหห้มด
ส้ินไป  

การศึกษาค าจ ากดัความในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาในเชิงบวก  ดงันั้น  
“Passion” หรือ “ความรักและพลงัขบัเคล่ือน ” จึงหมายถึง  พลงัท่ีเกิดจากความสนใจ  ความชอบ  
หรือความรักในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีสามารถท าใหบุ้คคลเกิด ความกระตือรือร้น  ความไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรคและสามารถเปล่ียนความตั้งใจของบุคคลใหเ้กิดเป็นผลส าเร็จ  

ความรักและพลงัขบัเคล่ือน  (Passion) ปรากฏในบริบทขององคก์ารและการท างาน ในช่วง 
15 ปีท่ีผา่นมา  Inamori (1995) กล่าวถึง แนวปฏิบติั  การสร้างแรงบนัดาลใจ  และจิตวญิญาณภายใน  
ขององคก์ารชั้นน าในประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงสะทอ้นใ หเ้ห็นถึง วา่ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในการ
ท างานเป็นส่วนหน่ึงของ วฒันธรรมของคนญ่ีปุ่น  และเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ี ท าใหป้ระเทศ ญ่ีปุ่น
เติบโตอยา่งรวดเร็ว และเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบั น ซ่ึง มีความ สอดคลอ้งกบั
ทรรศนะของ  Chang (n.d.) ผูบ้ริหารของ  Richard Chang Associates ซ่ึงมีประสบการณ์ในการให้
ค  าปรึกษาบุคคลและองคก์าร มากกวา่ 25 ปี พบวา่ความส าเร็จของพนกังานและองคก์าร เป็นผลมา
จากพลงัความคิดริเร่ิมของ พนกังาน  ซ่ึงมีท่ีมาจากแหล่งเดียวกนัคือ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน   
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นอกจากน้ี  Robert P. Stiller ผูบ้ริหารของบริษทั Green Mountain Coffee Roasters และ Jerzy 
Gruhn ผูบ้ริหารของบริษทั Novo Nordisk กล่าวสอดคลอ้งกนั วา่ ความส าเร็จขององคก์ารและการ
เป็นหน่ึงในองคก์ารท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัวา่เป็นองคก์ารท่ีน่าร่วมงานดว้ยท่ีสุด (FORTUNE's 
Best Companies to Work For) เกิดจากความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในงานท่ีท าของพนกังาน  
โดย Robert P. Stiller กล่าวเพิ่มเติมวา่ องคก์ารควรจดัใหมี้การฝึกอบรมหรือศูนย ์พฒันาท่ีจะช่วยให้
พนกังานเกิดความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในการท างาน  (Fox, 2004) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมุมมองของ 
Love และ  Cugnon (2009) ซ่ึงเห็นวา่ ผูน้ าควรจะสนใจในความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน
เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ใจถึงความรักและ ความปรารถนาของพนกังานดว้ยวา่  มีความรักหรือสนใจใน
เร่ืองต่างๆ  แตกต่างกนัอยา่งไร  เพื่อสามารถน ามาปรับปรุงวธีิการในการบริหา รหรือจูงใจพนกังาน
ใหท้ างานไดดี้ยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ีใน หลายองคก์าร ระดบั โลกไดบ้รรจุค าวา่ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน  หรือ 
Passion ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของปรัชญา ค่านิยม หรือขีดสมรรถนะหลกั ท่ีจะน าพาองคก์ารไปสู่
ความส าเร็จท่ีมุ่งหวงั ในบริษทั  The Coca Cola มีค  าวา่ ‚Passion‛ เป็นหน่ึงในค่านิยมหลกัของ
องคก์าร  ซ่ึงสะทอ้น ใหเ้ห็นวา่ การยดึมัน่ผกูพนัทั้งความรู้สึกและความคิดท่ีมีต่อองคก์าร 
(Committed in Heart and Mind) เป็นคุณลกัษณะส าคญัของพนกังาน ท่ีสามารถขบัเคล่ือนองคก์าร
ไปสู่ความส าเร็จ  (The Coca-Cola Company, 2010)  ท่ี Bridgestone ใชว้ลี ‚Passion for Excellence‛ 
เพื่อแสดงถึงปรัชญาขององคก์าร ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ในการท างานของพนกังาน เพื่อ น าพาองคก์ารสู่
การเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและพฒันายางระดบัโลก (Bridgestone Corporation, 2010) 
นอกจากน้ี Siemens องคก์ารท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลก ในฐานะบริษทัชั้นน าดา้นเทคโนโลยี ท่ีมี
ความกา้วหนา้ดา้นนวตักรรม  ระบุวา่ ‚Guide with Passion‛ เป็นขีดสมรรถนะหลกัขององคก์าร ซ่ึง
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะประการหน่ึงคือ การมีชีวติอยูภ่ายใตล้มหายใจเขา้ออกของค่านิยม  
Siemens (Lives and Breathes the Siemens Values) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะส าคญัในการสร้างความเป็น
หน่ึงเดียวของ Siemens (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2548)  

ในทางปฏิบติั ความรักและพลงัขบัเคล่ือน เป็นคุณ ลกัษณะของพนกังานท่ีองคก์ารพึง
ปรารถนา เน่ืองจากมีความส าคญัในการน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ  (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์ , 2548; 
Chang, n.d.; Inamori, 1995; Fox, 2004; Bridgestone Corporation, 2010; The Coca-Cola Company, 
2010) แต่ในทางทฤษฎีหรือการศึกษาเชิงวชิาการมีปรากฏค่อนขา้งนอ้ย  Zigarmi และคณะ  (2009) 
พฒันากรอบแนวคิดเร่ืองความรักและพลงัขบัเคล่ือนในงาน โดยใหค้  าจ  ากดัความของค าวา่  ความรัก
และพลังขบัเคล่ือน ในงานวา่เป็น ความไม่ยอ่ทอ้ ความรู้สึกในเชิงบวก หรือสถานะท่ีเป็นสุขของ
บุคคล อนัเกิดจากการประเมินสถานการณ์ขององคก์ารและการท างาน ทั้งทางดา้นอารมณ์และดา้น
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กระบวนการคิดท่ีเกิ ดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงน าไปสู่ ความตั้งใจในการท างานและพฤติกรรมท่ี
สร้างสรรค์  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีท าใหเ้กิด  ความพยายามเพิ่มผลผลิต  การเห็นแก่ประโยชน์
ผูอ่ื้น ความปรารถนาจะเป็นสมาชิกองคก์ารความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร  และประสิทธิภาพสูงสุด
ในการท างาน  ส่วน Jones และ Robinson (2009) เสนอวา่ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน เป็นอารมณ์
แรงกลา้ท่ีเกิดข้ึนภายในเม่ือบุคคลไดท้  างานท่ีมีคุณค่า ซ่ึงก่อใหเ้กิดความรู้สึกดี คลา้ยกบัการประสบ
ความส าเร็จในการท างาน  ในขณะท่ี โคเวส ส์ (2547) กล่าววา่ พนกังานท่ีมี ความรักและพลงั
ขบัเคล่ือนในการท างานจะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของตวัเอง มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง รู้สึกถึงความมี
ประสิทธิภาพและพลงัมหาศาลในงานท่ีท า ซ่ึงส่งผลใหพ้นกังานเกิดความ ซ่ือสัตย ์ จงรักภกัดีต่อ
องคก์าร มีความคิดริเร่ิมและการพฒันาตนเอง มีการท างานเป็นทีมท่ีเป็นเลิศ และท าใหลู้กคา้เกิด
ความจงรักภกัดีต่อสินคา้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lucus (1999) ท่ีเสนอวา่ ความรักและพลงั
ขบัเคล่ือนองคก์าร คือการท่ีพนกังานเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน  ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มี
ความพยายามในการท างานท่ีเป็นเลิศ และมีความซ่ือสัตยต่์อองคก์าร  

จากการศึกษาเก่ียวกบั ความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในบริบท องคก์าร และการท างานใน
ขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่  ความรักและพ ลงัขบัเคล่ือน เป็นพฤติกรรมเชิงบวกของ องคก์าร  (Positive 
Organization Behavior: POB) ลกัษณะหน่ึง  ซ่ึงหมายถึง  ขีดความสามารถเชิงจิตวทิยาของ องคก์าร 
ท่ีสามารถวดั พฒันา และบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Bakker และ  Schaufeli, 2008) 
พฤติกรรมเชิงบวกน้ีมีความ หมาย สอดคลอ้งกบัค าวา่ ขีดความสามารถหรือขีดสมรรถนะ 
(Competency) ท่ีหมายถึงบุคลิกลกัษณะของบุคคลซ่ึงมีส่วนในการท านายผลการปฏิบติังานท่ีดีและ
น าไปสู่ความส าเร็จในการ ท างาน  (McClelland, 1973) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดนิ้ยาม
ความหมายของค าวา่  ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  (Employee Passion) จากแนวคิดของ
นกัวชิาการหลายท่านท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้  โดยพิจารณาแนวทางการใหค้  าจ  ากดัความของ  Zigarmi 
และคณะ (2009) เป็นหลกัเน่ืองจากเป็นการอธิบายถึง ความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในบริบทของการ
ท างานในองคก์ารท่ีชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ในการศึกษาของผูว้จิยั  ดงันั้น ผูว้จิยัจึงให้
ค  าจ  ากดัความของความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารวา่เป็น ขีดสมรรถนะหรือคุณลกัษณะเชิงบวก
ของพนกังาน  อนัเกิดจากการประเมินสถานการณ์ของ องคก์ารและการท างาน ทั้งทางดา้นอารมณ์ 
(Affect) และดา้นกระบวนการคิด  (Cognition) ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงน าไปสู่ ความตั้งใจในการ
ท างานและพฤติกรรม (Behavior) ท่ีสร้างสรรค ์
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2.1.2 ความส าคัญของความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

ความรักและพลังขับเคล่ือน (Passion) ปรากฏในบริบทขององค์การและการท างานในช่วง 

15 ปีท่ีผ่านมา ในฐานะของคุณลักษณะของพนักงานท่ีองค์การพึงประสงค์ เน่ืองจากมีความส าคัญ

ในการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ (Chang, n.d.; Inamori, 1995; Lucus, 1999; โคเวสส์, 2547; 

Fox, 2004; ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2548; Jones และ Robinson, 2009; Zigarmi และคณะ, 2009; โชติ

รส ด ารงศานติ และวาสิตา บุญสาธร, 2553;  Bridgestone Corporation, 2010; The Coca-Cola 

Company, 2010) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันซ่ึงองค์การธุรกิจต้องพบกับความท้าทายในด้าน

การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ้น  แนวคิดท่ีได้รับการกล่าวถึงว่าจะเป็น

แนวทางท่ีช่วยให้องค์การรอดพ้นจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ. 2008 และพลัง

ขับเคล่ือนโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 คือระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีเรียกว่า ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy)’ ซ่ึงเป็นยุคท่ีคนต้องการมากกว่าบ้าน รถ หรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคใน

ชีวิตประจ าวัน และรวมไปถึงสิ่งท่ีสามารถเติมเต็มอารมณ์ สร้างประสบการณ์และตอบสนองวิถีการ

ด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน จากเดิมธุรกิจวางยุทธศาสตร์การแข่งขันด้วยการผลิตสินค้าจ านวนมากเพื่อ

ลดต้นทุนในการผลิต แต่ปัจจุบันต้องเปล่ียนมาเป็นการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Demassification) ในยุคนี้ Friedman (2005) เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ 3.0 

(Globalization 3.0) ซ่ึงเป็นยุคท่ีท าให้โลกทุกวันนี้ดูแบนราบลง อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีได้ท า

ให้ประชากรของโลกสามารถติดต่อส่ือสารกันได้โดยไม่มีอุปสรรคเร่ืองระยะทางอีกต่อไป 

Friedman (2005) เช่ือว่าโลกใบนี้มีลักษณะแบนในเชิงสังคมเศรษฐกิจ เห็นได้จากวิกฤตการณ์ซับ

ไพร์มในสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 2008 หรือวิกฤตดูไบเวิลด์ เม่ือปลายปี 2009 ได้ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจทั่วโลก เพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ระบบเศรษฐกิจการเงิน

มีการเช่ือมโยงและสามารถส่งผลกระทบต่อกันได้ในทุกๆส่วน ซ่ึงปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้น

สะท้อนให้เห็นว่า พลังความคิด (Power of Ideas) เป็นทุนส าคัญท่ีสามารถสร้างความแตกต่างใน

สินค้าและบริการ รวมถึงตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของตลาดได้ตรงจุดและสร้างความ

ยั่งยืนให้กับธุรกิจในยุคสมัยนี้ (ฮาวกินส์, 2552; สมบัติ กุสุมาวลี, 2553ก; Coy, 2000) โดยแรงงานท่ี

มีความส าคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนองค์การไปสู่ความส าเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

อย่างยั่งยืนในยุคสมัยนี้ ควรมีคุณลักษณะหรือขีดสมรรถนะท่ีเรียกว่า ความรักและพลังขับเคล่ือน 

หรือ Passion (Chang, n.d; แฮเมล, 2552; โชติรส ด ารงศานติ และวาสิตา บุญสาธร, 2553; สมบัติ 

กุสุมาวลี, 2553ข) 

แฮเมล (2552) นักวิชาการด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการท่ีได้รับการจัดอันดับจาก

วารสาร Wall Street ว่าเป็นนักคิดด้านธุรกิจท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในโลกได้น าเสนอล าดับขั้น
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คุณลกัษณะหรือขีดสมรรถนะของแรงงานท่ีองคก์ารพึงประสงคใ์นแต่ละยคุสมยั โดยกล่าววา่ ความ
รักและพลงัขบัเคล่ือน คือ คุณลกัษณะหรือขีดสมรรถนะท่ีส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่
ความส าเร็จและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในยคุเศรษฐกิจสร้างสรรคห์รือยคุศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงเป็นยคุท่ีพลงัปัญญา  ความคิดริเร่ิมและความคิดสร้างสรรคคื์อรูปแบบใหม่ของทรัพยสิ์น (ดูภาพ
ท่ี 2.1) 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1  ล าดบัขั้นคุณลกัษณะหรือขีดสมรรถนะท่ีองคก์ารพึงประสงคใ์นยคุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แหล่งทีม่า: Hamel, 2009. 

ล าดบัขั้นคุณลกัษณะหรือขีดสมรรถนะของแรงงานทั้ง 6 ประการ  มีความส าคญัต่อการ
สร้างความส าเร็จในระดบัท่ีแตกต่างกนั เม่ือน ามาผนวกกบัยคุสมยัทางเศรษฐศาสตร์ ตามแนวคิด
ของ ฮาวกินส์ , 2552 และ  Coy, 2000 ไดแ้ก่ ยคุ อุตสาหกรรม ยคุสารสนเทศ และยคุเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ (พฒันาจากแนวคิดการเปล่ียนแปลงของสังคมเศรษฐกิจของ Toffler (1980)) พบวา่ ใน
ยคุอุตสาหกรรม ตอนตน้เป็นยคุท่ี มีการน าหลกัการทางวทิยาศาสตร์มาก าหนดแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดในการท างาน โดยมีการควบคุมการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อใหแ้น่ใจวา่
พนกังานปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและไดผ้ลงานตามตอ้งการ และผูบ้ริหารไม่ตอ้งการให้
พนกังานมีอ านาจมาขดัขวางทดัทานกระบวนการผลิต ดงันั้นคุณลกัษณะของแรงงานท่ีพึงประสงค์
ในยคุน้ี คือแรงงานท่ีเช่ือฟังอยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชา  (Obedience) และ มีความขยนัหมัน่เพียร 
(Diligence) และเม่ือองคก์ารเปล่ียนผา่นสู่ยคุสารสนเทศตอนตน้ องคก์ารตอ้งการแรงงานท่ีเป็นทั้ง
คนดี แล ะคนเก่ง นัน่คือ นอกจากจะมีความเช่ือฟังและขยนัหมัน่เพียรแลว้ ตอ้งมีค วามรู้และ
สติปัญญา (Intellect) และมีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพิ่มข้ึนมา อนั
เป็นทุนส าคญัของ องคก์าร ในการท่ีจะลดต้ นทุนการผลิต และคน้หาแนวทางใหม่ๆ ท่ีจะเพิ่ม

ความรักและพลงัขบัเคล่ือน (Passion) 

ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

ความคิดริเร่ิม (Initiative) 

ความรู้และสติปัญญา (Intellect) 

ความขยนัหมัน่เพียร (Diligence) 

การเช่ือฟัง (Obedience) 

 

Commodities 

Cannot command 
Won’t Commodities 
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ประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงจะพบว่าในยุคสารสนเทศ ผู้ประกอบการและแรงงานหันมาให้

ความส าคัญกับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น มีการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ องค์การและ

นักทรัพยากรมนุษย์มีการน ากลยุทธ์ต่างๆท่ีเกี่ยวกับการจัดการฐานความรู้มาใช้ ในองค์การ เช่น การ

จัดการความรู้ (Knowledge Management) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ชุมชน

นักปฏิบัติ (Community of Practice) เป็นต้น แรงงานในยุคนี้ถูกเรียกว่า คนท างานท่ีมีภูมิรู้ 

(Knowledge Worker) แต่ถึงแม้ว่าคุณลักษณะทั้ง 3 ประการประกอบด้วย การเช่ือฟัง ความ

ขยันหมั่นเพียร และความรู้และสติปัญญา จะมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นยุคสมัย

ใด แต่อย่างไรก็ตาม แฮเมล (2552) เสนอว่า ไม่เพียงพอท่ีจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

และความยั่งยืนให้กับกับองค์การในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่  

ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ต้องการคุณลักษณะท่ีมากกว่า 3 ประการท่ี

กล่าวมาข้างต้น แฮเมล (2552) เสนอว่า ในยุคท่ีมีการแข่งขันและมีความผันผวนอยู่มาก องค์การ

จ าเป็นต้องมีแรงงานท่ีมีคุณลักษณะหรือขีดสมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยให้ความส าคัญกับความคิดริเริ่ม 

(Initiative) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความรักและพลังขับเคล่ือน (Passion) ในระดับน้อยไป

หามากตามล าดับ ถึงแม้ว่านักคิดจ านวนมากจะเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์คือทุนท่ีล ้าค่าท่ีสุดในยุค

ศตวรรษท่ี 21 (ฮาวกินส์, 2552; Coy, 2000)  แต่ในทรรศนะของ แฮเมล (2009) ความคิดสร้างสรรค์

มีความส าคัญต่อองค์การในการสร้างความแตกต่าง ความโดดเด่นและความได้เปรียบในการแข่งขัน 

แต่เชื้อเพลิงท่ีจะผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงฝ่าฟันอุปสรรคการแข่งขันท่ี

รุนแรงไปสู่ความส าเร็จในอนาคตอย่างยั่งยืนได้นั้น คือความรักและพลังขับเคล่ือนซ่ึงเป็นพลังท่ีเกิด

จากการโน้มน้าวให้กระท าเพื่อตอบสนองความต้องการจากภายใน ดังนั้น นักวิชาการ ผู้บริหาร และ

ผู้ท างานด้านทรัพยากรมนุษย์ คือผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งในการจะสร้าง  องค์ความรู้ แนวทาง กลุยทธ์ 

และเคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีจะท าให้พนักงานเกิดความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะ

หรือขีดความสามารถหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน และความส าเร็จขององค์การอย่างยั่งยืน 

 

2.1.3 คุณลักษณะของความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

มีผู้เขียนหนังสือ บทความและนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาในเร่ืองดังกล่าว ไว้

หลากหลายตามพื้นฐานและทัศนะของนักวิชาการแต่ละท่าน ดังนี้ 

Zigarmi และคณะ (2009) ศึกษาวิจัยและสร้างต้นแบบของความรักและพลังขับเคล่ือนใน

งาน (Work Passion) โดยเสนอว่า ความรักและพลังขับเคล่ือนในงาน เป็นความไม่ย่อท้อ ความรู้สึก

ในเชิงบวก หรือสถานะท่ีเป็นสุขของบุคคล อันเกิดจากการประเมินสถานการณ์ขององค์การและ

การท างาน ทั้งทางด้านอารมณ์และด้านกระบวนการคิดท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงน าไปสู่ ความ
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ตั้งใจในการท างานและพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีท าให้เกิด ความพยายาม

เพิ่มผลผลิต การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืน ความปรารถนาจะเป็นสมาชิกองค์การ ความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การ และ ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ (ดูรายละเอียด

ในภาพท่ี 2.2) ได้แก่  1) ความปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์การ (Intent to Stay) คือความต้องการท่ีจะอยู่

กับองค์การอย่างยาวนานเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 2) การยอมรับเป้าหมายขององค์การ (Organizational 

Commitment) คือ การท่ีพนักงานมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายขององค์การ มีความกระตือรือร้น 

และปรารถนาจะท าเพื่อองค์การอย่างเต็มความสามารถ 3) ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย (Job Commitment) คือ การท่ีพนักงานมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของหน่วยงานหรือ

บุคคล รวมทั้งมีความกระตือรือร้น และปรารถนาท่ีจะท างาน 4) ความทุ่มเทเพ่ือองค์การ 

(Discretionary Effort) คือการใช้เวลาในการท างานอย่างเต็มท่ี คุ้มค่า และรอบคอบ 5) กล่าวถึง

องค์การในทางบวก (Employee Endorsement) มีความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ และ

การกล่าวถึงองค์การในทางบวกแก่ผู้อ่ืน 

 

ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ 

แหล่งที่มา: Zigarmi และคณะ, 2009. 

 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะทั้ง 5 ประการตามท่ี Zigarmi และคณะ (2009) เสนอข้างต้นพบว่า        

มีความสอดคล้องกับแนวคิดและตัวชี้วัดท่ีมีการน าเสนอมาก่อนหน้า 3 แนวคิด ได้แก่ ความผูกพัน

ต่อองค์การ (Employee Engagement) ของ Hewitt Associates (2010) แนวคิดเร่ืองความผูกพันต่อ
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องคก์าร (Employee Engagement) ของ Towers Perrin Global Workforce Study (2006) และ
แนวคิด เร่ืองพนัธะผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) ของ Mowday และคณะ  
(1979)  

แนวคิดความผกูพนัต่อองคก์าร  (Employee Engagement) ของ Hewitt Associates (2010) 
เป็นแนวคิดถึงท่ีเสนอวา่ ความผกูพนัของพนกังานเป็นส่ิงท่ีแสดงออกไดโ้ดยพฤติกรรม  (Behavior) 
3 ประการ คือ 1) การด ารงอยู่  (Stay) คือ พนกังานมีความปรารถนาท่ีจะเป็ นสมาชิกขององคก์าร
ต่อไป 2) ความทุ่มเทเพื่อองคก์าร (Strive) ไดแ้ก่ การทุ่มเทเวลาใหก้บัการท างาน มีความพยายามท่ี
จะสร้างผลงานตามเป้าประสงคข์ององคก์าร 3) การกล่าวถึงองคก์ารในทางบวก (Say) โดยพนกังาน
ท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะกล่าวถึงองคก์ารในแง่บวกต่อบุคคลอ่ืน อ าทิ เพื่อนร่วมงาน พนกังาน
ท่ีมีศกัยภาพสูง และลูกคา้ขององคก์าร  
 แนวคิดเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์าร (Employee Engagement) ของ Towers Perrin Global 
Workforce Study (2006) โดยความผกูพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ย  3 องคป์ระกอบคือ มิติดา้น
ความคิด (Think) มิติดา้นความรู้สึ ก (Feel) มิติดา้นพฤติกรรม (Act) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนั
เหนียวแน่นของบุคคลท่ีมีต่องานและองคก์าร 3 ประการ  คือ 1) การตระหนกัถึงเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์า ร 2) คือการรู้สึกถึงความเป็นเจา้องคก์าร  3) ความทุ่มเทในการท างาน และการ
รักษาสมาชิกภาพ 

 แนวคิดเร่ืองพนัธะผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) ของ Mowday และ
คณะ (1979) โดยพนัธะผกูพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบคือ เจตคติ  (Attitude) และ
พฤติกรรม  (Behavior) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัเหนียวแน่นของบุคคลท่ีมีต่องานและองคก์าร 3 
ประการคือ  1) ความตอ้งการท่ีจะมุ่งมัน่รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารไว้  โดย บุคคลตอ้งการ
ด ารงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของ
องคก์ารเพื่อใหเ้ป้าหมายขององคก์ารบรรลุความส าเร็จ  2) ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามใน
การปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ซ่ึงบุคคลจะอุทิศก าลงักาย และก าลงัใจเพื่อปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ และหนา้ท่ีไดรั้บความมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายสูงสุดของ
องคก์าร  3) มีความเช่ือถือ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร หมายถึง เจตคติทางบวกท่ี
บุคคลมีต่อองคก์าร ต่อ การใหคุ้ณค่า และการใหค้วามส าคญัต่อความเช่ือถือ การยอมรับเป้าหมาย
และมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ตอ้งการยดึเป็นหลกัปฏิบติัในชีวติประจ าวนั และมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร 

คุณลกัษณะตามแนวคิดของ Mowday และคณะ  (1979) Towers Perrin Global Workforce 
Study (2006) Zigarmi และคณะ  (2009) Hewitt Associates (2010)) มีความคลา้ยคลึงกนัมาก แมว้า่
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จะมีการระบุช่ือแนวคิดท่ีต่างกัน โดยทุกแนวคิดสามารถจัดเข้าเป็นคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ (ดู

รายละเอียดในตารางท่ี 2.1)  

1) ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ และมุ่งมั่นรักษาความเป็นสมาชิก

ขององค์การไว้ (Mawday และคณะ, 1979; Towers Perrin Global Workforce Study, 2006; Zigarmi 

และคณะ, 2009; Hewitt Associates, 2010)  

2) การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ซ่ึงบุคคลอุทิศก าลังกาย

และก าลังใจเพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับความมอบหมายอย่างเต็มท่ี 

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดขององค์การ (Mawday และคณะ, 1979; Towers Perrin Global 

Workforce Study, 2006; Zigarmi และคณะ, 2009; Hewitt Associates, 2010)  

3) การระลึกถึงองค์การในทางบวก โดยมีความเช่ือถือ ยอมรับเป้าหมายแล ะ

ค่านิยมขององค์การ และมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ

อย่างเต็มท่ี (Mawday และคณะ, 1979; Towers Perrin Global Workforce Study, 2006) และกล่าวถึง

องค์การในทางบวกต่อบุคคลอ่ืน อาทิ เพื่อนร่วมงาน พนักงานท่ีมีศักยภาพสูง และลูกค้ าของ

องค์การ (Hewitt Associates, 2010; Zigarmi และคณะ, 2009)  
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ตารางที่ 2.1 สรุปคุณลักษณะตามแนวคิดของคุณลักษณะตามแนวคิดของ Mowday และคณะ (1979) Towers Perrin Global Workforce Study (2006) Zigarmi 

และคณะ (2009) และ Hewitt Associates (2010)  

 

สรุปคุณลักษณะ แนวคิดความรักและพลัง

ขับเคลื่อนในงาน (Work 

Passion) ของ Zigarmi และ

คณะ (2009) 

แนวคิดความผูกพันต่อ

องค์การ (Employee 

Engagement) ของ Hewitt 

Associates (2010) 

แนวคิดเร่ืองความผูกพันต่อ

องค์การ (Employee 

Engagement) ของ Towers 

Perrin Global Workforce 

Study  (2006) 

แนวคิดเร่ืองพันธะผูกพันต่อ

องค์การ (Organizational 

Commitment) ของ 

Mowday และคณะ  (1979) 

1. ความปรารถนาท่ีจะเป็น

สมาชิกขององค์การ 

 ความปรารถนาท่ีจะอยู่กับ

องค์การ  

 การด ารงอยู่   การรักษาสมาชิกภาพ 

 

 ความต้องการท่ีจะมุ่งมั่น

รักษาความเป็นสมาชิก

ขององค์การไว้ 

2. การทุ่มเทความพยายาม

ในการปฏิบัติงานเพ่ือ

องค์การ  

 ความรับผิดชอบต่องานท่ี

ได้รับมอบหมาย  

 ความทุ่มเทเพ่ือองค์การ  

 ความทุ่มเทเพื่อองค์การ   ความทุ่มเทในการท างาน  

 

 ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ 

3. การระลึกถึงองค์การใน

ทางบวก และกล่าวถึง

องค์การในทางบวก 

 การยอมรับเป้าหมายของ

องค์การ 

 กล่าวถึงองค์การใน

ทางบวก  

 การกล่าวถึงองค์การใน

ทางบวก  

 การตระหนักถึงเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์การ, 

 การรู้สึกถึงความเป็นเจ้า

องค์การ 

 มีความเช่ือถือ ยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมของ

องค์การและมีความรู้สึก

เป็นเจ้าขององค์การ 
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อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าคุณลักษณะทั้ง 3 ประการไม่เพียงพอในการอธิบายคุณลักษณะ

ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การได้อย่างครอบคลุมตามการศึกษาค าจ ากัดความข้างต้น ประกอบ

กับ Thomson และ Mabey (1994) ได้เสนอว่า พันธะผูกพันต่อองค์การหรือความผูกพันต่อองค์การ

ไม่ใช่คุณลักษณะของพนักงานท่ีตอบสนองเป้าประสงค์ขององค์การได้เสมอไป โดยเฉพาะถ้างาน

นั้นเป็นลักษณะท่ียืดหยุ่นหรือต้องการการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ (Chang, n.d.; Inamori, 1995; Linder และ 

Brooks, 2004; แฮเมล, 2552; Zigarmi และคณะ, 2009; โชติรส ด ารงศานติ และวาสิตา บุญสาธร, 

2553) ซ่ึงคุณลักษณะของพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การไม่สามารถสนองตอบการด าเนิน

ธุรกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม อันเป็นคุณลักษณะขององค์การในยุค
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ในทางพุทธศาสนา ความรักและพลังขับเคล่ือน มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ‚ฉันทะ‛ ซ่ึง

เป็นคุณธรรมข้อหน่ึงในหลักอิทธิบาท 4 (คุณธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย – Path 

of Accomplishment; Basis for Success) (ประยุทธ์ ปยุตโต, 2546) ซ่ึงเม่ือพิจาณาคุณธรรมประการ

อ่ืนๆในหลักอิทธิบาท 4 ก็พบว่า มีความสอดคล้องกับความหมายของ ความรักและพลังขับเคล่ือน

ได้ทั้งสิ้น โดยอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย  

1) ฉันทะ (Aspiration) หมายถึง ความพอใจ หรือ ความมีใจรัก ใฝ่ใจมุ่งมั่นจะท า

สิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป เป็นสิ่งท่ีทุกคนควรจะมี เป็นความรักใน

งาน  

2) วิริยะ (Exertion) คือความเพียร ความขยันหมั่นประกอบสิ่งต่างๆ ด้วยความ

พยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอยเพื่อบรรลุความส าเร็จท่ีตั้งความปรารถนาไว้ยิ่งๆ ขึ้นไป  

3) จิตตะ (Thoughtfulness) คือ ความคิด การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งท่ีท าและสิ่งนั้นด้วย

ความคิด ด้วยใจจดจ่ออยู่เนืองนิจ  

4) วิมังสา (Investigation) คือ การไตร่ตรอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ

ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งท่ีท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข

ปรับปรุง เป็นต้น  

หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมท่ีเสนอว่า ความส าเร็จว่าเป็นสิ่งท่ีบุคคลปรารถนา และใช้

สิ่งนี้เป็นแรงขับดันให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นท่ีจะศึกษา คิดค้น พัฒนาวิธีปฏิบัติงาน 

และเพิ่มขีดความสามารถของตนในอันท่ีจะสร้างความส าเร็จต่อไปในระดับองค์การและ

ประเทศชาติ คุณธรรมบางประการในหลักอิทธิบาท 4 มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Mowday 

และคณะ (1979) Towers Perrin Global Workforce Study (2006) Zigarmi และคณะ (2009) และ 

Hewitt Associates (2010) โดย “ฉันทะ” มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านความปรารถนาท่ีจะ
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เป็นสมาชิกขององคก์าร และมุ่งมัน่รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารไว ้  รวมถึงดา้นการระลึกถึง
และกล่าวถึงองคก์ารในทางบวก ส่ วน “จิตตะ” สอดคลอ้งกบัดา้น การทุ่มเทความพยายามในการ
ปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ซ่ึงบุคคลอุทิศก าลงักายและก าลงัใจเพื่อปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บความมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายสูงสุดขององคก์าร  

ในส่วนท่ีแตกต่างคือ “วริิยะ” ซ่ึงเป็นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัใน
การฝ่าฟันวกิฤติและอุปสรรคซ่ึงยอ่มตอ้งเกิดในระหวา่งการท างาน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
โคเวสส์ (2547) ท่ีเสนอวา่ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน เป็นความรู้สึกวา่มีพลงั ท่ีไม่มีขีดจ ากดั ความ
เช่ือท่ีวา่ไม่มีอะไรล าบากเ กินไป และการไม่ยอมแพ้ โดยผลการศึกษาวจิยัเพื่อสร้างตน้แบบแนวคิด
ความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในงานของ Jones และ Robinson (2009) พบวา่ การมีพลงัท่ีมาจากจิต
วญิญาณ การไม่ยอมแพ ้การท างานอยา่งหนกั เป็นคุณลกัษณะบางประการท่ีพบจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  212 คน ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัคุณลกัษณะท่ีเรียกวา่วริิยะ  ประการสุดทา้ยคือ  
“วมิงัสา ” ซ่ึงหมายถึง การไตร่ตรอง  หมัน่ใชปั้ญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบขอ้ยิง่หยอ่นในส่ิงท่ีท า   มีการวางแผน วดัผล คิดคน้วธีิแกไ้ขปรับปรุง เป็นการพฒันา
ตวัเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีคว ามสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้แบบสองวงจร  (Double-Loop 
Learning) ของ Argyris (1976) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการตรวจพบขอ้ผดิพลาด โดย การ
เปรียบเทียบขอ้มูลจากการติดตามสถานการณ์กบัธรรมเนียมการปฏิบติังานถึงความเหมาะสมในการ
ด าเนินงาน หากไม่เหมาะสมก็ให้ ด าเนินการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม โดย
สามารถท่ีจะแกไ้ขไดต้ั้งแต่ระดบันโยบาย วตัถุประสงค ์ และมาตรฐานต่าง ๆ โดยไม่มีขอ้จ ากดั การ
เรียนรู้แบบ สองวงจรน้ี เป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คคลสามารถปรับเปล่ียน
วธีิการด าเนินงานต่าง ๆ ไดอ้ยู่ ตลอดเวลาตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้ องคก์าร มี
ความกา้วหนา้  และสามารถพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยูเ่สมอ จึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั
มากในการขบัเคล่ือน องคก์าร ไปสู่ความส าเร็จในยคุสมยัปัจจุบนั ท่ีความคิดสร้างสรรคคื์อพลงั
ส าคญัในการสร้างมูลค่าและความมัง่คัง่ใหก้บัองคก์าร 
   จากทบทวนวรรณกรรมร่วมกบัการวเิคราะห์สังเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ในขา้งตน้  
ประกอบดว้ยแนวคิดของ  Mowday และคณะ (1979) Towers Perrin Global Workforce Study 
(2006) Zigarmi และคณะ (2009) Hewitt Associates (2010) และหลกัอิทธิบาท  4 (ประยทุธ์ ปยตุโต, 
2546) โดยสรุปวา่  ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ  5 ประการ  
ประกอบดว้ย 
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1) ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การ (Intent to Stay) หมายถึง 

ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนองค์การไปสู่

ความส าเร็จ 

2) การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ (Striving for Excellence) หมายถึง ความเต็ม

ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ซ่ึงบุคคลจะอุทิศก าลังกาย และก าลังใจเพื่อ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และหน้าท่ีได้รับความมอบหมายอย่างเต็มท่ี เพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดขององค์การและสร้างสรรค์ผลงานท่ีดียิ่งๆขึ้นไป 

3) การระลึกถึงองค์การในทางบวก  (Organizational Endorsement) หมายถึง เจต

คติทางบวกท่ีบุคคลมีต่อองค์การ โดยการให้ความส าคัญต่อความเช่ือถือ การยอมรับเป้าหมายและมี

ค่านิยมขององค์การ มีความกลมกลืนกับสมา ชิกคนอ่ืนๆ ต้องการยึดเป็นหลัก ปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การอย่างเต็มท่ีรวมทั้งกล่าวถึงองค์การในแง่บวกต่อ

บุคคลอ่ืน อาทิ เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และลูกค้าขององค์การ 

4) ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  (Exertion and Never Giving Up) หมายถึง ความ

เพียร ความขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย การใช้

เวลาในการท างานอย่างเต็มท่ี คุ้มค่า และรอบคอบ 

5) การมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Eagerness to Learn) หมายถึง การไตร่ตรอง 

หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งท่ีท านั้น มี

การวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 

 

2.1.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

แนวคิดเร่ืองความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม่ ดังนั้นใน

ส่วนนี้จึงรวบรวมจากงานวิจัย บทความ และงานเขียนท่ีกล่าวถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพันธะผูกพันต่อ

องค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความรักและพลังขับเคล่ือนในงาน ซ่ึงสามารถสรุปเป็นปัจจัย

ส าคัญได้ดังนี้ 

2.1.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Characteristics)  

1) เพศ 

เนตินา โพธิ์ประสระ (2541) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วน

ร่วมและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด พบว่า 

ตัวแปรเพศมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยเพศชายมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าเพศ

หญิง เน่ืองจากเพศชายส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับมอบหมายงานต่างๆและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ี
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การงานสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของพรทิพย์ เตชะอาภรณ์ชัย  (2543) ท่ีได้

ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ศึกษากรณีพนักงานธนาคารแห่งประเทศ

ไทย พบว่าเพศชายมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศหญิงเน่ืองจากเพศชายมีความรู้สึกว่าบริษัท

มีความมั่นคงและตนเป็นคนมีเกียรติ ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนเก่ง อย่างไรก็ตามพบว่างานวิจัยของ

สุพิณดา คิวานนท์ (2545) ปรากฏผลท่ีแตกต่างจากนักวิชาการ 2 ท่าน โดยพบว่า เพศหญิงมีความ

ผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การสูง

กว่าเพศชายเน่ืองจากพนักงานหญิงมีความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ  ในขณะท่ี      

Sorensen (1985) ท าการศึกษาบุคลากรในโรงพยาบาลทหาร พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีระดับ

ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน   

2) อายุ/ ช่วงอายุ 

อายุเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองการรับรู้ความ

คิดเห็น และการแสดงพฤติกรรม คนท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีประสบการณ์ เป้าหมาย ความเช่ือ 

ค่านิยมแตกต่างกัน (Ivancevich และ Matteson, 1999; O’ Donnell และ Collins, 2007) งานวิจัยของ 

ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) กฤษกร ดวงสว่าง (2540) กัลยา ทั่งรอด (2544), เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ 

(2547) และสวรัตน์ สวธนไพบูลย์ (2548) พบว่า คนท่ีมีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่า

คนท่ีมีอายุน้อย โดยได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บุคคลท่ีมีอายุมากขึ้น มักไม่ชอบการเปล่ียนแปลงเพราะใน

การท างานในองค์การใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่จ าเป็นต้องมีการปรับตัว ท าให้บุคคลท่ีมีอายุมาก

ขึ้นไม่อยากเปล่ียนท่ีท างาน นอกจากนี้เม่ืออายุเพิ่มขึ้น ต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น

กลายเป็นข้อผูกพัน อีกทั้งโอกาสเปล่ียนงานใหม่ส าหรับบุคคลท่ีอายุมาเป็นเร่ืองยาก  

ความแตกต่างด้านช่วงอายุหรือเจเนอเรชั่น เป็นสิ่งท่ีองค์การจ าเป็นต้องให้

ความส าคัญและความสนใจเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากคนแต่ละช่วงอายุจะมี

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอิทธิพล และสิ่งท่ีเกิดขึ้นระหว่างช่วงปีนั้นๆ ดังนั้นหาก

องค์การต้องการรักษาพนักงานจะต้องเข้าใจถึงความต้องการและความคาด หวัง ซ่ึงปัจจุบันใน

สถานท่ีท างานต่างๆประกอบไปด้วยช่วงอายุแตกต่างประมาณ 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) ช่วงอายุเบบี้บูม

เมอร์ (Baby Boomers) คือ ผู้ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 46 -67 ปี เกิดในปี พ.ศ. 2486-2507 2) ช่วงอายุเจนเนอ

เรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) คือ ผู้ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 29 – 45 ปี เกิดในปีพ.ศ. 2508-2524 และ 3) ช่วง

อายุเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ ผู้ท่ีอยู่ในช่วงอายุ น้อยกว่า 29 ปี เกิดในปี พ.ศ. 2525-2543 

เป็นต้นไป (พสุ เดชะรินทร์, 2551) โดยแต่ละช่วงอายุดังกล่าวมีคุณลักษณะแตกต่างกันดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2  คุณลักษณะของประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ 

ด้าน Baby Boomers Generation X Generation Y 

ลักษณะ/ค่านิยม มองโลกในแง่ดี ช่างฝัน 

รักและผูกพัน 

ขี้สงสัย รักสนุก ชอบ

ความไม่เป็นทางการ 

อยู่บนความจริง เช่ือ

มันในตนเอง รักสนุก 

ชอบสังคม 

พฤติกรรมการ

ท างาน 

ท างานหนัก ความคิด

ตนเองเป็นใหญ่ 

เน้นความเป็นระบบ 

หาเคร่ืองมือใหม่ๆมา

ช่วยในการท างาน 

มีความเป็นตัวของ

ตัวเอง ชอบใช้

เทคโนโลยี 

ค่านิยมในการ

ท างาน 

งานคือชีวิต ประสิทธิภาพ

และคุณภาพงานส าคัญ 

แสวงหาความส าเร็จใน

ชีวิต 

เน้นความเป็นระบบ

และทิศทางท่ีชัดเจน 

ให้ความส าคัญกับ

สมดุลในชีวิตการ

ท างานและครอบครัว 

เช่ือมั่นในตนเอง ชอบ

ความท้าทาย ชอบ

ความหลากหลาย ชีวิต

ท่ีสมดุลในการท างาน 

 

แหล่งที่มา: สมบัติ กุสุมาวลี, 2549. 

3) อายุงานในองค์การปัจจุบัน 

Becker (1960) ได้ให้ความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์การ เป็นการท่ีบุคคล

น าตนเองเข้าไปผูกมัดกับการกระท าหรือพฤติกรรมบางอย่าง อันเน่ืองจากบุคคลได้ลงทุนเสียเวลา 

และพลังงานไปกับสิ่งนั้น โดยเรียกสิ่งท่ีลงทุนไปนั้นว่า ‚Side-Bet‛  Becker (1960) ได้สร้างทฤษฎี

ท่ีเรียกว่า Side-Bet Theory สามารถสรุปสาระส าคัญได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นผลมาจากการ

ท่ีบุคคลเปรียบเทียบว่า ตนได้ลงทุนในพลังกาย พลังสมอง และทุ่มเทเวลาให้กับองค์การ รวมถึง

ยอมเสียโอกาสบางอย่างไป บุคคลย่อมหวังท่ีจะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ ส่งผลให้

บุคคลเกิดการไตร่ตรองว่าหากตนลาออกหรือโยกย้ายจากองค์การไปจะต้องสูญเสียอะไรบ้าง  

ดังนั้นการท่ีบุคคลหน่ึงๆ เข้าเป็นสมาชิกองค์การนานเท่าไรก็เหมือนกับได้ลงทุนอยู่กับองค์การมาก

เท่านั้น ความผูกพันต่อองค์การจะมากขึ้นตามระยะเวลาและยากท่ีจะละทิ้งองค์การนั้นไป  

นอกจากนี้ เม่ือบุคคลปฏิบัติงานในองค์การเป็นระยะเวลานานๆ บุคคลนั้นจะเกิดความรู้สึกผูกพัน

กับองค์การ เกิดการยอมรับในสภาพความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผนของงานท่ีตนท า 

มีการรับรู้เร่ืองราวซ่ึงกันและกันอย่างเปิดเผย และมีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน อย่างไรก็ตามมี
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งานวิจัยบางชิ้นท่ีแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

เช่น โสภา ทรัพย์มากอุดม (2533 อ้างถึงใน สุกานดา ศุภคติสันติ์, 2540), นันทนา ประกอบกิจ (2538 

อ้างถึงใน สุกานดา ศุภคติสันติ์, 2540) 

4) ระดับการศึกษา 

   การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิผล และ

ความสามารถในการปรับตัวสามารถเอาชนะสิ่งแวดล้อมได้ บุคคลท่ีได้รับการศึกษาสูงย่อมมีสติใน

การพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผลทั้งในด้านกว้าง และด้านลึกมากขึ้นตามล าดับของการศึกษาท่ี

สูงขึ้น (Corcoran, 1981 อ้างถึงใน นรพรรณ อุณหะนันทน์, 2546) พรทิพย์ เตชะอาภรณ์ชัย (2543) 

ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 

พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงย่อมได้รับต าแหน่งหน้าท่ีการงานและอัตราเงินเดือนในระดับดี รวมทั้ง

ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนเก่งและมีความสามารถ ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การสูงกว่า แต่ 

Glisson และ Durick (1998) เสนอผลการวิจัยท่ีขัดแย้ง โดยพบว่า คนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความ

ผูกพันต่อองค์การต ่ากว่าคนท่ีมีการศึกษาต ่า ทั้งนี้ เน่ืองจากคนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังต่อ

องค์การสูงกว่า 

5) ระดับต าแหน่ง 

สุทัศน์ ครองชนม์ (2543) กัลยา ทั่งรอด (2544) วิไล ทองทวี (2544)      

กฤศวรรณ นวกุล และ นิภาภรณ์ วีระสกุลทอง (2547) พบว่า ต าแหน่งท่ีแตกต่างกันนั้นจะส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในเร่ืองความสัมพันธ์ของต าแหน่ง

งานกับความผูกพันต่อองค์การ มิได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางใด 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ ช่วงอายุ ระเวลาท า งานใน

องค์การปัจจุบัน การศึกษาและระดับต าแหน่งมาศึกษาผลท่ีมีต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ 

เน่ืองจากผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึก ทัศนคติ และ

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งยังไม่มีการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์หรืออิทธิพลของปัจจัยส่วน

บุคคลท่ีมีต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ และงานวิจัยอ่ืนๆในบริบทของคนเก่ง   

2.1.4.2 สิ่งจูงใจท่ีเป็นตัวเงิน (Compensation และ Benefits) 

ผลการศึกษาของ ฐิติพร ชมพูค า (2547) อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ (2550) กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ และ

คณะ (2552) Sears (2003 อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ,  2549) Tymon และคณะ (2009) พบว่า

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน และสวัสดิการส่งผลต่อการจูงใจและรักษาคนเก่ง ทฤษฎีค่าจ้างท่ีมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency Wage Theory) สามารถน ามาใช้อธิบายผลการศึกษาดังกล่าวได้ โดย 

ระดับของค่าจ้างจะเป็นตัวท่ีพนักงานใช้พิจารณาความทุ่มเทพยายาม (กัลยาณี คูณมี, 2552) ค่าจ้างท่ี
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สูงเป็นสิ่งท่ีท าให้พนักงานมั่นใจว่าจะท างานเต็มความสามารถ ไม่หลบเล่ียงหน้าท่ี เพราะค่าจ้างท่ี

สูงกลายเป็นต้นทุนท่ีสูงส าหรับลูกจ้างท่ีจะสูญเสียงานไป (กัลยาณี คูณมี, 2552; ธานี ชัยวัฒน์, 

2552) การเริ่มลงทุนในค่าจ้างท่ีสูงอาจได้รับกลับคืนในรูปของของผลประกอบการท่ีดีขึ้นและ

ต้นทุนการควบคุมท่ีต ่าลง จากการศึกษาของ Ansari และ Lockwood (1999 อ้างถึงใน วาสิตา ฤทธิ์

บ ารุง, 2548) พบว่าเงินมีส่วนส าคัญในการสรรหาผู้เช่ียวชาญด้าน IT ขององค์การ แต่อย่างไรก็ตาม

ปัจจัยดังกล่าวไม่มีศักยภาพพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลอยู่กับองค์การได้ ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าว

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Berger และ Berger (2004) และ Towers Perrin Global Workforce Study 

(2006) ท่ีพบว่าค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงองค์การจัดให้พนักงานเป็นสิ่งจูงใจและดึงดูดให้คนเข้า

มาร่วมงานกับองค์การ แต่ไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการรักษาคนให้อยู่กับองค์การ ซ่ึงผล

การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Michaels, Jones และ Axelrod (2001) ท่ีได้อธิบายว่า

องค์การไม่สามารถใช้เงินเพียงอย่างเดียวในการท าให้คนเก่งมีส่วนร่วมและคงอยู่ในองค์การได้  

2.1.4.3 สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน (Intangible Reward) 

งานวิจัยของ Berger และ Berger (2004) และ Towers Perrin Global Workforce 

Study (2006) พบว่าค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงองค์การจัดให้พนักงานเป็นสิ่งจูงใจและดึงดูดให้คน

เข้ามาร่วมงานกับองค์การ ในขณะท่ีสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินเป็นปัจจัยท่ีจูงใจและรักษาคนให้อยู่กับ

องค์การ จากการศึกษาพบงานเขียนและงานวิจัยจ านวนมากท่ีพบว่าสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การ

ได้รับงานท่ีมีคุณค่า การเสริมสร้างอ านาจ โอกาสในการพัฒนาความสามารถ เพื่อนร่วมงานท่ีดี 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความยุติธรรม ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ ฯลฯ ทมีความสัมพันธ์หรือมี

ผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกขององค์การได้แก่ พันธะผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความ

รักและความผูกพันในงาน และการรักษาคนให้อยู่กับองค์การ (Rowden, 2000; Ahlrichs, 2003; ฐิติ

พร ชมพูค า, 2547; Glen, 2006; Wagner และ Harter, 2006; Bhatnagar, 2007; Gostick และ Elton, 

2007; Macey และ Schneider, 2008; Thomas, 2009; Tymon และคณะ, 2009; Zigarmi และคณะ, 

2009)  

2.1.4.4 กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า (Leadership Communication Strategy) 

การส่ือสารของผู้น าเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้พนักงานเกิดพันธะผูกพันต่อองค์การ 

เกิดความผูกพันต่อองค์การ และความรักและพลังขับเคล่ือนในงาน (Rowden, 2000; Baldon, 2003; 

Glen, 2006;  Mayer และคณะ, 2006; Wagner และ Harter, 2006; Zigarmi และคณะ,  2009) ผลการ

ศึกษาวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิด The Carrot Principle ของ Gostick และ Elton 

(2009) ซ่ึงมีท่ีมาจากการศึกษาวิจัยและจากความส าเร็จในการน าไปใช้ในหลายองค์การ แนวคิด

ดังกล่าวกล่าวถึงการเอาใจใส่พนักงานด้วยการให้สิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรักและ
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ผกูพนัต่อองคก์าร โดยมีว ัตถุประสงคส์ าคญัเพื่อการรักษาคนเก่งหรือคนท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์าร
รวมทั้งยกระดบัขีดความสามารถใหสู้งข้ึน อยา่งไรก็ตามการใหส่ิ้งจูงใจเพียงองคป์ระกอบเดียวไม่มี
ประสิทธิภาพพอท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายตามท่ีองคก์ารมุ่งหวงั แต่ปัจจยัส าคญัท่ีช่วย เอ้ือใหก้ารจูงใจ
พนกังานมี ประสิทธิภาพและ น าไปสู่เป้าหมายท่ีองคก์ารตั้งไวคื้อขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการและการส่ือสารของผูน้ า 

จากการ ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในขา้งตน้พบวา่  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินเป็นปัจจยั ส าคญัท่ี
สามารถ ดึงดูดใหค้นเขา้มาร่วมงานกบัองคก์าร แต่ไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีประสิท ธิภาพท่ีสุดในการสร้าง
ความผกูพนัต่อองคก์าร และป้องกนัไม่ใหค้นลาออก  (Berger และ Berger, 2004; อมาบิล, 2548; 
Towers Perrin Global Workforce Study, 2006) เสนอวา่ จากการศึกษาวจิยัท่ีผา่นมา ช้ีใหเ้ห็นวา่ 
‘เงิน’ หรือแรงจูงใจภายนอกท่ีผูบ้ริหารส่วนใหญ่นิยมใช ้อาจกลาย เป็นปัจจยับัน่ทอนความรักและ
พลงัขบัเคล่ือนในการท างาน โดยเฉพาะเม่ือเงินท าใหค้นรู้สึกวา่ตวัเองถูกติดสินบนหรือถูกควบคุม 
ดงันั้น ในการศึกษา วจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษา อิทธิพลของ ปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่
ตวัเงิน และการส่ือสารของผูน้ าท่ีมีต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร เน่ืองจากมีงานวจิยัหลาย
ช้ินสนบัสนุนวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารซ่ึงถือเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร และในทางทฤษฎี ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน
และการส่ือสารของผูน้ าเป็นปัจจยัท่ี ไม่มีตน้ทุนในการจดัหาและพฒันา  จึงสามารถน าผลการศึกษา
และขอ้เสนอแนะ ไปประยกุตใ์ช้ ไดเ้ร็ว  รวมทั้งสามารถ ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายส่วนงาน บริการ
จดัการคนเก่ง ไดแ้ก่  การสรรหา พฒันาพนกังาน  และการรักษาพนกังาน ท่ีเป็นคนเก่ง  เป็นตน้  
(รายละเอียดจะกล่าวถึงในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองคนเก่งหรือคนท่ีมีศกัยภาพสูง)  

โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะศึกษาอิทธิพล ของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวั
เงิน และกลยทุธ์การส่ือสารของผูน้ าท่ีมีต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารในกลุ่มประชากรท่ี
เป็นคนเก่งหรือคนท่ีมีผลการปฏิบติังานแ ละมีศกัยภาพในระดบัสูง เน่ืองจาก งานวจิยัและการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกขององคก์ารโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุ่มพนกังาน
ทัว่ไปไม่ไดแ้ยกจ าเพาะส าหรับกลุ่มคนเก่ง หรือกลุ่มพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานในระดบัสูง ซ่ึง
เป็นกลุ่มส าคญัในการสร้างความส า เร็จแก่องคก์าร นอกจากน้ียงัเป็น กลุ่มท่ีมีลกัษณะแตกต่างจาก
กลุ่มพนกังานโดยทัว่ไป  (โทรน และ เพลแลน , 2550) รวมถึงในปัจจุบนัองคก์ารธุรกิจทัว่โลกต่าง
ประสบปัญหาในเร่ืองของการแยง่ชิงคนเก่ง จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถในการบริหารจดัการ
ของผูบ้ริหารและนกัทรัพยาก รมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามมีงานวจิยัจ  านวนนอ้ยท่ีศึกษาวจิยั
ในบริบทของคนเก่ง เน่ืองจาก 1)  เร่ืองการบริหารจดัการคนเก่งเป็นกลยทุธ์ท่ีน ามาใชใ้นงานพฒันา
องคก์ารเพียงไม่นาน มีบางองคก์ารเท่านั้นท่ีสามารถใชก้ลยทุธ์บริหารจดัการคนเก่งได ้ซ่ึงส่วนใหญ่
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เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงซ่ึงมีศักยภาพและความพร้อมท่ีจะบริหารจัดการ 2)  ความยากท่ีจะ

เข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากเร่ืองการบริหารจัดการคนเก่งในบางองค์การต้องการเก็บรักษาเป็น

ความลับ เพราะเกรงว่าคนเก่งหรือพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับผลกระทบทางลบอันเกิดจาก

ผู้ร่วมงาน  

จากความส าคัญท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา อิทธิพลของ

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน การส่ือสารของผู้น าท่ีมีต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การในบริบทของ

คนเก่ง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนางานในส่วนของการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ ทั้ง

การพัฒนาและการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2.2 ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

เงินและผลประโยชน์ทั้งหลายเป็นปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงใจ และดึงดูดให้คนตัดสินใจร่วมงาน

กับองค์การ แต่ไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ (Devi, 

2009) มีการศึกษาวิจัยจ านวนมากท่ีเสนอว่า การให้สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินมีความสัมพันธ์กับความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ความกระตือรือร้นมุมานะในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การ 

(Glen, 2006; Wagner และ Harter, 2006; Bhatnagar, 2007; Macey และ Schneider, 2008; Gostick 

และ Elton, 2009; Thomas, 2009; Tymon และคณะ, 2009) 

 

2.2.1 ความหมายของส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน (Intangible Rewards) เป็นค าท่ีใช้ในงานวิชาการและการบริหาร

องค์การอย่างแพร่หลาย แต่อาจรู้จักในอีกช่ือหน่ึงว่า ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ (Relational 

Returns) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550; กัลยาณี คูณมี, 2552; Milkovich 

และ Newman, 2008) หรือสิ่งจูงใจภายใน (Intrinsic Rewards) (Thomas, 2009; Tymon และคณะ, 

2009) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน หรือผลตอบแทนทางจิตวิทยาเชิงบวกซ่ึงเกิดจากการ

ท างาน โดยมีผลกระทบหนักแน่นต่อพฤติกรรมของพนักงาน (กัลยาณี คูณมี, 2552)  
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2.2.2 รูปแบบของส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของ

คนเก่ง 

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้คนเก่งเกิดความพึงพอใจ เกิดความรักและ

ผูกพันต่อองค์การ ความรักและพลังขับเคล่ือนในการท างาน และความปรารถนาจะเป็นสมาชิกของ

องค์การโดยพบการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้ 

ความผูกพันต่อองค์การเป็นพฤติกรรมเชิงบวกท่ีองค์การต้องการจากพนักงาน Glen (2006) 

เสนอตัวท านาย 9 มิติในการสร้างความผูกพันต่อองค์การใน กลุ่มพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง 

ประกอบด้วย 1) มิติด้านบทบาทการท างานท่ีท้าทายและจูงใจ (Role Challenge) 2) มิติด้านค่านิยม

ในการท างาน (Values) โดยพิจารณาถึงความชัดเจนในค่านิยม 3) มิติด้านข้อมูลข่าวสาร 

(Information) พิจารณาท่ีบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน 4) มิติด้านการให้รางวัลการการยกย่องช่ืนชม (Reward and 

Recognition) 5) มิติด้านการบริหารจัดการ (Management) โดยพิจารณาจากความชัดเจนของ

วัตถุประสงค์ในการท างาน ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกับการให้

รางวัลและการพัฒนาพนักงาน 6) มิติด้านกระบวนการท างาน (Process) พิจารณาจากความ

สอดคล้องและการสนับสนุนเป้าหมายองค์การ 7) มิติด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (Work 

Environment) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 8) มิติด้านสมดุลชีวิตการท างาน 

(Work-Life Balance) พิจารณาถึงความสมดุลอันเกิดจากการท างานอย่างเต็มท่ีแต่ไม่กระทบการใช้

ชีวิตส่วนตัว และ 9) มิติด้านการผลิตและบริการ (Product และ Service) 

ในหลายองค์การทั่วโลกให้ความส าคัญกับการวัดระดับความผูกพันต่อองค์การ บริษัทท่ี

ปรึกษาจ านวนมากได้ท าการศึกษาวิจัยและสร้างเคร่ืองมือเพื่อน ามาใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว    

The Gallup Organization เป็นองค์การท่ีปรึกษาองค์การหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงในด้านของการเสริมสร้าง

ความผูกพันต่อองค์การ โดยแนวคิดท่ีอยู่เบื้องหลังเคร่ืองมือ เป็นผลการศึกษาวิจัยของ Wagner และ 

Harter (2006) ท่ีพบปัจจัย 12 ประการในการสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่     

1) การรับรู้วัตถุประสงค์ของงานและความคาดหวังในการท างาน (Job Clarity) 2) ได้รับเคร่ืองมือ

และวิธีการเพื่อช่วยบรรลุเป้าหมายในการท างาน (Material และ Equipment) 3) ได้รับโอกาสใน

เพิ่มพูนความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน (Matching Strengths to Job) 4) ได้รับรางวัล

และการช่ืนชมยกย่องจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน (Recognition และ Praise) 5) ให้ความใส่

ใจผู้ร่วมงาน (Caring About the People You Work With) 6) มีระบบพี่เลี้ยงท่ีให้ค าแนะน าและความ

ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานและใช้ชีวิต (Mentoring) 7) การรับรู้ค่านิยมในการท างาน (Valuing 

Employee Opinion) 8) รับรู้เป้าประสงค์ขององค์การและได้เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้องค์การบรรลุ
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เป้าหมาย (Connect to a Nobel Purpose) 9) ความร่วมมือร่วมใจในองคก์าร (All for One, One for 
All) 10) ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน (Best Friend at Work) 11) มีการพดูถึงความกา้วหนา้ของ
บุคคล (Regularly Talking about Individual Progress) และ 12) ไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้และ
เติบโต (Opportunities to Learn and Grow) 

Gostick และ  Elton (2009) ไดน้ าเสนอแนวทางท่ีผูบ้ริหารควรใชเ้พื่อรักษาคนเก่งใน
องคก์าร โดยคนเก่งจะอยูก่บัองคก์ารก็ต่อเม่ือมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา (A Quality 
Relationship with His or Her Manager) มีโอกาสในการเจริญเติบโต (Opportunities for Personal 
Growth and Professional Development) มีสมดุลชีวติการท างาน (Work-Life Balance) ไดรั้บ
มอบหมายงานท่ีมีคุณค่า (Meaningful Work) และไดรั้บการพฒันาตนเอง (Adequate Training) ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัผลาร ศึกษาของ McCrindle และ  Hooper (2006) ท่ีได้สัมภาษณ์เชิงลึกกบั
พนกังานจ านวน 32 คนในกลุ่มอุตสาหกรรม  Electro Comms และ Energy Utilities พบวา่ ปัจจยัท่ี
ส่งผลให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงาน ประกอบดว้ย ความชดัเจนของเส้นทางการพฒันาและ
การเติบโต สมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน ความหลากหลายและทา้ทายในการท างาน และ
ปฏิสัมพนัธ์ในการท างาน ฯลฯ 

จากผลการศึกษาวจิยัของ  Zigarmi และคณะ  (2009) พบองคป์ระกอบส าคญั 8 ประการท่ี
พยากรณ์ถึงการเกิดความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในงาน ประกอบดว้ย 1) งานท่ีมีคุณค่า (Meaningful 
Work) คือการท่ีพนกังานไดรั้บรู้ถึงเป้าประสงคข์ององคก์ารและไดรั้บมอบหมายงานท่ีมี
ความส าคญั และรู้สึกวา่ผลการปฏิบติังานของตนจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุ
เป้าประสงค ์ 2) ความร่วมมือในการท างาน (Collaboration) คือการท่ีพนกังานไดรั้บรู้ถึง
สภาพแวดลอ้มขององคก์ารและวฒันธรรมองคก์ารซ่ึงส่งเสริมใหเ้กิดใหเ้กิดความร่วมมือ การ
รวมกลุ่ม และสนบัสนุนส่งเสริ มระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 3) ความยติุธรรม (Fairness) คือการท่ี
พนกังานรับรู้ถึงความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงาน รวมถึงความเหมาะสมและ
ยติุธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ และยงัรวมถึงการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเคารพ 
4) ความมีอิสระ (Autonomy) คือการท่ีพนกังานรับรู้วา่องคก์ารไดมี้การจดัเตรียมเคร่ืองมือ การ
ฝึกอบรม การสนบัสนุน และอ านาจการตดัสินใจ 5) การใหร้างวลัและการชมเชย (Recognition) คือ 
คือการท่ีพนกังานไดรั้บการช่ืนชมยกยอ่ง จากเพื่อนร่วมงานและหวัหนา้งาน และไดรั้บรางวลัตอบ
แทนผลงานอยา่งเหมาะสม 6) โอกาสในการเจริญเติบโต (Growth) คือการท่ีพนกังานไดรั้บรู้รู้วา่ตน
มีโอกาสในการเรียนรู้ และกา้วหนา้ในสายอาชีพ รวมทั้งไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายสาย
อาชีพของตน 7) ปฏิสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน (Connectedness to Leader) คือการท่ีพนกังานและ
หวัหนา้งานมีความเช่ือมั่ นซ่ึงกนัและกนั และมีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 8) ปฏิสัมพนัธ์กบั
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เพื่อนร่วมงาน (Connectedness to Colleagues) คือการท่ีพนกังานและเพื่อนร่วมงานมีความเช่ือมัน่
ซ่ึงกนัและกนั และมีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั  

จากผลการศึกษาวจิยัในขา้งตน้ พบปัจจยัหลายประการท่ีมีความสอดคลอ้งกนั ทั้งน้ี อีกดา้น
หน่ึงเป็นการวจิยัเพื่อยนืยนัผลการศึกษา โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงลบขององคก์าร ก็
พบผล การศึกษาไปในทิศทางเดียวกนัเช่นกนั โดย ผลการศึกษาในกลุ่มพนกังานท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานดีในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ประเทศไทย พบวา่ปัจจยัดา้ นงาน การเล่ือนต าแหน่ง 
ค่าจา้งเงินเดือน สวสัดิการ และนโยบายองคก์ารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและค่านิยมของคน
เก่งส่งผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของคนในกลุ่มดงักล่าว (Banchirdrit, 2009) 

จากการศึกษาของ McCrindle และ Hooper (2006) Glen (2006) Wagner และ Harter 
(2006) Banchirdrit (2009) Gostick และ Elton (2009) Zigarmi และคณะ  (2009) ผูว้จิยัไดส้รุปปัจจยั
ท่ีผูว้จิยัหลายท่านเห็นสอดคลอ้งกนัศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายความแนวคิดใหมี้ความชดัเจนข้ึน 
ดงัน้ีคือ 

2.2.2.1  งานท่ีมีคุณค่า (Meaningful work)  
การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมี คุณค่าต่อตนเองและองคก์าร เป็นส่ิงท่ีช่วยใหบุ้คคล

บรรลุความตอ้งการดา้นความส าเร็จสูงสุด (Self-Actualization) ตามแนวคิดของ Maslow เน่ืองจาก
เม่ือบุคคลไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า จะท าใหรู้้สึกวา่ตนไดรั้บการยอมรับจากองคก์าร เป็น
บุคคลท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อควา มส าเร็จขององคก์าร ซ่ึงตามแนวคิดของ Herzberg (1975) 
งานท่ีมีคุณค่าคือปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) ท่ีท  าใหบุ้คคลเกิด ความพึงพอใจในการท างาน 
รวมทั้งเกิดความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร 

Hackman และ Oldham (1976) ผูพ้ฒันาแนวคิดทฤษฎีคุณลกัษณะของงาน (Job 
Characteristics Theory) พบวา่ คุณลกัษณะของงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ ความพึงพอใจและ
ผลการปฏิบติังานของ พนกังาน โดยผูป้ฏิบติังานจะรับรู้วา่งานมีความหมาย (Experienced 
Meaningfulness of Work) ก็ต่อเม่ือไดรั้บมอบหมายงานท่ีมี ความหลากหลายของทกัษะ (Skill 
Variety) นัน่คืองานท่ีเปิดโอกาสใหพ้นกังานใชค้วามรู้ ทกัษะและความสามารถไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
และหลากหลายในการปฏิบติังาน ซ่ึงอาจเป็นงานใหม่ท่ีมีความทา้ทาย หรือมีระดบัความยากเพิ่มข้ึน
แต่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัความรู้ค วามสามารถของผูป้ฏิบติังาน  นอกจากน้ีงานควรมี ความเป็น
เอกภาพ (Task Identity) หรือ งานท่ีรวมเอาขั้นตอนการท างานทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ
กระบวนการ โดยพนกังานเป็นผูรั้บผดิชอบโดยสมบูรณ์ทั้งช้ินงาน  และเม่ืองานส าเร็จออกมาแลว้
พนกังานสามารถระบุไดว้า่ ผลงานนั้นเป็นของตน ล าดบัทา้ยสุดคือ งานที่มีความส าคัญ (Task 
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Significant) หมายถึง งานท่ีกระทบต่อบุคคลอ่ืนในองคก์ารหรือเป็นส่วนหน่ึงท่ีเช่ือมโยงกบั
เป้าหมายหรือความส าเร็จขององคก์าร  

ในส่วนงานพฒันาคนเก่ง มีก ารน าเอาแนวคิดเร่ือง การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job 
Enrichment) ของ Herzberg (1975) ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัแนวคิดของ Hackman และ  Oldham 
(1976) มาใชใ้นการออกแบบงานท่ีช่วย เพิ่มระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ดว้ยการเปิด
โอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ี ประกอบดว้ย 1) งานท่ีมีความหลากหลาย 
(Variety of Tasks) ซ่ึงอาจเป็นงานใหม่ท่ีมีความทา้ทาย หรือมีระดบัความยากเพิ่มข้ึน 2) งานท่ีมี
ความส าคญั  (Task Importance) มีคุณค่าต่อตวัพนกังาน  3) โอกาสรับผดิชอบในงาน (Task 
Responsibility) โดยพนกังานสามารถท่ีจะก าหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบติังานไดด้ว้ยตวัเอง 
และ 4) ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) คือขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันางานของพนกังาน  Baron 
(1990) เสนอวา่ งานท่ีตอ้งใชค้วามรับผดิชอบสูง มีอิสระในการท างาน มีความน่าสนใจและมีความ
หลากหลายจะช่วยเพิ่มระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร ในทางกลบักนัหากงานมีความคลุมเครือ สร้าง
ความเครียด จะท าใหร้ะดบัความผกูพนัต่อองคก์ารลดลง  

ผลการวจิยัส่วนใหญ่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบผลก ารศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกนั Banchirdrit (2009) ศึกษาวจิยัเร่ืองการลาออกจากงานของพนกังานท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานดีในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคในประเทศไทย โดยท าการสัมภาษณ์พนกังานท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานดีจ านวน 50 คน ของอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิคส์ หน่ึง ซ่ึงไดล้าออกจากงานระหวา่งปี 
2542 ถึงปี 2546 และสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผู ้ บริหารของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ 5 แห่ง พบวา่ 
ปัจจยัดา้นงานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการออกจากงานของพนกังานท่ีมีผลงานดี เน่ืองจาก
พนกังานพบวา่ งานในท่ีท างานเดิมไม่มีความทา้ทาย และมีความเครียดสูง อยา่งไรก็ตามพนั กงาน
ในกลุ่มน้ีเสนอแนะวา่ ตอ้งการท างานในองคก์ารท่ีมีการมอบหมายงานท่ีมีความน่าสนใจและทา้
ทายขีดความสามารถในการท างานของตน โดย  Hall และ Schneider (1972) และ Buchanan (1974) 
เสนอวา่ งานท่ีมีคุณค่าจะเป็นเสมือนแรงกระตุน้และปัจจยัท่ีส่งเสริมภาพพจน์ของผูป้ฏิบติังาน  
รวมทั้งก่อใหเ้กิดความพอใจท่ีจะสนองความตอ้งการประสบความส าเร็จของแต่ละคน  และงานท่ี
ทา้ทายจะส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัผลงาน เป็นเสมือนแรงจูงใจใหบุ้คคลมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน และสร้างผลงานท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นปัจจยัส าคญัในล าดบัตน้ๆท่ีท าใหค้นเก่งเกิดควา ม
รักและผกูพนัต่อองคก์าร รวมทั้งเกิด ความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในการท างานเพื่อองคก์าร (Glen, 
2006; Wagner และ Harter , 2006; Gostick และ Elton, 2009; Thomas, 2009; Zigarmi และคณะ, 
2009) ซ่ึง AT&T General Motors IBM Maytag Monsanto Motorola และ Traveler’s Insurance 
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Company เป็นตวัอยา่งขององคก์ารท่ีประสบความส าเร็จในการน ากลยทุธ์การเพิ่มคุณค่าในงานมา
ใชใ้นการออกแบบงาน (Lussier, 2008)  

งานท่ีมีคุณค่า เป็น ปัจจยัท่ีส่งเสริมภาพพจน์ของผูป้ฏิบติังาน ท าใหบุ้คคลเกิด
ความรู้สึกวา่ ตนเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ าร ซ่ึงปัจจยัต่างๆน้ี ส่งผลให้
พนกังานเกิดการรับรู้ในทางบวกต่อองคก์าร  รวมทั้งก่อใหเ้กิดความพอใจท่ีจะสนองความตอ้งการ
ประสบความส าเร็จของแต่ละคน  นอกจากน้ี งานท่ีทา้ทาย ความสามารถ จะส่งเสริมให้ เกิดการ
แข่งขนัผลงาน เป็นเสมือนแรงจูงใจให้คนเก่งมีความกระตือรือร้นในการท า งาน และสร้างผลงานท่ี
ดียิง่ๆข้ึนไป  รวมทั้งช่วยกระตุน้ ใหค้นเก่งเกิดความมุ่ งมัน่ในการพฒันาตนเอง พยายามแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆท่ีช่วยใหท้  างานไดดี้ยิง่ข้ึน  นอกจากน้ี งานท่ีมีความทา้ทายในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ จะช่วยท าใหบุ้คคลสามารถคาดการณ์ความทุ่มเทพยายา มในการท างาน และ
มองเห็นหนทางท่ีจะไดส้ าเร็จ  

จากการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ งานท่ีมีคุณค่า  หมายถึง การไดรั้บมอบหมายงานท่ี
มีความทา้ทาย มีคุณค่าต่อตนเอง ท าใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกคุม้ค่าท่ีจะทุ่มเทพลงักายพลงัใจ 
รวมทั้งเป็นงานมีความส าคญัต่อหน่วยงานและ องคก์าร เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ องคก์าร
บรรลุเป้าประสงค ์และเห็นโอกาสท่ีจะท าไดส้ าเร็จ 

2.2.2.2  การเสริมสร้างอ านาจ (Empowerment) 
การเสริมสร้างอ านาจ เป็นกระบวนการทางสังคม ท่ีแสดงถึงการยอมรับและช่ืนชม  

การส่งเสริม การพฒันาและเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการตอบสนอง ความตอ้งการของ
ตนเองและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  รวมถึงความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติ  
เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเอง  และรู้สึกวา่ตนเองมีอ านาจสามารถควบคุมความเป็นอยูห่รือ
วถีิชีวติของตนเองได้  (Gibson, 1991) ในองคก์าร มีการน ากลยทุธ์การเสริมสร้ างอ านาจมาใชเ้พื่อ
สร้างแรงจูงใจใหผู้ ้ ใตบ้งัคบับญัชา เกิดความมัน่ใจวา่ตนมีความสามารถในการท างานใหส้ าเร็จ  
(Self-Efficacy) (Spreitzer, 1995; Yukl, 2006) ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารในปัจจุบนั มองพนกังานใน
องคก์ารแบบ ทฤษฎี Y คือ พนกังานมีความขยนั ไวว้างใจได ้ดงันั้น จึงสามารถมอบหมายงานท่ีทา้
ทายความสามารถ และเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน (McGregor, 1960) 

การเสริมสร้างอ านาจเป็นการเพิ่มศกัยภาพของบุคคล โดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูถ่้าย
โอนอ านาจ ใหอิ้สระในการตดัสินใจ  จดัทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มท่ี เอ้ือต่อการปฏิบติังาน และ
ส่งเสริมใหบุ้คคลเกิดความสามารถในท างานรวมถึงแกปั้ญหาต่างๆไดบ้รรลุผลส าเร็จ ซ่ึงตามทฤษฎี
การเสริมสร้างพลงัอ านาจใน องคก์าร  (Organization Empowerment Theory) ของ Kanter (1993) 
เสนอวา่ อ านาจในองคก์ารไดม้าจาก  2 แหล่ง คือ 1) อ านาจท่ีเป็นทางการ  (Formal Power) หมายถึง 
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แหล่งอ านาจจากต าแหน่งในองค์การ (Authority) ท าให้บุคคลมีอ านาจจัดสรรทรัพยากร ให้ข้อมูล

และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน 2) อ านาจท่ีไม่เป็น

ทางการ (Informal Power) หมายถึง แหล่งอ านาจจากสังคม โดยการสร้างสัมพันธภาพและเครือข่าย

กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยอ านาจทั้งสองส่วนนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารูปแบบการ

เสริมสร้างอ านาจการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 4 รูปแบบ คือ  

1) การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมาย ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน ขอบเขต เวลา และปัจจัยภายใน 

ได้แก่ การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีขีดสมรรถนะพร้อมในการมีอ านาจมากขึ้น เช่น ความกล้า

หาญ อดทน เป็นต้น 

2) การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และเพียงพอต่อความต้องการ  

3) การสนับสนุนให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ เช่น 

การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้โอกาสตัดสินใจแก้ปัญหาการ

ปฏิบัติงาน พัฒนางาน หรือปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ ดีขึ้น  

4) การส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) 

หรือรับโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะความสามารถ (Competence and Skill) เช่นการให้โอกาสในการ

เป็นหัวหน้าทีมบริหารโครงการ การได้รับโอกาสเข้าประชุมแทนผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ควร

ได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ (Reward and Recognition) เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ เกิด

ความภาคภูมิใจและรู้สึกตัวเองมีคุณค่า 

 ในการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การท่ีมีการเสริมสร้างอ านาจในการ

ท างานพบว่ามีคุณประโยชน์ต่อองค์การและบุคคล ดังนี้ (Tebbitt, 1993; Yukl, 2006)  

1) ในด้านคุณประโยชน์ต่อองค์การ พบว่า ผลผลิตหรือบริการได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น เกิดความร่วมมือในองค์การรวมถึงความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน โดยบทบาทของ

ผู้บริหารเป็นไปในลักษณะการยินยอมให้บุคลากรปกครองตนเอง พนักงานรู้สึกมีพันธะผูกพันต่อ

องค์การ และมีอัตราการลาออกลดลง  

2) ในด้านคุณประโยชน์ต่อบุคคล พบว่า พนักงานเกิดความตระหนักใน

บทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ มีการทดลองคิดค้นวิธีการ

ใหม่ๆมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น เกิดความเช่ียวชาญ

ในงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งมีสัมพันธภาพกับเพื่อร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชาดีขึ้น  
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   จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า การเสริมสร้างอ านาจเป็นการเพิ่มศักยภาพของ

บุคคล โดยผู้บังคับบัญชาเป็นเป็นผู้ถ่ายโอนอ านาจ ให้อิสระในการตัดสินใจ  รวมทั้ง จัดสรร

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ให้โอกาสพัฒนา

ความรู้ความสามารถ และส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ

มั่นใจว่าตนมีความสามารถในการท างานให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ 

2.2.2.3  โอกาสในการพัฒนาความสามารถ (Opportunities to learn) 

  โดยพื้นฐาน คนเก่งมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และพัฒนาการ

ท างานเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและศักยภาพอยู่เสมอ คนกลุ่มนี้มีความพยายามในการหาโอกาส

หรือเวทีในการแสดงผลงานของตน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, 2550) เม่ือพิจารณาตามแนวคิดทฤษฎี

แรงจูงใจของ McClelland (1973) พบว่า คนเก่งมีความต้องความส าเร็จ (Need for Achievement) ใน

หน้าท่ีการงานสูง จึงมีความต้องการการพัฒนาตนเองเพิ่มเพิ่มมูลค่างาน (Job Value) คนในกลุ่มนี้

ปรารถนาท่ีจะแสดงความสามารถและศักยภาพเกินกว่ามาตรฐานท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้เป็น

อย่างมาก 

  การพัฒนาพนักงานมีเป้าหมายส าคัญ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือให้พนักงานมีทักษะ

ใหม่ๆท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของระบบสังคมเศรษฐกิจ และ 2) เพื่อช่วยให้พนักงานมี

ความรู้และทักษะท่ีต้องการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความก้าวหน้าในการท างาน ผลของการ

พัฒนาพนักงานนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ในส่วนขององค์การซ่ึงเป็นผู้ลงทุนจะได้รับคือใน

รูปของผลการปฏิบัติงานท่ีช่วยสนับสนุนและขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีองค์การตั้งไว้ และตัว

พนักงานเองก็สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานของตน 

รวมทั้งเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต (Harvard Business School, 2002) 

          ในการพัฒนาความสามารถของพนักงานควรค านึงถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

ความสนใจต่อการพัฒนาผู้ใหญ่เป็นสิ่งท่ีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ความสนใจในการศึกษาถึง

วิธีการท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เกิดจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา

ตั้งแต่อดีต แปลงเป็นความรู้ท่ีฝังในตัว (Tacit Knowledge) David Kolb ได้ให้แนวความคิดในการ

เรียนรู้ ว่าเป็นกระบวนการท่ีแปรสภาพประสบการณ์ไปสู่การเรียนรู้ จนเกิดเป็นความรู้เพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหา (Knowles และคณะ, 1984) ผู้ใหญ่จึงมีฐานความรู้อยู่ในตัว และศักยภาพท่ีผ่านการ

เรียนรู้มาจากประสบการณ์ การสอนเพ่ือการพัฒนาของนักพัฒนาจึงต้องค านึงหลักการเรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่ 5 ประการ ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy Theory) ของ Knowles และ

คณะ (1984) ได้แก่  
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1) มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self – Concept) เม่ือบุคคลพัฒนาและมีวุฒิ

ภาวะเต็มท่ี จะพัฒนาเปล่ียนแปลงจากผู้ท่ีมีลักษณะการพ่ึงพิงคนอ่ืนไปเป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ี

ชี้น าตนเองได้ ตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ในชีวิตด้วยตัวเอง 

2) ประสบการณ์ของผู้เรียน (Experience) ผู้ใหญ่เป็นบุคคลท่ีได้สั่งสม

ประสบการณ์ไว้มากมาย และถือเป็นแหล่งวิทยาการท่ีส าคัญในการเรียน รู้ ขณะเดียวกันก็จะมี

พื้นฐานเปิดกว้างท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

3) ความพร้อมท่ีจะเรียน (Readiness) ความพร้อมในการเรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่สัมพันธ์กับช่วงของพัฒนาการทางสังคมของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่พร้อมท่ีจะเรียน เม่ือรู้สึกว่าสิ่งนั้น

จ าเป็นต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน 

4) แนวทางการเรียนรู้ (Orientation to Learning) เม่ือบุคคลมีวุฒิภาวะ

มากขึ้น การให้คุณค่าต่อเวลาของบุคคลเปล่ียนไป  บุคคลจะให้ความส าคัญต่อความรู้ท่ีเป็น

ประโยชน์ในปัจจุบันกาล มากกว่าความรู้ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ยึดปัญหาเป็นศูนย์กลาง

ในการเรียนรู้ มุ่งน าความรู้ไปใช้ทันที 

5) แรงจูงใจ (Motivation to Learn) เม่ือบุคคลมีวุฒิภาวะก็จะมีแรงจูงใจ

จากภายในในการเรียนรู้  

นักพัฒนาทรัพยากรและผู้บริหารสามารถน าหลักการของทฤษฎี Andragogy ไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในวางแนวทางในการพัฒนาพนักงาน เพ่ือให้ผู้ผู้ถูกพัฒนาสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีมุ่งหวังไว้ การพัฒนาท่ีดีควรมีส่วนช่วยในการฝึกฝนและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

ผู้ถูกพัฒนาให้มีทักษะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างต่อเน่ือง เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ควรมีส่วนช่วย

ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ระยะยาว ในปัจจุบันมีเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาคนเก่งมากมาย 

เช่น การสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า 

(Job Enrichment) การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) การศึกษาต่อ (Continuous Studying) การ

ฝึกงานและท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ (Counterpart) การบริหารโครงการ (Project Management) 

การมอบภารกิจท่ีท้าทาย (Stretch Assignment) เป็นต้น (ฐิติพร ชมพูค า, 2547 และ อาภรณ์ ภู่วิทย

พันธ์ุ, 2550)โดยเคร่ืองมือต่างๆเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและนักทรัพยากร

มนุษย์ท่ีจะต้องใส่ใจและน ามาใช้ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้องค์การควรมีการจัดท าแผนการ

พัฒนาคนเก่งเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา ให้มี

ความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานเหล่านั้น  

ในบริบทของการศึกษาวิจัยพบว่า การได้รับ โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้บุคคลมีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ หรือสร้างสรรค์ผลงานท่ี
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เป็นเลิศ และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์การ (Wagner และ Harter, 2006; 

Gostick และ Elton, 2009; Thomas, 2009) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานท่ีเป็นคนเก่งหรือมีผล

การปฏิบัติงาน เรียนรู้เร็ว และปรารถนาจะพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

(Gostick และ Elton, 2009; McCrindle และ Hooper , 2006)  

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า โอกาสในการพัฒนาความสามารถ หมายถึง การ

ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานให้

ส าเร็จหรือสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นเลิศ โดยการจัดหลักสูตรต่างๆท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ

ความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ทักษะ การจัดเตรียมแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน จัดให้มีผู้มีประสบการณ์ท่ี

เป็นท่ียอมรับให้การดูแลและสอนงาน มอบภารกิจท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู้จากการท างานร่วมกับ

ผู้เช่ียวชาญในสายงานต่างๆ รวมทั้งติดตามผู้บริหารระหว่างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาพฤติกรรม และ

รูปแบบการท างานท่ีควรน ามาเป็นแบบอย่าง เป็นต้น 

2.2.2.4 โอกาสในการเจริญเติบโต (Career Growth) 

โอกาสในการเจริญเติบโต เป็นผลพวงจากการพัฒนาสายอาชีพ (Career 

Development) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรบุคคลนับตั้งแต่ท่ี

บุคคลนั้นเริ่มเข้ามาท างานกับองค์การจนกระทั่งบุคคลนั้นออกจากองค์การไป เม่ือเริ่มต้นเข้ามาเป็น

บุคลากรขององค์การ องค์การจ าเป็นต้องให้การดูแลเอาใจใส่วางสายทางเดินท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะ

พัฒนาเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ โดยมุ่งเน้นท่ีระดับบุคคลและผลลัพธ์

ในระยะยาว  

โอกาสในการเจริญเติบโต เป็นประเด็นส าคัญท่ีคนเก่งใช้พิจารณาว่าจะอยู่หรือไป

จากองค์การ ในการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพมีการน ากลยุทธ์การจัดท าสายอาชีพ (Career 

Path) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างโอกาสหรือความก้าวหน้าในการ

ท างานให้กับบุคลากร ซ่ึงจะท าให้บุคลากรรับรู้ว่าตนเองสามารถเล่ือนต าแหน่งงาน (Promotion) ไป

ยังต าแหน่งงานใดได้บ้าง หรือสามารถโอนย้าย (Transfer) สับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

ไปยังหน่วยงานหรือต าแหน่งงานใดได้บ้างเม่ือเข้ามาท างานกับองค์การ (Mondy, Wayne, Robert, 

และ Premeaux, 1993)  

รูปแบบการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในองค์การสามารถ

จัดท าได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ (Gomez, Balkin, และ Cardy, 2007)   

1) เส้นทางสายอาชีพในแนวตั้ง (Traditional Career Path) เป็นการจัดท า

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบปิด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ใน
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ลักษณะของการเล่ือนขั้น หรือเล่ือนต าแหน่งงานในสายงานเดิมท่ีรับผิดชอบซ่ึงจะอยู่ภายในฝ่าย

หรือหน่วยงานเดียวกัน โดยมีการเล่ือนขั้นทีละล าดับจากขั้นหน่ึงไปสู่ขั้นหน่ึง (Step by Step) 

2) เส้นทางสายอาชีพแบบเครือข่าย (Network Career Path) เป็นการ

จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบเปิด แสดงสาย อาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง

(Vertical) ในลักษณะของการเล่ือนขั้น หรือเล่ือนต าแหน่งงาน และในแนวนอน(Horizontal) ใน

ลักษณะของการโอนย้าย (Transfer) หรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยมีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในแต่ละขั้น 

3) เส้นทางสายอาชีพแบบระบบเปิด (Lateral Career Path) เป็นเส้นทาง

สายอาชีพท่ีเปิดให้บุคลากรสามารถเข้ามาและเติบโตในองค์การได้เลย โดยไม่ต้องมาเติบโตไต่เต้า

ในองค์การเหมือนกับการจ้างงานในระบบปิด  

4) เส้นทางสายอาชีพแบบคู่ขนาน หรือสองทางเลือก (Dual Career Path) 

เป็นเส้นทางสายอาชีพท่ีคิดขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาในกลุ่มบุคลากรด้านเทคนิค ซ่ึงไม่ประสงค์จะเข้า

สู่เส้นทางสายอาชีพในการบริหาร สามารถเติบโตขึ้นไปในสายงานผู้ช านาญการ การก าหนดสาย

อาชีพในลักษณะนี้เป็นแนวทางท่ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เน่ืองจากช่วยลดปัญหาท่ีเกิดขึ้น

จากการก าหนดให้มีเส้นทางงานอาชีพเส้นทางเดียว  

  กลยุทธ์การจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือท าให้

พนักงานรู้ทางเดินของชีวิตการท างานของตน และเห็นว่าองค์การให้ตระหนักถึงความส าคัญในการ

พัฒนาความก้าวหน้าของพนักงาน ในทางกลับกัน กลยุทธ์การจัดท าสายอาชีพอาจเป็นอุปสรรคกับ

พนักงานท่ีเก่งมากๆ ซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรู้งานเร็ว และมีความปรารถนาจะพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา หากองค์การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งโดยมีการก าหนดอายุ

งานขั้นต ่า และดูจากอายุงานรวมไปด้วย ก็อาจท าให้พนักงานท่ีมีไฟรู้สึกว่าตนเองเก่งแต่กลับเติบโต

ช้ากว่าท่ีควรจะเป็น (อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, 2550) ดังนั้นหากองค์การไม่ต้องการสูญเสียพนักงาน

ในกลุ่มนี้ไป ควรต้องจัดท าสายอาชีพแบบเส้นทางสายด่วน (Fast Tract) ซ่ึงเป็นผังความก้าวหน้าใน

สายอาชีพท่ีพนักงานสามารถเติบโตได้เร็วกว่าพนักงานท่ีมีผลงานปกติทั่วไป รวมทั้งอาจเปิดโอกาส

ให้พนักงานได้มีส่วนในการวางแผนและก าหนดสายอาชีพของตน 

  จากการศึกษาวิจัยพบว่าการท่ีพนักงานได้รับรู้ว่าตนมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ 

รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายสายอาชีพของตน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนเก่งเกิด

ความพึงพอใจในงาน มีความรักและพลังขับเคล่ือนในงาน มีความผูกพันต่อองค์การ และปรารถนา

จะเป็นสมาชิกขององค์การ (McCrindle และ Hooper, 2006; Wagner และ Harter, 2006; 

Banchirdrit, 2009; Gostick และ Elton, 2009; Zigarmi และคณะ, 2009) นอกจากนี้การศึกษาในกลุ่ม
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ผูบ้ริหารซ่ึงในหลายองคก์ารมีการระบุใหเ้ป็นกลุ่มของพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูงพบ ผลการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกนั นัน่คือ ตวัแปรดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร (ธีระ วรีธรรมสาธิต , 2532; กฤษกร ดวงสวา่ง , 2540 ) ผลการ ศึกษาวจิยัจ  านวนมากมี
ความสัมพนัธ์กบัแนวคิด ทฤษฎีทฤษฎี E.R.G. ของ Alderfer ท่ีเสนอวา่ ความตอ้งการเจริญเติบโต
กา้วหนา้ (Growth Needs) เป็นความพึงพอใจในการบรรลุส่ิงท่ีตอ้งการสูงสุด และเป็นความตอ้งการ
ของพนกังานในการท างาน  

จากการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ โอกาสในการเจ ริญเติบโต หมายถึง การท่ีคนเก่ง
รับรู้วา่ตนมีโอกาสในการเจริญเติบโต โดย องคก์าร มีนโยบายในการจดัท าแผนความกา้วหนา้ใน
อาชีพของพนกังาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการวงแผนสายอาชีพท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตน รวมทั้งใหค้  าแนะน าถึงแนวทางการพฒันาศกัยภ าพเพื่อความ
เจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

2.2.2.5  บรรยากาศของความเป็นพนัธมิตร (Partnership)  
 McClelland (1973) เสนอวา่ คนเรามีความตอ้งการสัมพนัธ์ภาพท่ีดีจากบุคคลรอบ

ขา้ง (Need for Affiliation) รวมทั้งความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งจากผูอ่ื้น (Self-Esteem Need) 
Elton Mayo นกัสังคมวทิยาและนกัจิตวทิยาอุตสาหกรรมท่ีสนใจศึกษาในดา้นทศันคติและปฏิ กิริยา
ของคนท างานในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงมนุษยส์ัม พนัธ์และกลุ่มทางสังคมในการท างาน พบ
ผลการวจิยัท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั ปฏิสัมพนัธ์ในท่ีท างานหลายประการไดแ้ก่  1) การมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัในสถานท่ีท างานจะมีผลโดยตรงต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน 2) พนกังานจะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานของพวกเขา 3) รูปแบบความสัมพนัธ์ของกลุ่ม
อยา่งไม่เป็นทางการมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 4) รูปแบบการบงัคบับญัชามีผลต่อการเพิ่ม
ขวญัและก าลงัใจในการท างานของคนงาน (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2550)  

จากการศึกษาของ Elton Mayo พบวา่การมุ่งเนน้ไปท่ีพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากและจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการพฒันาพนกังาน โดยเฉพาะคนเก่ง 
หากพนกังานกลุ่มน้ีรู้สึกไม่มีความสุขกบัการท างาน ก็จะไม่มีแรงจูง ใจท่ีจะสร้างผลงานและพฒันา
ตนเอง (อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ุ , 2550) ผลการศึกษาวจิยัหลายช้ิน เป็นไปตามผลการศึกษาของ Elton 
Mayo โดยการศึกษาส่วนใหญ่พบวา่ องคก์ารควรจดัใหมี้บรรยากาศของความเคารพซ่ึงกนัแล ะกนั 
เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน และมีความเช่ือถือต่อกนั ซ่ึงนอกจากจะ น าไปสู่ความพึงพอใจและ
ความสุขในการท างานของพนกังานแลว้ ยงัน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจดว้ย  (Rowden, 
2000; Ahlrichs, 2003; Glen, 2006; Greenberg, Baker, Hemmingway, 2006; Wagner และ Harter, 
2006; Gostick และ Elton, 2009; Zigarmi และคณะ, 2009) 
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นอกจากผู้ร่วมงานของคนเก่งแล้ว ผู้บริหารถือว่าเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทใน

การสร้างบรรยากาศของความเป็นพันธมิตรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในหน่วยงาน Goleman 

และคณะกล่าวว่า “ภาวะผู้น าไม่ได้เกิดจากการใช้อ านาจอย่างเดียว แต่ภาวะผู้น านั้นเป็นเร่ืองของ

ความสามารถในการสร้างและควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนด้วย ผู้น าท่ีมีลักษณะ

ดังกล่าวจะมีความสามารถพิเศษในการสร้างวิสัยทัศน์ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อกับค่านิยมของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้น าท่ีมีลักษณะดังกล่าวจะให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความส าคัญกั บการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และให้ความส าคัญกับการ

ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การท่ีตั้งไว้ ท่ีส าคัญผู้น าท่ีมีความฉลาดทาง

อารมณ์นั้นจะสามารถเลือกใช้ความสามารถทุกอย่างได้เหมาะสมกับสถานการณ์” (โทรน และ เพล

แลน, 2550) 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า บรรยากาศของความเป็นพันธมิตร หมายถึง การท่ี

ภายในหน่วยงานมีบรรยากาศของความร่วมมือกันในการท างาน พนักงานมีความสัมพันธ์อันดีกับ

เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน ได้รับการช่ืนชมยกย่อ ง จากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานเม่ือ

ประสบความส าเร็จในงาน หัวหน้างานรับรู้ความต้องการของสมาชิกในหน่วยงาน 

2.2.2.6 ความยุติธรรม (Equity) 

  ความยุติธรรม คือ การท่ีพนักงานรับรู้ถึงความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาในการ

มอบหมายงาน รวมถึงความเหมาะสมและยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ และยัง

รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเคารพ (Zigarmi และคณะ, 2009)  

คนเราพิจารณาความยุติธรรมโดยการเปรียบเทียบสิ่งท่ีเราให้กับองค์การ (Input) 

กับสิ่งท่ีเราได้รับจากองค์การ (Output) ของตัวเราเอง และกับคนอ่ืนท่ีมีต าแหน่งเดียวกันทั้งภายใน

และภายนอกองค์การ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549; Milkovich และ Newman, 2008) โดยการ

เปรียบเทียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งความเป็นธรรมในองค์การ (Internal 

Equity) และความเป็นธรรมภายนอกองค์การ (External Equity) โดยเม่ือเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าเป็น

ธรรม ก็จะมีแรงจูงใจในการท างานตามปกติ ซ่ึงความเสมอภาคมีผลต่อการผลลัพธ์ของงานตามภาพ

ท่ี 2.3 ดังนี้ 
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ภาพที ่2.3  ความเสมอภาคกบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงาน 
แหล่งทีม่า: Mello, 2006. 

ในทางตรงกนัขา้มเม่ือรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรม ก็จะเกิดความเครียด ซ่ึงจะน าไปสู่พฤ ติกรรมและ
กระบวนการทางจิต ซ่ึงแสดงออกไดห้ลายลกัษณะ คือ ดา้นพฤติกรรม (Behavior) โดยอาจเพิ่มหรือ
ลดความพยายามในการท างาน หรืออาจเรียกร้องขอค่าตอบแทนมากข้ึน และดา้นความนึกคิด 
(Cognitive) โดยอาจบิดเบือนการรับรู้ท่ีมีต่อคน หรืออาจเลือกคนท่ีจะน ามาเปรียบเทียบใหม่เพื่ อท า
ใหเ้ราเกิดความสบายใจ หรือแนวทางสุดทา้ยคือลาออกจากองคก์ารเพื่อแสวงหาองคก์ารใหม่ท่ีจะ
ใหค้วามเป็นธรรมได ้

ความยติุธรรมในดา้นของการบริหารจดัการ เป็นมิติหน่ึงในการสร้างความผกูพนั
ต่อองคก์ารในกลุ่มพนกังานท่ีเป็นคนเก่ง  Glen (2006) โดยคนเก่งใหค้วามส าคญักบัการพิจ ารณา
ความชดัเจนของวตัถุประสงคใ์นการท างาน รวมถึงระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพเช่ือมโยงกบัการใหร้างวลัและการพฒันาพนกังาน ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาวจิยัของ Zigarmi และคณะ (2009) ท่ีพบวา่ ความยติุธรรม เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ ความ
รักและพลงัขบัเคล่ือนในงาน และเม่ือคนเก่งรับรู้ถึงความไม่ยติุธรรมก็มีแนวโนม้จะลดความตั้งใจ
ในการท างานและลาออกจากองคก์ารในท่ีสุด (Banchirdrit, 2009) 

จากการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความยติุธรรม หมายถึง การรับรู้วา่ผูบ้งัคบับญัชามี
ความยติุธรรมในการมอบหมายงาน มีระบบการบ ริหารผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเช่ือมโยง
กบัการใหร้างวลัและการพฒันาพนกังาน  รวมทั้งองคก์ารมีความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์เม่ือเปรียบเทียบกบัความทุ่มเทในการท างาน พนกังานในหน่วยงานเดียวกนั และ
องคก์ารอ่ืนๆ 

 

ความเสมอภาค
ภายใน 

ความเสมอภาค
ภายนอก 

ความเสมอภาค
ระหวา่งบุคคล 

การรับรู้ถึงความ
เป็นธรรม 

แรงจูงใจ 

พนัธะผกูพนั 

ผลการปฏิบติังาน 



44 

การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมายืนยันได้ว่า สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ี

ช่วยให้พนักงานเกิดสัญญาใจ ความผูกพัน และเกิด ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ (Glen, 

2006; Wagner และ Harter , 2006; Gostick และ Elton, 2009; Thomas, 2009; Zigarmi และคณะ, 

2009) ซ่ึง Gostick และ Elton (2009) ได้น าเสนอในแนวทางเดียวว่า ความรักความผูกพันต่อ

องค์การ ความพึงพอใจของพนักงาน ผลก าไรท่ีเพิ่มสูงขึ้นและ ความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น 

เป็นสิ่งท่ีองค์การปรารถนา ซ่ึงการจะน ามาซ่ึงผลลัพธ์ดังกล่าวนั้น องค์การจะต้องมีการให้รา งวัล

และให้สิ่งจูงใจอย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของพนักงาน แต่การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ

เพียงอย่างเดียวไม่สามารถไปสู่เป้าหมายท่ีมุ่งหวังได้ หากขาดขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ของผู้น าท่ีจะช่วยเอื้อให้การให้สิ่งจูงใจพนักงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขีดความสามารถทุกประการ

ดังกล่าวล้วนเป็นความสามารถในการส่ือสารของผู้น าทั้งสิ้น  
 

2.3 กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ  

 

การส่ือสารของผู้น าเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารและสร้างความเข้าใจระหว่าง

บุคคล ประกอบด้วยสารจากผู้น าซ่ึงเกี่ยวกับกลยุทธ์ เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กา ร 

แนวทางปฏิบัติงานและข่าวสารต่างๆ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนิน

ธุรกิจขององค์การ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ท่ีปรึกษา ผู้ถือหุ้น ฯลฯ โดยผู้น าต้องใช้ทักษะในการ

ส่ือสารหลายทักษะและทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการสร้างและส่งสารไปยังผู้รั บใน

ลักษณะของการแนะน า สั่งการ จูงใจ หรือดลบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดพฤติกรรมท่ีตรงตาม

ความคาดหวัง (Barrett, 2008)  

การส่ือสารของผู้น ามีความส าคัญมากต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การ เพราะเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้ทิศทางการด าเนินธุรกิจขององค์การ สร้างวัฒนธรรมและก่อให้เกิด

ความเปล่ียนแปลง นอกจากนี้ยังเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ

ให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความสามัคคี ช่วยให้บุคลากรเข้าใจบทบาทของแต่ละคน ชี้ให้เห็นถึง

แนวทางท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การ (Baldoni, 

2003) จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้น าของ The Ken 

Blanchard Companies (2004) ในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้น า ผู้จัดการ และผู้บริหารองค์การมากกว่า 

1,400 คน พบว่า ทักษะของผู้น าท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นมากท่ีสุดในปัจจุบัน คือทักษะทางด้าน

การส่ือสาร ประกอบด้วยความสามารถในการฟัง การอ่านภาษากาย การตั้งค าถาม การให้ผล

ย้อนกลับ การส่ือสารสองทาง การสร้างความน่าเช่ือถือ ฯลฯ ส่วนทักษะท่ีผู้น ายังขาดและต้องได้รับ
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การพัฒนาคือทักษะด้านการส่ือสารเช่นกัน ซ่ึงปัญหาในการส่ือสารของผู้น าส่วนใหญ่คือการไม่

ส่ือสาร การส่ือสารด้วยอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม การต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชา การส่ือสารวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายการท างานท่ีไม่ชัดเจน ฯลฯ ซ่ึงมีผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ  

 

2.3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าตามสถานการณ์ 

Barrett (2008) เสนอว่าการวิเคราะห์ผู้ฟังคือกลยุทธ์ส าคัญท่ีน ามาใช้ในการปรับเปล่ียน

รูปแบบของสารและการส่งสาร ผู้น าต้องส่ือสารกับผู้ตามหลากหลายประเภท จึงจ าเป็นต้องมี

ความรู้ในการเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ดังตารางท่ี 2.3 

 

ตารางที่ 2.3  การเลือกใช้กลยุทธ์การส่ือสารท่ีเหมาะสมกับผู้ตามแต่ละประเภท 

ผู้ฟัง วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การส่ือสาร 

พนักงานทั่วไป 

(Layperson/ 

nonexpert) 

 เพ่ือความบันเทิง 

 เพ่ือให้ข้อมูล 

 สร้างความน่าสนใจ 

 อธิบายท่ีมาท่ีไป 

 ระบุเง่ือนไขและขอบเขต 

 ใช้การบรรยายและการอุปมาอุปมัย 

ผู้บริหาร (Executive)  เพ่ือให้ข้อมูล 

 เพ่ือโน้มน้าวใจ 

 เน้นเฉพาะข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจ 

 เรียบง่าย 

 ตรงประเด็นและถูกต้อง 

 ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะก่อน 

ผู้เช่ียวชาญ 

(Expert) 

 เพ่ือให้ข้อมูล  น าเสนอข้อมูลในบางส่วน 

 ใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 

 ข้อมูลมีการอ้างอิง 

ปฏิบัติการ 

(Technical) 

 เพ่ือให้ข้อมูล 

 เพ่ือแนะน า 

 ให้ข้อมูลในบางส่วน 

 เน้นเชิงปฏิบัติและหลีกเล่ียงทฤษฎี 

 

การวิเคราะห์ผู้ฟังสามารถพิจารณาตามทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational 

Leadership II) ของ The Ken Blanchard Companies (2004) ท่ีกล่าวถึงการเลือกรูปแบบผู้น าท่ี

เหมาะสมกับระดับความพร้อมหรือวุฒิภาวะของผู้ตาม ทฤษฎีนี้เสนอแนะให้ผู้น าปรับพฤติกรรมให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ (Flexible part) ซ่ึงมี 4 รูปแบบ ได้แก่ การชี้แนะ (Directing) การสอนงาน 
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(Coaching) การสนับสนุน (Supporting) และการมอบหมายงาน (Delegating) โดยการน าไปใช้

พิจารณาจากระดับความสามารถและการพัฒนาของผู้ตาม (Assessment Part) ซ่ึงมี 4 ระดับ ดังนี้คือ  

1) ระดับเริ่มต้น (D1) เป็นกลุ่มผู้ตามท่ีมีความสามารถในงานน้อย แต่มีความ

กระตือรือร้นท่ีจะท างาน ต้องการผู้น าแบบชี้แนะ (Directing) ซ่ึงมีการบอกเป้าหมายของงาน วิธีการ

ท างานและรายละเอียดต่างๆของงานอย่างชัดเจนให้กับผู้ตาม 

2) ระดับเรียนรู้ได้บ้าง (D2) คือกลุ่มผู้ตามท่ีมีความสามารถและประสบการณ์การ

ท างานอยู่บ้าง แต่ขาดความมั่นใจ มีความไม่แน่ใจหรือกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตนเองก าลังเผชิญอยู่ 

การอุทิศตนให้แก่งานในหน้าท่ีมีน้อย มีความต้องการผู้น าแบบสอนงาน (Coaching) ท่ีช่วยอธิบาย

เป้าหมาย วิธีการปฏิบัติงานและระยะเวลาท่ีท างานเช่นเดียวกับการน าแบบชี้แนะ แต่ผู้น าควรเป็น

ผู้ฟังท่ีดีด้วย ควรเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้บอกกล่าวถึงความกังวลใจ และผู้น าควรให้ก าลังใจและ

สนับสนุนให้ผู้ตามในกลุ่มนี้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของตน 

3) ระดับดี (D3) คือผู้ตามท่ีมีความสามารถในงานปานกลางถึงสูง ควบคุมการ

ท างานด้วยตนเองได้ แต่ต้องการความคิดเห็นของผู้น าเสริมด้วย อาจมีความสนใจในงานเป็นบาง

ช่วงไม่สม ่าเสมอหรืองานท่ีท าอยู่อาจไม่น่าสนใจ มีความต้องการผู้น าแบบสนับสนุน (Supporting) 

ซ่ึงมีบทบาทในการให้ก าลังใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ตามด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้มี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกับผู้น า 

4) ระดับดีมาก (D4) มีความสามารถในการท างานสูง ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม

ว่าเป็นผู้เช่ียวชาญในงาน ไว้ใจได้และมีผลการท างานท่ีดีสม ่าเสมอ มั่นใจในความสามารถของ

ตนเอง มีแรงบันดาลใจในการท างานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืน ท างานเชิงรุก มีความ

ต้องการผู้น าแบบมอบหมายงาน (Delegating) โดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับผู้ตาม

เน่ืองจากมีความไว้ใจว่าผู้ตามจะสามารถท างานได้อย่างดี (ดูภาพท่ี 2.4) 
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ภาพที ่2.4  ตวัแบบทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (SLII)  
แหล่งทีม่า: The Ken Blanchard, 2004. 

 
 จากแนวคิดทฤษฎีของ Barrett (2008) และ The Ken Blanchard Companies (2004) สรุปได้
วา่ ในการส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีมีผลการปฏิบติังานในระดบัสูง (High-Performance) ผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert) หรือกลุ่มคนเก่ง  (Talent) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างานเป็นอยา่งดี มี
ผลการท างานท่ีดีสม ่าเสมอ ท างานเชิงรุก ตอ้งการการสนบัสนุนขอ้มูลหรือขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูน้ า
เพียงบางส่วนท่ีจ าเป็น โดยตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมีท่ีมาและการอา้งอิงท่ีชดัเจน นอกจากน้ี
พนกังานในกลุ่มน้ี จะมัน่ใจในความสามารถของตนเองในระดบัสูง จึงตอ้งการความไวว้างใจ จาก
ผูน้ าวา่ตน จะสามารถท างานได้ เป็นอยา่งดี มณีวรรณ ฉตัรอุทยั (2552) เสนอแนะในมุมมองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นน้ีวา่ พฤติกรรมช้ีน าของผูน้ าจะถูกมองวา่ซ ้ าซอ้นหรือไม่มีความจ าเป็นในกรณี
ท่ีลูกนอ้งคิดวา่ตนมี ความสามารถและมีประสบการณ์ นอกจากน้ี ในกลุ่มผูบ้ริหาร ซ่ึงหลายองคก์าร
จดัพนกังานกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูงขององคก์าร (High-Potential) ก็ตอ้งการขอ้มูล
เพียงบางส่วนท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจ และในการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจควรมีความ เรียบง่ายแต่
ตรงประเด็นและถูกตอ้ง 
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2.3.2 กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าที่ส่งผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของ      

คนเก่ง 

คนเก่งหรือคนท่ีมีศักยภาพสูงคือกลุ่มบุคคลท่ีองค์การจัดว่ามีความสามารถโดดเด่นเหนือ

บุคคลอ่ืน และสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีตนหรือองค์การตั้งไว้  

(ฐิติพร ชมภูค า, 2547; Williams, 2000; Michaels และคณะ, 2001; Robertson และ Abbey, 2003; 

และ Berger และ Berger, 2004) รวมทั้งมีคุณสมบัติท่ีจะน าตนเองไปสู่บทบาทท่ีมีความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้น สามารถจัดการหรือแก้ปัญหา รวมทั้งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นและมีจิตใจ

ท่ีเข้มแข็งแม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ (ฐิติพร ชมภูค า, 2547; โทรน และ เพลแลน, 2550; 

Gardner, 1997; และ Robertson และ Abbey, 2003) ส่งผลให้ผู้น าต้องพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์การ

ส่ือสารท่ีเหมาะสมกับความต้องการและระดับของผู้ปฏิบัติงาน Glen (2006) เสนอมิติในการสร้าง

ความผูกพันต่อองค์การในกลุ่มพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง 9 มิติ (ดูรายละเอียดในหน้า 31) โดยมี 2 มิติท่ี

เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางด้านการส่ือสาร ประกอบด้วย 1) มิติด้านค่านิยมในการท างาน (Values) 

โดยคนเก่งจะพิจารณาถึงความชัดเจนในค่านิยม และการตั้งเป้าหมายในการท างาน 2) มิติด้านข้อมูล

ข่าวสาร (Information) เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและ

ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มิติดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย

ของ Wagner และ Harter (2006) ท่ีพบว่าการรับรู้วัตถุประสงค์ของงานและความคาดหวังในการ

ท างาน (Job Clarity) รวมถึงการได้รับเคร่ืองมือและวิธีการเพื่อช่วยบรรลุเป้าหมายในการท างาน 

(Material และ Equipment) เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

 Gostick และ Elton (2009) เสนอแนวคิดแครอทพรินซิเพิล (The Carrot Principle) กล่าวถึง

การเอาใจใส่และกระตุ้นให้พนักงานท่ีมีศักยภาพสูงเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์การ และมีขีด

ความสามารถสูงขึ้น Gostick และ Elton (2009) เห็นว่าการให้สิ่งจูงใจเพียงด้านเดียวไม่มี

ประสิทธิภาพพอท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายตามท่ีองค์การมุ่งหวัง ปัจจัยส าคัญท่ีเอื้อให้การจูงใจพนักงาน

มีประสิทธิภาพและน าไปสู่เป้าหมายท่ีองค์การตั้งไว้คือขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ

ผู้น าซ่ึงประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมายในการท างาน (Goal Setting)  2) การส่ือสารแบบเปิด 

(Communication) 3) ความน่าเช่ือถือของผู้น า (Trust) และ 4) ความรับผิดชอบในการบรรลุ

เป้าหมาย (Accountability) 

กระบวนการดังกล่าวเปรียบเทียบได้กับการปลูกแครอท โดยเป้าหมายท่ีองค์การมุ่งหวัง 

ได้แก่ ความรักความผูกพันของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การเก็บรักษาคนเก่งและการ

ยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้น เปรียบเสมือนผลแครอทท่ีมีคุณภาพดี โดยการให้สิ่งจูงใจท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานเปรียบเสมือนขั้นตอนของการบ ารุงพืช ได้แก่ การรดน ้า 
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ใส่ปุ๋ยท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกบัพนัธ์ุท่ีปลูก  อยา่งไรก็ตาม Gostick และ Elton (2009) เสนอวา่ 
การบ ารุงท่ีดีไม่เพียงพอท่ีจะท าใหแ้ครอทมีคุณภาพตามตอ้งการ แต่ตอ้งมีกระบวนการเพาะปลูกท่ีดี
ซ่ึงเปรียบ ได้กบัขีดความสามารถในการบริหารจดัการ 4 ประการของผูน้ า ท่ีช่วยเอ้ือใหก้ารจูงใจ
พนกังานมีประสิทธิภาพและ น าไปสู่เป้าหมายท่ีองคก์ารตั้งไว้   ดงันั้นการจะไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ
จ าเป็นตอ้งมีทั้ง 2 ส่ิงประกอบกนั คือ กระบวนการเพาะปลูกท่ีดีและใส่ปุ๋ยท่ีมีคุณภาพเหมาะกบั พืช
ท่ีปลูก จะขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ได ้(ดูภาพท่ี 2.5) ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็น แนวคิดท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับ
จากวารสารชั้นน าและองคก์ารท่ีประสบความส าเร็จในสหรัฐอเมริกา  รวมทั้งมีผลการศึกษาวจิยัโดย 
HealthStream Research และความส าเร็จจากการประยกุตใ์ชใ้นหลายองคก์ารยนืยนักรอบแนวคิด 

 

 

ภาพที ่2.5  แนวคิด The Carrot Principle  
แหล่งทีม่า: Gostick และ Elton, 2009. 

เม่ือพิจารณา ขีดความสามารถในการบริหารจดัการ  4 ประการของผูน้ า พบวา่ ขีด
ความสามารถทั้งหมดนั้นจดัเป็นความสามารถดา้นการส่ือสารของผูน้ า  โดยการตั้งเป้าหมายในการ
ท างาน เป็นการส่ือสารของผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ ช้ีแจง เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการ
มอบหมายงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนจะส่งผลใหพ้นกังาน
เร่ิมตน้งานดว้ยความกระตือรือร้น และรู้ สึกวา่สามารถท่ีจะท าไดส้ าเร็จ ในล าดบัถดัมาคือขีด
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ความสามารถดา้น การส่ือสารแบบเปิด  ผูบ้งัคบับญัชามีบทบาทเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาโดยสนบัสนุน
ขอ้มูลแก่พนกังานเพื่อการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ต่ตน้ รวมทั้ง เปิดโอกาสใหผู้ใ้ ตบ้งัคบับญัชาเสนอแนะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ในการท างาน  ในส่วนของ การสร้าง ความน่าเช่ือถือ ของผูน้ า เป็นการส่ือสารทั้งในเชิงวจันภาษา
และอวจันภาษา ความน่าเช่ือถือของผูน้ าแสดงออกโดยการปฏิบติัต่อผูร่้วมงานอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดี มีความยติุธรรม ห่วงใยความรู้สึกของพนกัง านรวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการท างาน 
ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหก้ารส่ือสารและใหส่ิ้งจูงใจมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ล าดบัทา้ยสุด คือความ
รับผดิชอบในการบรรลุเป้าหมายกล่าวถึงการจูงใจและโนม้นา้วใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสร้างผลงาน
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
 จากแนวคิดของ Glen (2006) Wagner และ Harter (2006) Gostick และ Elton (2009) และ
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารของผูน้ าตามสถานการณ์ของ  The Ken Blanchard 
Companies (2004) และ Barrett (2008) สรุปไดว้า่ กลยทุธ์การส่ือสารของผูน้ าส่งผลต่อความรักและ
พลงัขบัเคล่ื อนองคก์ารของคนเก่งประกอบดว้ย 1) การตั้งเป้าหมายในการท างาน (Goal Setting) 
โดยการช้ีแจงวตัถุประสงคข์องงานและความคาดหวงัในการท างานของผูน้ าอยา่งชดัเจน     2) การ
ใหแ้ละรับขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 3) ความน่าเช่ือถือของ
ผูน้ า (Trust) และ 4) การโนม้นา้วใจ (Persuasion) โดยผูว้จิยัไดมี้การศึกษาเพิ่มเติมจากนกัวชิาการ
และงานวจิยัอ่ืนๆ เพื่อขยายความใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน ดงัน้ี 

2.3.2.1  การตั้งเป้าหมายในการท างาน (Goal Setting) 
การตั้งเป้าหมายในการท างาน คือการช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุผลส าเร็จโด ยการช้ีแจง

เป้าประสงคข์ององคก์าร  งานท่ีมอบหมาย ค่านิยมในการท างาน และความคาดหวงัในการท างาน
อยา่งชดัเจน เป็นท่ีเขา้ใจและเหมาะสมกบัขีดความสามารถ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายดงักล่าว และมีการพดูถึงการวดัผลและคุณค่ า
ของความส าเร็จดงักล่าว  (Gostick และ Elton, 2009) จากผลการศึกษาของ Towers Perrin Global 
Workforce Study (2006) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษาพนกังานท่ีเป็นคนเก่งพบวา่ การช้ีแจง
ความคาดหวงัท่ีองคก์ารมีต่อพนกังานเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหค้นเก่งอยูก่ ั บองคก์าร 
(Berger และ Berger, 2004)  

ตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) เป้าหมายจะเป็นส่ิงจูงใจแก่บุคคล
ก็ต่อเม่ือมีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง ทา้ทายและไดรั้บการยอมรับจากบุคลากร  (กลัยาณี คูณมี , 2552; 
Locke และ Latham, 1990; Milkovich และ Newman, 2008) เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงควรชดัเจนทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทราบวา่จะตอ้งทุ่มเทความพยายาม
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มากน้อยเพียงไรเพื่อให้บรรลุความคาดหวังดังกล่าว เป้าหมาย ท่ีดีควรมีความท้าทายในระดับท่ี

เหมาะสม เป้าหมายท่ีง่ายเกินไปจะท าให้บุคคลละเลยท่ีจะปฏิบัติ แต่หากยากจนเกินไปอาจท าให้

พนักงานเกิดความคิดว่า พยายามอย่างไรก็ไร้ผล ซ่ึงแนวทางการพิจารณาว่าเป้าหมายท่ีตั้งนั้นมีความ

เหมาะสมหรือไม่ อาจเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในเป้าห มายดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการยอมรับจาก

ผู้ปฏิบัติงานก่อนท่ีจะลงมือท า (Locke และ Latham, 1990: 241; Rowden, 2000; Glen, 2006; 

Wagner และ Harter, 2006; และ Gostick และ Elton, 2009) นอกจากนี้เป้าหมายควรมีคุณค่า 

เช่ือมโยงกับความส าเร็จขององค์การ ซ่ึงตามทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy Theory) โดย 

Vroom (1964) เสนอว่า แรงจูงใจหรือแรงผลักดันการกระท านั้น เป็นผลมาจากกระบวนการ

ตัดสินใจอย่างรอบคอบของคนคนหน่ึง โดยขึ้นอยู่กับการรับรู้ใน 3 เร่ือง คือ ความคาดหมาย 

(Expectancy) ความเป็นเคร่ืองมือ (Instrumentality) และการประมาณค่าผลลัพธ์ (Valence) ในท่ีนี้ 

ความคาดหมาย หมายถึง มุมมองของบุคคลแต่ละคนถึงระดับความพยายามท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการ

บรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ความเป็นเคร่ืองมือ หมายถึง ความเช่ือท่ีว่าผลงาน

ต่างระดับจะส่งผลถึงผลลัพธ์ท่ีต่างกัน และการประมาณค่าผลลัพธ์ หมายถึง ความส าคัญหรือคุณค่า

ของผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ปัจจัยทั้งสามนี้จะสัมพันธ์กันในลักษณะทวีคูณ นั่นคือ ถ้าความคาดหมาย 

ความเป็นเคร่ืองมือ หรือการประมาณค่าผลลัพธ์ ตัวใดตัวหน่ึงมีค่าเท่ากับศูนย์ จะส่งผลให้แรงจูงใจ

มีค่าเท่ากับศูนย์เช่นกัน ดังนั้น พนักงานจะเพิ่มความพยายามในการท างานมากขึ้น เม่ือคิดว่าการ

กระท านั้นเป็นการกระท าท่ีมีคุณค่า เพราะเช่ือมโยงกับความส าเร็จขององค์การ เพราะฉะนั้นสิ่ง

ผู้บังคับบัญชาพึงกระท าก็คือ การระบุถึงเกณฑ์การวัดหรือประเมินอย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงความ

เช่ือมโยงกับเป้าหมายองค์การ รวมทั้งส่ื อสารถึงคุณค่าของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ 

ความส าเร็จของหน่วยงานหรือองค์การ เพื่อเป็นส่วนท่ีสนับสนุนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการ

ท างานท่ีมากขึ้น 

2.3.2.2  การให้และรับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

The Ken Blanchard Companies ได้ท าการศึกษาเร่ืองทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้น า 

ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2006 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้น า ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงกว่า 

1,400 คน พบว่า ทักษะด้านการส่ือสารเป็นทักษะท่ีด้อยประสิทธิภาพท่ีสุดของผู้น า ไม่ว่าจะเป็น 

การไม่ส่ือสาร การส่ือสารมากเกินความจ าเป็น การส่ือสารท่ีไม่ตรงปร ะเด็น ฯลฯ แต่ประเด็นท่ี

พบว่ามีปัญหามากท่ีสุดคือ การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพของผู้น า (82%) และการรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน  (81%) ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างขีด

ความสามารถของผู้น า อันมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
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การใหข้อ้มูลย ้ อนกลบัคือ การส่ือสารถึงบุคคลหน่ึง เพื่อเป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ลกัษณะพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน ต่อลูกคา้ ต่อองคก์าร โดยการเปรียบเทียบกบัความ
คาดหวงั รูปแบบการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัของหวัหนา้เป็นทั้งการส่ือสารแบบบนลงล่าง คือ จาก
ผูบ้งัคบับญัชาสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการส่ือสารแนวขวาง คือ การส่ือสารระหวา่งแผนก หน่วยงาน 
โดยจะเป็นในลกัษณะของการแจง้ผลการปฏิบติังาน การใหค้  าแนะน า การใหข้อ้มูลข่าวสาร ท าให้
พนกังานรู้วา่ตนยนือยู ่ณ จุดไหน และควรไปท่ีจุดไหน  Glen (2006) เสนอวา่ผูบ้งัคบับญัชาควร
สนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวร่้วมกนั ซ่ึง
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเกิดข้ึนไดใ้นสองลกัษณะ คือ การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวก  และการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบ การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวก เช่น การกล่าวช่ืนชม การใหค้  าแนะน าการ
ปฏิบติังาน เป็นส่ิงท่ี ผูป้ฏิบติังานปรารถนาจะไดย้นิ เพราะเป็นส่ิงท่ีสร้างใหเ้กิดความพึงพอใจ 
ก าลงัใจ และแรงดลบนัดาลใจ ส่วนการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบ  เป็นการช้ีแจงหรือส่ือสารในส่ิงท่ี
ผูป้ฏิบติังานไม่พึงจะไดย้นิ เพราะเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกเสียใจ หมดก าลงัใจ แต่มีความส าคญั
ในการจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดการพฒันาตวัเอง และปฏิบติังานไดต้รงตามความคาดหวงัมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงเพื่อใหเ้กิดการพฒันาและไม่ท าลายขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาควรให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบอยา่งสร้างสรรค ์มีเป้าหมายเพื่อการพฒันา  

การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทั้ งสอง ลกัษณะ มีประเด็นท่ีตอ้งค านึงถึงเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบติังานของผูรั้บ โดย Baldoni (2003) เสนอแบบจ าลองของการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (ดูภาพท่ี  2.6) โดยเร่ืองท่ีจะส่ือสารควรมี ความสอดคลอ้งกบัคุณค่าหรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ (Consistency) นัน่คือมีความเฉพาะเจาะจง เป็นการพดูถึงความเป็นจริง
หรือพฤติกรรมท่ีจบัตอ้งได ้เช่น เวลา คุณภาพ ปริมาณ  พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนเม่ือไหร่ ท่ีไหน 
หลีกเล่ียงค าพดูท่ีเป็นนามธรรมและคลุมเครือต่อเป้าหมาย เช่น การช้ีแจงวา่มีผลปฏิบติังานดีหรือไม่
ดีค  าวา่ดีและไม่ดี เป็นค าท่ีเป็นนามธรรม และบุคคลอาจไม่รับรู้วา่ผลการปฏิบติังานท่ีปรากฏออกมา
นั้นเป็นผลมาจากพฤติกรรมใด ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจึงควรมีการระบุถึงพฤติกรรมดว้ยวา่ ดีเพราะท า
อยา่งไร ไม่ดีเพราะท าอยา่งไรและควรท าอยา่งไรจึงจะอยูใ่นระดบัท่ีดีหรือสอดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัของตน นอกจากน้ี การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัยงัตอ้งพิจารณาถึงความ มีประโยชน์ต่อผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บ (Values) ประโยชน์ต่อผูใ้ห ้คือ เป็นแนวทางท่ีท าใหไ้ดผ้ลตรงกบัความคาดหวงัขององคก์า ร 
ประโยชน์ต่อผูรั้บ คือ เป็นแนวทางท่ีช่วยใหผู้ป้ฏิบติัเกิดการพฒันาตวัเอง เพื่อใหป้ฏิบติังานดีข้ึน 
ถูกตอ้ง และตรงตามวตัถุประสงคม์ากข้ึน นอกจากน้ี ขอ้มูลยอ้นกลบัควร เหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน (Cadence) จากแนวคิดทฤษฎีของ  The Ken Blanchard Companies 
(2004) และ Barrett (2008) เสนอวา่ ในการส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีมีผลการปฏิบติังานใน ระดบัสูง 
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ผูเ้ช่ียวชาญ หรือกลุ่มคนเก่ง  ควรใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลหรือขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูน้ าเพี ยงบางส่วน
ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจ โดยตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมีท่ีมาและการอา้งอิงท่ีชดัเจน และประการ
ทา้ยสุดการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัควร ยดึเป้าหมายเป็นส าคญั (Significant) คือการระบุเป้าหมายหรือ
มุ่งเนน้ท่ีการกระท าท่ีสามารถน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตไม่ใช่ความลม้เหลวในอดีต ไม่บิดเบือน
เป้าหมายดว้ยการท าตามอารมณ์ (ดูภาพท่ี 2.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6  แบบจ าลองการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัของผูน้ า  
แหล่งทีม่า: ปรับปรุงจาก Baldoni, 2003. 

การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีมี ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Baldoni (2003) มีความ
สอดคลอ้งคลอ้งกบัแนว ทางการออกแบบงานเพื่อใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการท างานตาม ทฤษฎี 
Cognitive Evaluation Theory ของ Deci และ Ryan (1985) ซ่ึงอธิบายวา่ การ สร้างให้บุคคลมี
แรงจูงใจจากภายในนั้น บุคคลจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานท่ีส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  (Need for Autonomy) ความตอ้งการท่ีจะมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Need for Relatedness) และ ความตอ้งการท่ีจะเป็นคนท่ีมีความสามารถ  (Need 
for Competence) ดงันั้น ในการใหข้อ้มูลยอ้นกลั บ ผูน้ าควรพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ ผูต้ามเม่ือมี
ความจ าเป็นเพื่อ ช่วยให้ผูต้ามสามารถท างาน ได้บรรลุ เป้าหมาย การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีมากเกิน
ความจ าเป็นท าใหผู้ต้ามรู้สึกวา่ ตนไม่ไดรั้บการไวว้างใจ ไม่มีความสามารถเพียงพอและไม่มีอ านาจ
ในการตดัสินใจในงานท่ีรับผดิชอบ  นอกจากน้ีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ควรเป็นไปอยา่งสร้างสรรค ์
ผูน้ าควรกล่าวถึง ส่ิงดีๆท่ีผูต้ามท าหรือพิจารณาเห็นวา่ มีประโยชน์ต่อ ผูต้ามในอนาคต เพื่อใหผู้ต้าม

Significance 

Cadence Values 

Consistency 

Feedback 
Positive/ Negative 
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รู้สึกว่าตนมีความสามารถ รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีให้เกิดขึ้น มากกว่าการจับผิดและมา

ต าหนิด้วยอารมณ์ซ่ึงไม่มีประโยชน์ใดๆและเป็นการลดแรงจูงใจในตัวบุคคล ซ่ึงส่งผลทางลบต่อ

การปฏิบัติงาน 

การรับข้อมูลย้อนกลับ เป็นการส่ือสารจากล่างขึ้นบน คือเปิดโอกาสให้พนักงาน

ได้เสนอแนะความคิดเห็นของตนเอง และการส่ือสารในแนวขวางคือการรับข้อมูลย้อนกลับจาก

หน่วยงานอ่ืนๆ บทบาทการรับข้อมูลย้อนกลับ คือ บทบาทของการเป็นผู้ฟังท่ีดี ผู้น าท่ีเป็นผู้ฟังท่ีดี 

จะเปิดรับความคิดเห็นและความต้องการของพนักงาน  ให้โอกาสได้เลือกแนวทางตัดสินใจ และ

คอยสนับสนุนเม่ือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการความช่วยเหลือ (วิเชียร วิทยอุดม, 2548; Carew และ 

Guthrie, 2009) ซ่ึงจะพบคุณลักษณะดังกล่าวในผู้น าหญิงมากกว่าชาย (Carew และ Guthrie, 2009)  

จากการศึกษาวิจัยพบว่า บุคคลต้องการผลป้อนกลับของงานเพราะต้องการข้อมูล 

ซ่ึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นจริง นอกจากนี้เพื่อต้องการทราบความสามารถของ

ตนเป็นระยะๆ  (Greller and Parson, 1992) การได้รับผลย้อนกลับของงานจะมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการท างาน (Blegen, 1993) จากการศึกษาของ Hackman และ Oldham (1976) ระบุว่าข้อมูล 

ย้อนกลับจะเป็นแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการท างานของตนเอง เป็น

ข้อมูลท่ีท าให้บุคคลรับรู้ถึงผลงานท่ีดีหรือไม่ดีของตนเอง โดยน าไปเช่ือมโยงกับเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

อย่างไรก็ตามจากแนวคิดทฤษฎีของ The Ken Blanchard Companies (2004) และ Barrett (2008) 

พบว่า ในกลุ่มคนท่ีมีศักยภาพสูงหรือพิจารณาว่ามีโอกาสพัฒนาได้ (High Performers) ควรให้

ข้อมูลย้อนกลับพอประมาณเม่ือต้องการปรับแก้พฤติกรรม แต่ไม่บ่อยจนกลายเป็นจู้จี้ เผด็จการและ

ขัดขวางความคิดเห็น ส าหรับคนท่ีมีศักยภาพหรือความต้องการในการพัฒนาตนเองค่อนข้างน้อย 

ควรให้ข้อมูลย้อนกลับในระดับท่ีต ่า เพราะพนักงานเหล่านี้จะมีพฤติกรรมคงท่ี และส าหรับกลุ่มท่ีมี

ผลการปฏิบัติงานในระดับต ่า ควรให้ข้อมูลย้อนกลับค่อนข้างบ่อยและระบุพฤติกรรมท่ี

เฉพาะเจาะจง เพราะกลุ่มนี้ไม่ต้องการท่ีจะสร้างสรรค์ความคิดของตัวเอง รวมทั้งไม่ต้องการความ

ยากหรือความท้าทายในการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า การให้และรับข้อมูลย้อนกลับของผู้น าคือ การท่ี

ผู้น าส่ือสารถึงผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการ

บริหารงาน ต่อลูกค้า ต่อองค์การทั้งในเชิงบวก และเชิงลบอย่างสร้างสรรค์ โดยการให้ข้อมูล

ย้อนกลับท่ีมีความสอดคล้องกับคุณค่าหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีประโยชน์ต่อผู้ให้และผู้รับ 

เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และยึดเป้าหมายเป็นส าคัญ รวมทั้งเปิดรับความ

คิดเห็นหรือความต้องการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถอย่างเหมาะสม 
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2.3.2.3  การสร้างความน่าเช่ือถือ (Trust) 

ความน่าเช่ือถือเป็นประเด็นส าคัญท่ีผู้น าในปัจจุบันจะ ต้องตระหนักถึง ในทาง

ทฤษฎีภาวะผู้น า ความน่าเช่ือถือของผู้น าเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหน่ึงของผู้น าท่ีมี

ประสิทธิผล Bruce (2002) Fleishman และ Harris (1962 อ้างถึงใน Dirks, 2006) และในทางปฏิบัติ

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความน่าเช่ือถือของผู้น า คือ คุณลักษณะ ขีดความสามารถ หรืออ านาจใน

การท่ีจะกระตุ้นให้คนอ่ืนเกิดความเช่ือ ศรัทธาหรือไว้วางใจ (Goetsch, 2005) ในระดับองค์การ

ความน่าเช่ือถือของผู้น าส่งผลให้เกิด ความยุติธรรมในองค์การ ประสิทธิผลในการส่ือสาร 

ความสัมพันธ์อันดีในองค์การ และการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Dirks, 2006) ใน

ระดับบุคคลพบว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พนักงานเกิดทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบและทุ่มเท

ในการท างานมีสัญญาใจ เกิดความรักและผูกพันต่อองค์การและสร้างความส าเร็จให้องค์การ (พสุ 

เดชะรินทร์ และคณะ, 2549; Dirks, 2006; Gostick และ Elton, 2009)  
การศึกษาในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความน่าเช่ือถือเป็นสิ่งท่ีมีผลต่อการรับรู้ ความ

ไว้วางใจ และการยอมรับของผู้รับสาร คุณลักษณะความน่าเช่ือถือในแหล่งสาร ถือเป็นสิ่งส าคัญท่ี

ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของแหล่งสาร  และท าให้แหล่งสารนั้นสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ

และโน้มน้าวใจผู้รับสารได้ (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา, 2550) โดยแหล่งสารท่ีผู้รับสารรับรู้ว่ามีความ

เช่ียวชาญ (Expertness) และความน่าไว้วางใจได้ (Trustworthiness) จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ทัศนคติของผู้รับสารมากท่ีสุด แหล่งสารท่ีมีความไว้วางใจได้ จะมีประสิทธิผลในการโน้มน้าวใจ

ของผู้รับสาร ถึงแม้แหล่งสารจะเป็นผู้มีความช านาญหรือไม่ก็ตาม (McGinnies และ Ward, 1980 

อ้างถึงใน Ohanian, 1990) เน่ืองจากผู้รับสารมองว่าผู้ส่งสารเป็นแหล่งท่ีมาของค ากล่าวอ้างท่ีถูกต้อง

และเช่ือมั่นว่าผู้ส่งสารจะท าการส่ือสารในสิ่งถูกต้อง (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา, 2550) 

Lewicki และ Tomlinson (2003) และ Mayer และคณะ (2006) เสนอในทิศทาง

เดียวกันว่า ผู้น าท่ีมีความน่าเช่ือถือ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการส าคัญ คือ                 

1) ความสามารถ (Ability) อันประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ขีดสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ สามารถให้ค าแนะน า เป็นต้นแบบหรือสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ Goetsch (2005) เสนอเพิ่มเติมว่า ความสามารถท่ีน่าเช่ือถือ คือ

ความสามารถในการมองไปข้างหน้า มีวิสัยทัศน์ (Ability to Be Forward-Looking) และ

ความสามารถในการสร้างแรงบัลดาลใจ (Ability to Inspire)   

2) ความเมตตากรุณา (Benevolence) โดยผู้บังคับบัญชาควรให้การ

สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสิ่งท่ีไม่ดี และแบ่งปันความส าเร็จกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีความยุติธรรมแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม (Goetsch, 2005)   
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3) ความซ่ือสัตย์ (Integrity) เป็นการกระท าท่ีอยู่บนความถูกต้อง กล้า

ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น และปฏิบัติในสิ่งท่ีตนพูด  

นอกจากนั้น เสนาะ ติเยาว์  (2541) กล่าวว่า ความเช่ือถือของบุคคลประกอบด้วย

คุณสมบัติ 6 ประการ คือ 

1) ความสามารถของตนเอง ประกอบด้วย ความเช่ียวชาญ ความฉลาด

รอบรู้ มีข้อมูลพร้อม ทันสมัย มีเหตุผล มีการศึกษาสูง 

2) คุณสมบัติส่วนตัว ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์ ความเห็นอกเห็นใจ    

มีใจกรุณา เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม 

3) การสังคมดี ประกอบด้วย ความร่าเริง ความเป็นมิตร มองคนในแง่ดี 

น่าคบ ใจกว้าง 

4) มีความส ารวม เป็นคนสงบเสง่ียม ใจเย็น สุขุม 

5) เป็นคนเปิดเผย กล้าท่ีจะแสดงออก พูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมา มี

ความกระตือรือร้น 

6) มีความร่วมมือและการประสานงานดี มีใจเป็นธรรม และความไว้ใจ

ได้ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพิจารณาคุณลักษณะท่ีแสดงถึงความน่าเช่ือของผู้น า

ตามแนวคิดของ Lewicki และ Tomlinson (2003) และ Mayer และคณะ (2006) โดยสรุป ความ

น่าเช่ือถือของผู้น า คือการท่ีผู้น าสามารถแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงความสามารถในการ

บริหารงาน การให้ค าแนะน าในการท างาน วิสัยทัศน์ รวมถึงสร้างความไว้วางใจด้วยความมีเมตตา 

ร่วมรับผิดชอบในสิ่งท่ีไม่ดีและแบ่งปันสิ่งท่ีดีร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการกระท าท่ีตรงกับ

ค าพูด กล้ายอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงการปฏิบัติในสิ่งท่ีกล่าวมานี้นับว่าเป็นแนวทางหน่ึงใน

การเป็นต้นแบบในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทความ

พยายาม และท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้สามารถอยู่ในองค์การได้อย่างมีความสุขมากขึ้น 

2.3.2.4 การโน้มน้าวใจ (Persuasiveness) 

การโน้มน้าวใจมีรูปแบบท่ีเหมือนกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยทั่วไป คือ 

ต้องมีจุดประสงค์ท่ีแน่นอน ชัดเจน มีการใช้สัญลักษณ์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการเขียน การ

อ่าน และอวัจนภาษาต่างๆ นอกจากนี้การโน้มน้าวใจจะต้องมีกระบวนการตอบโต้กันระหว่างแหล่ง

ข่าวสารหรือผู้ใส่รหัส กับผู้รับสารหรือผู้ถอดรหัส (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา, 2550) โดยการโน้มน้าว

ใจ เป็นการส่ือสารโดยบุคคลหน่ึงท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือ หรือ
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พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ หรือกลุ่มด้วยการส่งสารบางประการ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2552; 

Bettinghaus และ Cody, 1987) ในขณะท่ี กรรณิการ์ อัศวดรเดชา (2550) เสนอว่า การโน้มน้าวใจคือ

การส่ือสารท่ีตั้งใจจะมีอิทธิพลต่อการเลือก ค าว่า “การส่ือสาร” แสดงให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึ้นมีการใช้สัญลักษณ์ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผู้ส่งสารและผู้รับสาร ค าว่า “ตั้งใจ” แสดง

ให้เห็นว่าการโน้มน้าวใจมีจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้แล้ว และค าว่า “มีอิทธิพล” แสดงถึงความมุ่ง

หมายท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยมและพฤติกรรม ท้ายสุดคือ “การเลือก” แสดงว่า

ผู้รับสารมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกได้ Simon (1976) ให้ความหมายของการโน้มน้าวใจว่าเป็น การส่ือสารของ

มนุษย์ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนโดยการเปล่ียนความเช่ือ ค่านิยมหรือทัศนคติ  

จากการให้ค านิยามของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ดังนี้ 

1) ผู้โน้มน้าวใจมีความตั้งใจจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถูกโน้มน้าว

ใจ 

2) โดยปกติผู้ถูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหน่ึงทาง แต่ผู้โน้มน้าว

ใจจะพยายามชักจูงผู้ถูกโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกท่ีตนเสนอ 

3) สิ่งท่ีผู้โน้มน้าวใจต้องการคือการเปล่ียนแปลงหรือการการสร้างหรือ

การด ารงไว้ซ่ึงความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อปัจจัย

อ่ืนๆได้แก่อารมณ์ พฤติกรรม เป็นต้น 

การโน้มน้าวใจนับว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการแสดงออกและการ

ตอบสนองต่อความพยายามในการท างานของพนักงาน การโน้มน้าวใจเป็นการจูงใจ หรือการ

กระตุ้นปลุกเร้าให้พนักงานในองค์การมีก าลังใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถ การส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจต้องการการตอบสนองจากผู้รับสาร โดยอาจรอให้ผู้รับ

สารให้การตอบสนองอย่างท่ีต้องการ หรืออาจจัดสภาพการณ์ท่ีมีเง่ือนไขเพื่อให้ผู้รับสารมีปฏิกิริยา

ตอบโต้ตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ การโน้มน้าวใจอยู่ภายใต้หลักการการเรียนรู้แบบเสริมแรง (Operant 

Conditioning) โดยการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของการเสริมแรง (Reinforcement 

Contingency) และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมโดยพิจารณาจากผลท่ีตนเองได้รับในอดีต การ

เสริมแรงมี 2 ลักษณะ ได้แก่การเสริมแรงบวก และเสริมแรงลบ ซ่ึงการเสริมแรงทางบวกสามารถท า

ได้โดยการให้สิ่งเร้า เหตุการณ์ ค าพูด ท่ีผู้ท าพฤติกรรมเกิดพอใจท่ีจะได้รับ และการเสริมแรงทางลบ 

คือการน าให้สิ่งเร้า เหตุการณ์ ค าพูด ท่ีบุคคลไม่พอใจ (Skinner, 1979) ซ่ึงหากผู้บริหารต้องการท่ีจะ

เพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถท าได้โดยการให้การเสริมแรงทางบวก 

และถอดถอนการเสริมแรงทางลบ  
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ในบริบทของการท างาน การโน้มน้าวใจเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้น าใช้ในการกระตุ้นและจูง

ใจพนักงาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเปล่ียนทัศนคติ (Attitude Purpose) และจุดประสงค์ท่ีมุ่งเน้นใน

เร่ืองการกระท า (Action Purpose) การโน้มน้าวใจท่ีมุ่งเปล่ียนความเช่ือหรือทัศนคติมีวัตถุประสงค์

เพ่ือรอผล (Delayed Purpose) หรือหวังผลในระยะยาว การเปล่ียนทัศนคติจะเป็นการเปล่ียนในแง่

ของต าแหน่งบนสเกลการยอมรับ – ปฏิเสธ โดยใช้ใน 3 กรณี คือ 1) ต้องการย ้าทัศนคติท่ีดีอยู่แล้ว

ให้อยู่ในระดับเดิมนั้นต่อไป 2) เปล่ียนต าแหน่งความเช่ือหรือทัศคติ เช่น จากยอมรับธรรมดา เป็น

ยอมรับเต็มท่ีหรือจากการไม่ยอมรับเลยมาเป็นเฉยๆและยอมรับในท่ีสุด 3) มุ่งสร้างทัศคติใหม่ขึ้นมา 

มากกว่าการเปล่ียนทัศนคติท่ีมีอยู่แล้ว การสร้างทัศนคติใหม่ท าได้โดยผู้ส่งสารท าการโน้มน้าวยื่น

ข้อเสนอแนะท่ีผู้รับสารไม่เคยได้รับมาก่อน ในโอกาสเช่นนี้ ผู้น ามีโอกาสท่ีจะสร้างความคิดเห็น

ใหม่ๆให้แก่ผู้ถูกโน้มน้าวได้ ส าหรับจุดประสงค์เพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมเป็นจุดประสงค์แบบ

ทันทีทันใด (Immediate Purpose) คือต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงทันทีในระหว่างท่ีส่งสารหรือ

เสร็จสิ้นการส่งสาร แต่อย่างไรก็ตามการโน้มน้าวให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรควรมี

พื้นฐานมาจากการเปล่ียนแปลงความเช่ือและทัศนคติก่อน (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา, 2550) 

มีนักวิชาการหลายท่านเสนอกลยุทธ์การ ส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจไว้ในหลาย

ประการ ซ่ึงสรุปเป็นภาพรวมได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 

1) กลยุทธ์เพ่ือลดหรือขจัดความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบ ด้วย

การสร้างความรู้สึกเชิงบวกหรือขจัดอุปสรรคเชิงลบ เช่น การให้ก าลังใจเม่ือผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึก

ท้อแท้หรือผิดหวัง หรือพูดจูงใจให้ลดทัศนคติทางลบท่ีมีต่องานได้ 

2) กลยุทธ์เพื่อเพิ่มความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก ด้วยการ

สร้างความประทับใจ  และให้สิ่งจูงใจ เช่น บรรยากาศของความเป็นมิตร การยกย่องให้เกียรติ

ผู้ใต้บังคับบัญชา (Bruce, 2000; Ahlrichs, 2003; Carew และ Guthrie, 2009; Gostick และ Elton, 

2009; และ Zigarmi และคณะ, 2009) การให้ก าลังใจเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการท างาน และ

กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน การช่ืนชมยกย่องว่าเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ 

(Glen, 2006; Wagner และ Harter, 2006; Zigarmi และคณะ, 2009)  

โดยสรุป การโน้มน้าวใจเป็น การท่ีผู้บังคับบัญชาส่งสารบางประการโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือปรับลดหรือขจัดความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบ ด้วยการสร้างความรู้สึก

เชิงบวกหรือขจัดอุปสรรคเชิงลบ และเพื่อเพิ่มความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก ด้วยการ

สร้างความประทับใจ และให้สิ่งจูงใจ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเกิดพฤติกรรมตามท่ีผู้น าและองค์การพึง

ประสงค์ 
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2.3 คนเก่งหรือคนที่มีศักยภาพสูง 

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน สิ่งหน่ึงท่ีเ ป็นปัจจัยส าคัญต่อ

ความส าเร็จขององค์การนั่นก็คือ ความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์การ ยิ่งบุคลากรคนใด

มีการท างานรวดเร็ว น่าเช่ือถือ มีการพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่

ลูกค้าของตนด้วยแล้ว  ยิ่งส่งผลให้องค์การของตนนั้นเติบโตและสามารถขึ้นมาเป็นผู้น าทางธุรกิจ

นั้นได้ในท่ีสุด  ดังนั้นปัจจุบันนี้หลายองค์การจึงให้ความส าคัญกับบุคลากร และมองว่าการบริหาร

จัดการทรัพยากรเชิงทุนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งท่ีควรค่าแก่การลงทุนมากท่ีสุด  และการท่ีองค์การจะมี

ก าไรมากขึ้นนั้น ก็อยู่ท่ีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนั่นเอง ฉะนั้นจะท าอย่างไรให้

บุคลากรท่ีมีศักยภาพเหล่านั้นอยู่ในองค์การเราได้ตลอดไป ฉะนั้น จึงมีแนวคิดเร่ืองการบริหาร

จัดการคนเก่ง หรือ Talent Management ขึ้น 

 

2.4.1  ค าจ ากัดความของคนเก่งในองค์การ  

“ความเก่ง” เป็นค าท่ียากจะระบุความหมายและคุณลักษณะลงไปให้ชัดเจน พิจารณาจากท่ี

นักวิชาการหลายท่านได้มีการนิยามความหมายของ คนเก่ง (Talent) ไว้อย่างกว้างขวาง (Gardner, 

1997; Williams, 2000; Michaels และคณะ, 2001; Robertson และ Abbey, 2003; ฐิติพร ชมภูค า, 

2547; Berger และBerger, 2004 และ โทรน และ เพลแลน, 2550;) ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า คนเก่งมี

คุณลักษณะท่ีบ่งชี้ความเก่ง 2 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านความสามารถ (Performance) และ

คุณลักษณะด้านศักยภาพส่วนบุคคล (Potential)  

คุณลักษณะด้านความสามารถ Williams (2000) Michaels และคณะ (2001) Robertson และ 

Abbey (2003) ฐิติพร ชมภูค า (2547) และ Berger และ Berger (2004) ได้กล่าวในแนวทางเดียวกัน

ว่า คนเก่ง หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษโดดเด่นเหนือบุคคลอ่ืน และสามารถสร้างผล

การปฏิบัติงานให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีตนหรือองค์การตั้งไว้  

คุณลักษณะด้านศักยภาพส่วนบุคคล Gardner (1997) และ Robertson และ Abbey (2003) 

ฐิติพร ชมภูค า (2547) โทรน และ เพลแลน (2550) ได้กล่าวในแนวทางเดียวกันว่า คนเก่ง เป็นบุคคล

ท่ีมีความสามารถและมีคุณสมบัติท่ีจะน าตนเองไปสู่บทบาทท่ีมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สามารถ

จัดการหรือแก้ปัญหา รวมทั้งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นและมีจิตใจท่ีเข้มแข็งแม้ว่า

จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความพึงพอใจท่ีได้สร้างหรือคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ มีความเป็นผู้น าและมีวิสัยทัศน์ และท่ีส าคัญต้องสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้ง

ภายใน อันได้แก่ เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และรวมถึงการติดต่อประสานงาน
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กับภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ Berger และ Berger (2004)ได้อธิบายไว้ว่า คนเก่ง

จะสามารถสร้างแรงดลใจให้คนอ่ืนท างานได้บรรลุผลส าเร็จ และแสดงออกซ่ึงขีดความสามารถ

ขององค์การและค่านิยมองค์การ  ซ่ึงความสามารถของบุคคลเหล่านี้ จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพล

ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ และบุคคลเหล่านี้ถูกคาดหวังไว้ให้เป็นผู้น า หรือผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์การในอนาคต  นอกจากนี้ ฐิติพร ชมภูค า (2547) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คนเก่งอาจ

มีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ลักษณะของธุรกิจ นโยบาย 

วัฒนธรรมองค์การ และกลยุทธ์ขององค์การ ว่าต้องการเดินไปในทิศทางใด 

โดยสรุป คนเก่ง หมายถึง บุคคลท่ีมีความโดดเด่นของคุณลักษณะ 2 ด้าน ได้แก่ 

คุณลักษณะด้านความสามารถ คือมีความสามารถและผลการปฏิบัติงานโดดเด่น คุณลักษณะส่วน

บุคคล คือ มีการน าตนเองและน าคนอ่ืนให้ท างานได้บรรลุผลส าเร็จ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความ

กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดย

การมีคนเก่งในองค์การ ท าให้องค์การจึงต้องมีการบริหารจัดการคนเก่ง เพื่อให้คนเก่งมีการพัฒนา

เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดให้แก่องค์การ 

 

2.4.2  คุณค่าของคนเก่งในองค์การ 

ผลพวงของความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นหากคนเก่งลาออกจากองค์การไปก็คือ (อาภรณ์ ภู่วิทย

พันธ์ุ, 2550)  

1)  การสูญเสียความรู้ท่ีอยู่ในตัวคนเก่ง 

ความรู้ท่ีอยู่ในตัวของพนักงานท่ีเป็นคนเก่งไม่ว่าจะเป็นความรู้ในวิชาชีพเฉพาะ 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การและลักษณะธุรกิจของบริษัท ความรู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

และรูปแบบการให้บริการ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและคู่แข่งขัน  จะเรียกความรู้เหล่านี้ว่า Tacit 

Knowledge เป็นความรู้ท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคล หากองค์การขาดระบบการจัดการความรู้ท่ีดี ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นก็คือ นอกจากการสูญเสียคนเก่งไปแล้ว ยังสูญเสียความรู้ท่ีอยู่ในตัวพนักงานซ่ึง

เปรียบเสมือนพลังงาน พลังสมองท่ีส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนให้องค์การสามารถอยู่รอดและเอาชนะ

คู่แข่งขันได้ 

2)  การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

พนักงานท่ีเป็นคนเก่งมีความรักและพลังขับเคล่ือนท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย

ได้เกินคุณภาพเกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดขึ้น และผลงานท่ีเกิดขึ้นนี้จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิด

โอกาสทางธุรกิจ เน่ืองจากคนเก่งมีขีดความสามารถท่ีโดดเด่น ชอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่

ยึดติดกับการท างานแบบเดิม ต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานให้ดีขึ้นอยู่
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เสมอ นอกจากนี้พนักงานท่ีมีความพึงพอใจในงานและองค์การของตน มีแนวโน้มท่ีจะสร้างความ

พึงพอใจให้กับลูกค้าได้ เน่ืองจากเม่ือพนักงานมีความรู้สึกรักและศรัทธาต่อองค์การ  ก็มีแนวโน้มท่ี

จะส่งเสริมและถ่ายทอดภาพลักษณ์ในเชิงบวกท่ีมีต่อองค์การให้กับลูกค้าด้วย เม่ือลูกค้าได้รับ

บริการท่ีดี ก็จะรู้สึกดีต่อองค์การด้วย  

3)  การสูญเสียแม่แบบหรือตัวอย่างท่ีดี 

คนเก่งจะเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับพนักงานคนอ่ืนๆในองค์การในแง่ของการใฝ่เรียนรู้

และมีความรับผิดชอบในงานสูง แสวงหาโอกาสท่ีจะท างานท่ีหลากหลายแตกต่างไปจากเดิม กล้า

รับผิดชอบงานท่ีท้าทายและมีความเส่ียงสูง 

4)  การสูญเสียเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่าย 

การท่ีพนักงานลาออกหน่ึงคนก็เท่ากับว่า องค์การจะต้องสูญเสียเวลาและ

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่ นอกจากนี้องค์การยังต้องเผชิญกับปัญหา

การสูญเสียเวลาเพื่อฝึกสอนงาน และสร้างคนให้สามารถท างานนั้นได้ เช่นเดียวกันกับกรณีท่ีคนเก่ง

ลาออกไป องค์การจะต้องใช้เวลาและงบประมาณในการหาคนท่ีมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะงานนั้นๆ ทั้งนี้การสรรหาคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมไม่ใช่เร่ืองง่าย และไม่สามารถ

ก าหนดเวลาได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขันสูง ผู้ท่ีจะเข้ามาแทนอาจ

ต้องการอัตราเงินเดือนสูงกว่าคนเดิมท่ีลาออกไป  

 

 2.4.3  แนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management Approach)  

การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เป็นกระบวนการในการจัดการกับคนเก่ง

ให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญได้เสนอกระบวนการใน 2 มุมมอง คือ มุมมองกว้าง และมุมมอง

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์   

2.4.3.1  กว้าง   

Gubman (1998 อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทยกระบวนการจัดการคนเก่งในมุมมอง

พันธ์ุ. 2550) ได้น าเสนอ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การปรับให้คนเก่งมีลักษณะท่ีสอดคล้องกันกับกลยุทธ์ขององค์การ 

(Align Your Talent to Your Business Strategy) ซ่ึงสามารถท าได้โดยการแจ้งให้คนเก่งทราบว่า

องค์การก าลังจะด าเนินการไปในทิศทางใด ในปัจจุบันก าลังท าอะไร ตนสามารถท าอะไรได้บ้าง 

เพ่ือให้องค์การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และจะได้รับสิ่งใดหากสร้างผลงานได้ตรงตามท่ี

องค์การต้องการ 
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2) การสร้างให้คนเก่งยึดมั่นต่อความพยายามสู่ความส าเร็จ (Engage 

Your People in What are Trying to Achieve) โดยการสร้างความผูกพันต่อเป้าหมายของงานให้กับ

พนักงาน โดยการมอบหมายงานท่ีท้าทายให้ ซ่ึงเป็นงานท่ีคนเก่งต้องใช้ความพยายามและ

ความสามารถในการท างานนั้นๆให้บรรลุเป้าหมาย 

3) การวัดผลการปฏิบัติงานและให้ผลสะท้อนกลับ (Measure What 

Your Workforce is Trying to Do and Give Them Feedback about It) นักจิตวิทยาได้กล่าวว่าโดย

ธรรมชาติคนต้องการท่ีจะรู้ว่าคนเป็นอย่างไร ไม่เช่นนั้น คนจะเกิดความสับสน หมดก าลังใจ 

หรือไม่พัฒนา กาวัดผลจะช่วยให้พนักงานเข้าใจระดับของผลงานของตนเองและช่วยให้ทราบว่าจะ

สามารถพัฒนาผลงานได้อย่างไร 

ขั้นตอนการบริหารจัดการคนเก่งทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็น

ขั้นตอนในลักษณะเส้นตรง แต่ละเป็นขั้นตอนในรูปแบบของวงจร 3 ส่วนท่ีเช่ือมโยงกัน การ

บริหารจัดการนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะเริ่มต้น ณ จุดใดในช่วงเวลานั้นๆ นอกจากกระบวนการจัดการคน

เก่งในมุมมองกว้าง ได้มีอีกหน่ึงมุมมองท่ีมองในเร่ืองกระบวนการจัดการคนเก่งในงานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจัดการบริหาร จูงใจ และรักษาคนเก่งให้เป็นไปอย่างมีทิศทางตามกระบวนการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  

2.4.3.2  กระบวนการจัดการคนเก่งในมุมมองงานบริหารทรัพยากรมนุษย์   

Schweyer (2004 อ้างถึงใน สมุหทัย ทุมก ่า, 2550) Gubman (1998 อ้างถึงใน วาสิ

ตา ฤทธิ์บ ารุง, 2548) ชินคอร์ปอเรชั่น (2546 อ้างถึงใน สุพรหม ท าจะดี, 2549) และ ฐิติพร ชมภูค า 

(2547) ได้น าเสนอกระบวนการจัดการคนเก่งในแนวทางเดียวกันว่า กระบวนการจัดการคนเก่งเป็น

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกเข้ามาท างานจนกระทั่งออกจาก

องค์การ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1) การสรรหาคนเก่ง (Sourcing) 

2) การคัดเลือกหรือระบุคนเก่ง (Selection) 

3) การพัฒนาคนเก่ง (Developing) 

4) การบริหารและจูงใจคนเก่ง (Rewarding) 

5) การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การ (Retention) 

จากกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง การจะได้คนเก่งเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์การนั้น ต้องเริ่มจากการระบุสรรหาคนเก่งเป็นอันดับแรก การระบุและสรรหาคนเก่งจากแหล่ง

ต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพขององค์การ 
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2.4.4  ขอบข่ายการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management  Framework ) 
การวจิยัคร้ังน้ีมีเป็นการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และกล

ยทุธ์การส่ือสารของผูน้ าท่ีมีต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารของคนเก่ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผน พฒันา หรือ ปรับปรุงกลยทุธ์การใหส่ิ้งจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และกลยทุธ์ในการส่ื อสาร
ของหวัหนา้งาน เพื่อเพิ่ม ระดบัความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร ของคนเก่ง  โดยสามารถน ามา
ปรับใชใ้นส่วนงานต่างๆในโครงการบริหารจดัการคนเก่ง ทั้งในดา้นการสรรหา พฒั นาและรักษา
คนเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์าร ดงันั้นผูว้จิยัจึงทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองขอบข่ายการบริหารจดัการคน
เก่งโดยสังเขปเพื่อท าความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ 

2.4.4.1  การสรรหาคนเก่ง  
การสรรหาคนเก่ง เป็นงานท่ี มีความส าคญัมาก โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัซ่ึงทุนทาง

ปัญญาเป็นทุนท่ีล ้าค่าในการท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื  องคก์ารชั้นน าหลาย
แห่งใหค้วามส าคญักบัการสรรหาเป็นอยา่งมาก  โดยมีการจดัตั้งแผนกหน่ึงข้ึนมาท าหนา้ท่ี  สรรหา
โดยเฉพาะ  เช่น Microsoft Corporate มีทีมของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสรรหาไม่ต ่ากวา่  300 คน ท่ีท า
หนา้ท่ีหาคนเก่งๆ เขา้มาท างานในองคก์าร เช่น การเขา้ไปรับสมคัรนิสิต  นกัศึกษา  จากมหาวทิยาลยั
ชั้นน า  ท าการสัมภาษณ์และคดัเลือกรอบแรก  และลงทุนออกค่าใชจ่้ายใหผู้ท่ี้ผา่นการคดัเลือก
เบ้ืองตน้ (ประมาณ 800 คนต่อปี) เดินทางมาชมส านกังานใหญ่ท่ี  Redmond ซ่ึงจากกระบวนการน้ี
ท าให้ Microsoft มัน่ใจวา่จะไดค้นท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงมาร่วมงาน  (ฐิติพร ชมพคู า , 
2547) การสรรหาคนเก่งมี 2 ลกัษณะท่ีส าคญัไดแ้ก่ การสรรหาจากภายนอกองคก์าร และการสรรหา
จากภายในองคก์าร 

การสรรหาคนเก่งจากภายนอกองคก์าร มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาเลือดใหม่ทั้งท่ีมี
ประสบการณ์และยงัไม่มีประสบการณ์เขา้มาท างานกบัองคก์าร พบวา่ขอ้ดีของการสรรหาพนกังาน
ใหม่นั้นจะท าใหอ้งคก์ารไดรั้บความรู้ ประสบการณ์และแนวทางท างานใหม่ๆจากบุคคลเหล่านั้น 
และหากองคก์ารมีระบบจดัการความรู้ท่ีดีเยีย่ม ก็สามารถน าความรู้จากคนใหม่มาแบ่งปันใหก้บั
พนกังานท่ีอยูใ่นองคก์า รได้ (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ , 2550) การสรรหาคนเก่งในยคุปัจจุบนัควรท าใน
เชิงรุกมากข้ึน โดยพยายามเจาะเขา้ถึงแหล่งคนเก่ง  โดยกลุ่มคนเก่งจากภายนอกอาจพิจารณาจาก
นกัศึกษาจบใหม่หรือใกลจ้บจากสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงทั้งจากในและ ต่างประเทศ คนเก่งใน
บริษทัคู่แข่ง ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆหรืออาจใชบ้ริการจดัหาของ Head Hunter เป็นตน้ 

การสรรหาคนเก่งจากภายในองคก์าร เป็นการพิจารณาหาดาวรุ่งท่ีมีอยูใ่นองคก์าร 
เพื่อจะจดัใหเ้ขา้มาอยูใ่นกลุ่มของพนกังานท่ี องคก์ารตอ้งดูแลเป็นพิเศษ  ทั้งน้ีเน่ืองจากคนเก่งเป็น
กลุ่มส าคญัในการสร้ างขีดความสามารถและความไดเ้ปรียบในทางแข่งขนัขององคก์าร องคก์ารจึง
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ต้องการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเต็มท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์การรวมทั้ง

เหมาะสมกับระดับความสามารถของคนเก่ง และเพื่อจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์การ เพราะการ

สูญเสียคนเก่งไปท าให้องค์การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สูญเสียความรู้ท่ีอยู่ในตัวคนเก่ง สูญเสีย

แม่แบบหรือตัวอย่างท่ีดี รวมทั้งสูญเสียเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่าย (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, 2550)  

2.4.4.2  การระบุคนเก่งและคัดเลือกคนเก่ง 

ในองค์การธุรกิจซ่ึงมีการน ากลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งมาใช้ในองค์การ ได้มี

การระบุวิธีการคัดสรรคนเก่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ เน่ืองจากคนเก่งหรือผู้ท่ีมี

ความสามารถสูงเป็นกลุ่มท่ีจะต้องได้รับการบริหารจัดการและพัฒนาแตกต่างจากพนักงานกลุ่ม

อ่ืนๆ โดยการระบุคุณลักษณะของคนเก่งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง จาก

การศึกษาของ วาสิตา ฤทธิ์บ ารุง (2548) พงศธร ทิมเจริญ (2549) และสมุหทัย ทุ่มก ่า (2550) ซ่ึง

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของความส าเร็จของการด าเนินโครงการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ พบว่า 

องค์การจะต้องน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบกัน ใน

การก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการด าเนินงาน ตลอดจนคุณลักษณะของคนเก่งท่ีองค์การต้องการ 

เม่ือองค์การระบุคุณลักษณะของคนเก่งท่ีองค์การต้องการแล้ว องค์การจะท าการคัดเลือกหรือระบุ

คนเก่งท่ีต้องการหลักจากได้มีการสรรหาจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแหล่งภายนอกและภายใน 

การระบุคนเก่งท่ีมาจากแหล่งภายนอก เป็นการคัดเลือกคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับ

องค์การ ซ่ึงต้องท าให้สอดคล้องกับลักษณะคุณสมบัติของคนเก่งท่ีองค์การระบุไว้ แตกต่างกันไป

ตามกลยุทธ์ จุดแข็งท่ีต้องการสร้างขององค์การนั้นๆ ซ่ึงเบื้องต้นจะมีการก าหนดคุณลักษณะด้าน

ความสามารถ นั่นคือ ระดับผลการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์การ

ท างาน รวมทั้งพิจารณาคุณลักษณะด้านศักยภาพส่วนบุคคลร่วมด้วย โดยองค์การจะพิจารณา

คุณลักษณะอย่างน้อย 20 รายการ ท่ีปรากฏขึ้นส าหรับการประเมิน ซ่ึงจะประกอบด้วยกลุ่มของ

ความสามารถ 6 กลุ่ม ท่ีใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกพนักงาน คือ 1) ความสามารถใน

ความส าเร็จใฝ่สัมฤทธิ์และการปฏิบัติ 2) ความสามารถในการช่วยเหลือและให้บริการ 3) 

ความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน 4) ความสามารถด้านการจัดการ 5) ความสามารถด้าน

ความคิดความเข้าใจ 6) ความสามารถด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล หรืออาจพิจารณาจากสมรรถนะ

ของต าแหน่งนั้นๆ หรือพิจารณาจากวัฒนธรรมองค์การหรือค่านิยมหลักขององค์การ (ฐิติพร ชมภู

ค า, 2547) 

การระบุคนเก่งท่ีมาจากแหล่งภายในเป็นการพิจารณาผู้ท่ีมีศักยภาพจากบุคลากร

ภายในองค์การ  ซ่ึงองค์การอาจท าในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยถ้าหากคัดเลือก

และระบุคนเก่งในองค์การแบบไม่เป็นทางการ จะเป็นการพูดคุยวางแผนกันระหว่างผู้บริหารสาย
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งานและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงตัวบุคคลท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และเป็นท่ีทราบ

กันเฉพาะในผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าเป็นการคัดเลือกและระบุคนเก่งแบบเป็นทางการ อาจเป็นในรูปแบบ

ของการจัดการทดสอบคัดเลือก แจ้งให้พนักงานทราบและด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ หรือ

อาจจะพิจารณาจากผลการประเมินบุคคล ซ่ึงท าได้ 3 แนวทาง คือ 

1) การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 

เป็นการวัดคุณลักษณะด้านความสามารถ โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ

ผลงานตามจริงภายในขอบเขตความรับผิดชอบท่ีพนักงานได้รับมอบหมาย ซ่ึงสามารถแบ่งประเภท

พนักงานตามผลการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ประเภท (ฐิติพร ชมพูค า, 2547 และ สมุหทัย ทุมก ่า, 

2550) ดังนี้ 

(1) พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (Superior Performance)      

มีประมาณ 15% ของพนักงานทั้งหมดในองค์การ เป็นพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ ท่ีสร้าง

ผลประกอบการสูงสุดให้กับองค์การ ซ่ึงองค์การต้องให้ความส าคัญในการดึงดูด รักษา และพัฒนา

กลุ่มพนักงานเหล่านี้ โดยพนักงานจ านวน 2% ในกลุ่มนี้ จัดเป็นพนักงานท่ีเป็นดาวเด่นขององค์การ 

ซ่ึงต้องมีการจัดการท่ีดีต่อไป 

(2) พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานมาตรฐาน  (Average 

Performance)  มีประมาณ 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์การ โดยองค์การควรสร้างแรงจูงใจใน

การท างานเพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้สามารถก้าวไปเป็นพนักงานกลุ่มท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเลิศได้ใน

อนาคตต่อไป 

(3) พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานต ่า (Minimally Acceptable) มี

ประมาณ 15% ของพนักงานทั้งหมดในองค์การ เป็นผู้ท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวัง

ขององค์การ โดย 3 - 5% ของพนักงานกลุ่มนี้จัดเป็นพนักงานท่ีไม่เหมาะสมกับองค์การ ซ่ึงองค์การ

อาจพิจารณาเพื่อปลดออกจากงาน หรือสร้างความรู้สึกผูกพันในงานให้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยการจัด

หลักสูตรในการพัฒนาและติดตามดูแลผลงานของพนักงานเหล่านี้อย่างใกล้ชิด 

2) การประเมินศักยภาพในการท างาน (Potential) 

การประเมินศักยภาพเป็นอีกหน่ึงเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อระบุหาว่า

พนักงานคนนั้นมีศักยภาพเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะเป็นพนักงานดาวเด่นท่ีสมควรจะได้รับการ

ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากองค์การ จากผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน รวมถึงฝ่ายบริหาร/ พัฒนา

บุคลากรในองค์การ  

ผลงาน และ ศักยภาพ เป็นค าท่ีมีความหมายและวัตถุประสงค์แตกต่างกัน 

ผลงานจะเป็นการวัดผลความส าเร็จหรือวัดเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนท่ีท าขึ้นมาได้ เป็นการ
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ประเมินย้อนหลังไปในอดีตของพนักงาน ส าหรับ ศักยภาพ เป็นการประเมินถึงขีดความสามารถท่ี

แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในตัวพนักงาน โดยขีดความสามารถ (Competency) เป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีใช้

ในการประเมินว่าพนักงานมีศักยภาพในการท างานมากน้อยเพียงไร โดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก

ระดับคามสามารถท่ีคาดหวังของต าแหน่งงาน (Expected Competency) กับระดับความสามารถท่ี

พนักงานท าได้จริง (Actual Competency) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, 2550) 

3) การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Performance) ร่วมกับศักยภาพใน

การท างาน (Potential)  

Rothwell (2005) ได้กล่าวถึงการแบ่งพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม จากการ

ประเมินขีดสมรรถนะ (Competency) หรือศักยภาพ (Potential) ร่วมกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance) ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม (ดูภาพท่ี 2.7) ได้แก่ 

(1) Stars หมายถึง พนักงานท่ีมีศักยภาพสูง และผลการ

ปฏิบัติงานสูง ในบางองค์การอาจใช้ค าว่า Talent หรือ High-Potential ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีองค์การจะต้อง

พัฒนา และรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้ หรือส่งเสริมให้ได้ท างานท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ รวมทั้งควร

จะจัดวางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Advancement) ให้กับกลุ่มนี้เป็นพิเศษ 

(2) Work Horses หมายถึง พนักงานท่ีมีศักยภาพต ่า แต่มีผลการ

ปฏิบัติงานสูง องค์การจะต้องมีการพัฒนาเพื่อหาทางยกขีดความสามารถหรือศักยภาพให้สูงขึ้น  

และหาวิธีการให้คนกลุ่มนี้มีอัตราการลาออกน้อยท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับองค์การในระยะยาว 

(3) Problem Children/ Question Marks หมายถึง พนักงานท่ีมี

ศักยภาพสูง แต่ผลการปฏิบัติงานต ่า พนักงานกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลขององค์การ แต่ถ้าหากดูแล

ไม่ดีหรือให้ท างานท่ีไม่เหมาะสม อาจจะท าให้พนักงานกลุ่มนี้มีศักยภาพต ่า และผลการปฏิบัติงาน

ต ่าได้ องค์การควรจะหาวิธีการในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ดีขึ้น ทั้งนี้

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงควรมีบทบาทการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาผลการท างานในกลุ่มนี้

ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น 

(4) Dead Wood หมายถึง พนักงานท่ีมีศักยภาพต ่า และผลการ

ปฏิบัติงานต ่า จะต้องโยกย้ายให้ไปรับผิดชอบงานอ่ืนท่ีไม่มีความส าคัญมากนักหรือหางานท่ี

เหมาะสมกว่าให้ หรือถ้าหากเห็นว่าพัฒนาไม่ได้ อาจมีการออกมาตรการหรือนโยบายเพ่ือลด

จ านวนคนกลุ่มนี้ลง เช่น มาตรการการเกษียณก่อนอายุ (Early Retirement) เป็นต้น 

 

 

 



67 

 
Work Horse 

 

 
Star 

 
Dead Wood 

 

 

Problem Children/ 
Question Marks 

 
 

ภาพที ่2.7  การแบ่งกลุ่มพนกังานพิจารณาจากผลการปฏิบติังานร่วมกบัระดบัขีดสมรรถนะ 
แหล่งทีม่า: Rothwell, 2005. 
 

การระบุคนเก่งในองคก์ารจะมีความ เฉพาะข้ึนอยูก่บัแต่ละองคก์าร ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่ส่วนมากผูท่ี้ท  าการศึกษาในเร่ือง น้ีจะใชก้ารระบุคนเก่งจากแหล่งภายใน โดยการ
พิจารณาจากผลการปฏิบติังานร่วมกบัขีดสมรรถนะหรือศกัยภาพ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี
คือคนเก่ง ท่ีเป็นพนกังานขององคก์ารท่ีไดรั้บระบุจากภายใน โดยเป็นบุคคลท่ีองคก์ารประเมินวา่
เป็นพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง และ / หรือมีผลการปฏิบติังานดีเด่น  อยา่งไรก็ตาม การแบ่งกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบศกัยภาพของพนกังานนั้นข้ึนอยูก่บันโยบายของแต่ละองคก์าร ไม่จ  าเป็นตอ้งแบ่งตาม
แนวคิดของ Rothwell (2005) เสมอไป  

2.4.4.3  การพฒันาคนเก่ง 
การพฒันาคนเก่งเป็นขั้นตอนส าคญัหลงัจากผา่นการระบุและคดัเลือก โดย มี

วตัถุประสงคใ์นการเสริมสร้างจุดแขง็ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งพฒันาจุดอ่อนท่ีควร
ปรับปรุงของพนกังานแต่ละคน มุมมองการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอดีตใชก้ารฝึกอบรมพนกังาน 
(Training) เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการท างานของพนกังาน อยา่งไรก็ตามการ
ฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ระยะสั้น ส าหรับแรงจูงใจของผูเ้รียนในการน าความรู้
ไปใชต่้อหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและความใส่ใจของผูเ้รียน ร่วมกบัสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานและการบริหารของผูบ้งัคบับญัชา (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2550) อุปสรรคเหล่าน้ีท าใหอ้งคก์าร
ส้ินเปลืองงบประมาณจากการลงทุนท่ีไม่มีผลตอบแทนเป็นจ านวนมหาศาล 

การพฒันาท่ีดีควรมีส่วนช่วยในการฝึกฝนและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูถู้ก
พฒันาใหมี้ทกัษะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยา่งต่อเน่ือง เคร่ืองมือท่ีน ามาใชค้วรมีส่วนช่วยให้
พนกังานเกิดการเรียนรู้ระยะยาว ใ นปัจจุบนัมีเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการพฒันา คนเก่งมากมาย เช่น 

สูง ต ่า 

สูง 

ผลการปฏิบติังาน 
(Performance) 

ขีดสมรรถนะ (Competency)/ ศกัยภาพ (Potential) 
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การสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า (Job 

Enrichment) การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) การศึกษาต่อ (Continuous Studying) การ

ฝึกงานและท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ (Counterpart) การบริหารโครงการ (Project Management) 

การมอบภารกิจท่ีท้าทาย (Stretch Assignment) (ฐิติพร ชมพูค า, 2547 และ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, 

2550)       เป็นต้น โดยเคร่ืองมือต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าท่ีส าคัญของผู้บังคับบัญชาท่ีจะต้องใส่ใจและ

น ามาใช้ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้องค์การควรมีการจัดท าแผนการพัฒนาคนเก่งเป็น

รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา และเตรียมความพร้อม 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานเหล่านั้น   

2.4.4.4 การจูงใจคนเก่งและรักษาคนเก่ง 

  เม่ือองค์การได้มีการระบุคนเก่งในองค์การ พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถแล้ว 

ความท้าทายหน่ึงของการบริหารจัดการคนเก่ง คือการรักษาคนเก่งท่ีมีอยู่ในองค์การให้อยู่กับ

องค์การนานท่ีสุดเท่าท่ีองค์การต้องการ ไม่เช่นนั้นสิ่งท่ีได้ลงทุนลงแรงไปก็ไร้ความหมาย Jack 

Welch อดีตผู้บริหารของบริษัท GE กล่าวไว้ว่า การท่ีองค์การเต็มไปด้วยตนเก่ง คนดี ถือเป็น

นิมิตรหมายท่ีดีมาก องค์การนั้นโชคดีท่ีสามารถรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถเอาไว้ได้ แต่ในทาง

กลับกันหากคนเก่งลาออกจากองค์การไป ถือว่าองค์การก าลังเผชิญกับสถานการณ์การสูญเสียครั้ง

ยิ่งใหญ่ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, 2550)  

  Banchirdrit (2009) พบว่า 5 ปัจจัยสูงสุดท่ีส่งผลต่อการออกจากงานของพนักงานท่ี

มีผลงานดีในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในประเทศไทย คือ งานท่ีได้รับมอบหมาย ความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ ค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการและนโยบายขององค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

McCrindle และ Hooper  (2006) ท่ีได้ท าสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานจ านวน 32 คนในกลุ่ม

อุตสาหกรรม Electro Comms และ Energy Utilities พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจใน

งาน ประกอบด้วย ความชัดเจนของเส้นทางการพัฒนาและการเติบโต ความหลากหลายและท้าทาย

ในการท างาน ฯลฯ นอกจากปัจจัยด้านงานและองค์การแล้ว ปัจจัยส่วนบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ี

องค์การต้องค านึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของช่วงวัยของคนท างาน จากการศึกษาจ านวนมาก

พบว่า เจเนอเรชั่นวายหรือกลุ่มคนท่ีอายุ 22-28 ปี มีความผูกพันต่อองค์การแค่ในช่วงต้นๆท่ีเริ่ม

ท างาน และมีอัตราการลาออกสูง ซ่ึงสาเหตุหลักท่ีท าให้เจเนอเรชั่นวายออกจากงาน 3 อันดับแรกคือ 

ความไม่ชัดเจนชัดเจนของสายอาชีพ เกิดความขัดแย้งกับหัวหน้า และองค์การอ่ืนให้ผลตอบแทน

ดีกว่า (Deloitte Global Services, 2007) 

  จากการศึกษาพบว่าความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นประเด็นส าคัญท่ี

คนเก่งใช้พิจารณาว่าจะอยู่หรือไปจากองค์การ ในการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
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คนเก่งควรมีลกัษณะพิเศษกวา่กลุ่มพนกังานทัว่ไป เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีสามารถเรียนรู้งานเร็ว 
และมีความปรารถนาจะพฒันาขีดความสามารถของตนเองอยูต่ ลอดเวลา ดงันั้นหากองคก์ารไม่
ตอ้งการสูญเสียพนกังานในกลุ่มน้ีไป ควรตอ้งระบบการพฒันาอาชีพแบบเส้นทางสายด่วน (Fast 
Tract ซ่ึงเป็นผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีพนกังานสามารถเติบโตไดเ้ร็วกวา่พนกังานท่ีมีผลงาน
ปกติทัว่ไป ในแนวตั้ง (Vertical Level) ไดแ้ก่ การเล่ือนต าแ หน่งงานและสายอาชีพ ในแนวนอน 
(Horizontal Level) ไดแ้ก่ กรหมุนเวยีนงาน การโอนยา้ยงาน   

ในปัจจุบนัหลายองคก์ารไดใ้หค้วามส าคญัต่อการรักษาคนเก่งและพนกังานไวก้บั
องคก์ารโดยจดัใหมี้โปรแกรมการรักษาพนกังานไวก้บัองคก์าร  จากการส ารวจโดยนิตยสารฟอร์จูน  
(Arthur, 2001 อา้งถึงใน วาสิตา ฤทธ์ิบ ารุง , 2548) พบวา่ โปรแกรมการรักษาพนกังานท่ีองคก์าร
ขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจดัข้ึน  มีดงัน้ี  1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี
สร้างสรรค์  2) การใหร้างวลัและการตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน  3) การบริหารผลการ
ปฏิบติังาน  การปรับเป้าหมายของพ นกังานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร  4) กลยทุธ์การ
เพิ่มความพึงพอใจของพนกังาน  5) การวดัความพึงพอใจของพนกังาน  6) การวางแผนสายอาชีพ      
7) กลยทุธ์ความสมดุลระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั  8) การสร้างขอ้ผกูมดัในการจา้งงาน  9) กลยทุธ์
การบริหารขีดความสามารถ  10) ค านึงถึงความตอ้งการของพนกังาน  11) การพฒันาพนกังานดว้ย
ระบบพี่เล้ียง  12) ก าหนดวฒันธรรมองคก์าร  13) ระบบสอนงานเพื่อการพฒันาสายอาชีพ  14)        
กลยทุธ์การสร้างใหพ้นกังานเจริญเติบโตและจงรักภกัดีต่อองคก์าร  15) กลยทุธ์การควบรวมและยบุ
รวมกิจการเพื่อการรักษาพนกังาน 
 ดงันั้ น หากองคก์ารคิดถึง แต่เพียงความส าเร็จในปัจจุบนัและในอดีต โดยไม่มองไปท่ี
ความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต  หรือสนใจแต่เพียงยอดขาย ผลก าไรท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ใส่ใจ
และไม่สนใจท่ีจะน าเอาระบบต่างๆเขา้มาใชเ้พื่อจูงใจและรักษาพนกังานท่ีเป็นคนเก่งเหล่าน้ี ปัญหา
ท่ีองคก์ารอาจจะตอ้งเผชิญต่อไปก็คือ ความสูญเสียท่ีมีมูลค่ามหาศาล และความสูญเสียเหล่าน้ีเอง
เป็นตน้เหตุใหอ้งคก์ารไม่สามารถพฒันาและเติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  งานวจิยัเร่ืองน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าผลการศึกษามาประยกุตใ์ช้เป็นแนวทางในการวางแผน พฒันา หรือปรับปรุงกล
ยทุธ์การใหส่ิ้งจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และกลยทุธ์ในการส่ือสารของหวัหนา้งาน เพื่อเพิ่มระดบัความรัก
และพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารของคนเก่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีช่วยสร้างขีดความสารถและความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัขององคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 
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2.5  บริบทองค์การที่ศึกษา 

 

องค์การท่ีศึกษาเป็นองค์การชั้นน าด้านอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีการน าระบบบริหารจัดการ

คนเก่งมาใช้ในองค์การจ านวน 6 องค์การ โดยทุกองค์การมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และให้

ความส าคัญในเร่ืองของการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ สายงานหลักของ

องค์การคือสายงานทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การผลิตและการวิจัยพัฒนา ประกอบด้วย 

1) ธุรกิจเยื่อและกระดาษและปิโตรเคมี มีจ านวนพนักงานประมาณ 5,000 คน และมี

พนักงานท่ีได้รับคัดเลือกเข้าโครงการบริหารจัดการคนเก่งจ านวน 300 คน ประกอบด้วยกลุ่ม Fast 

Tract (Top 5) และกลุ่ม Super Star (Top 10) ทั้งสองกลุ่มเป็นการระบุคนเก่งจากภายใน คัดเลือก

โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Performance) ร่วมกับการประเมินขีดความสามารถในการ

ท างาน (Potential) โดยผู้บังคับบัญชา แต่การจัดเข้ากลุ่มขึ้นอยู่กับอายุในการท างาน 

2) ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระดาษและพลังงาน มีจ านวนพนักงานประมาณ 1,250 คน 

และมีพนักงานท่ีได้รับคัดเลือกเข้าโครงการบริหารจัดการคนเก่งจ านวน 80 คน เป็นกลุ่มท่ีองค์การ

คัดเลือกว่าเป็นพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (High-Potential) โดยส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร มีการระบุจาก

ภายในโดยคัดเลือกจากการประเมินศักยภาพหรือขีดความสามารถในการท างาน (Potential) จาก

กลุ่มผู้บริหารสูงสุดขององค์การ 

3)  ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร มีจ านวนพนักงานประมาณ 23,000 คน และมี

พนักงานท่ีได้รับคัดเลือกเข้าโครงการบริหารจัดการคนเก่งประมาณ 2,300 คน โดยการระบุจาก

ภายในด้วยวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance) ร่วมกับประเมินขีดความสามารถในการ

ท างาน (Potential) 

4)  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม มีจ านวนพนักงานประมาณ 1,500 คน และมีพนักงาน

ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าโครงการบริหารจัดการคนเก่งจ านวน 40 คน โดยการระบุจากภายในด้วยวิธีการ

วัดผลการปฏิบัติงาน (Performance) ร่วมกับประเมินขีดความสามารถในการท างาน (Potential)  

5)  ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ มีจ านวนพนักงานประมาณ 800 คน และมีพนักงานท่ี

ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการบริหารจัดการคนเก่งจ านวน 50 คน โดยการระบุจากภายในด้วยวิธีการ

วัดผลการปฏิบัติงาน (Performance) ร่วมกับประเมินขีดความสามารถในการท างาน (Potential) 

6)  ธุรกิจผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีจ านวนพนักงานประมาณ 1,500 คน และมีพนักงานท่ีได้รับ

คัดเลือกเข้าโครงการบริหารจัดการคนเก่งจ านวน 70 คน โดยการระบุจากภายในด้วยวิธีการวัดผล

การปฏิบัติงาน (Performance) ร่วมกับประเมินขีดความสามารถในการท างาน (Potential) 
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โดยภาพรวม องค์การท่ีศึกษาทุกองค์การมีการระบุคนเก่งหรือบุคคลท่ีมีศักยภาพสูงของ

องค์การจากแหล่งภายใน โดยคัดเลือกคนเก่งจากการวัดประเมินว่าเป็นพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง 

และ/ หรือมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ถึงแม้ว่าคุณสมบัติโดยรวมของคนเก่งจะหมายถึงกลุ่มท่ีมีขีด

ความสามารถหรือศักยภาพสูงสุดขององค์การ แต่อย่างไรก็ตามแต่ละองค์การยังมีความแตกต่างใน

รายละเอียดของเกณฑ์การวัดประเมินและคัดเลือกคนเก่ง รวมทั้งมีสัดส่วนของคนก่งต่อจ านวน

พนักงานไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเพิ่มตัวแปรด้านองค์การ ท่ีสังกัดลงไปในปัจจัยส่วนบุคคลใน

การศึกษาครั้งนี้เพื่อป้องกันข้อจ ากัดดังกล่าว โดยจัดกลุ่มขององค์การออกเป็น 3 กลุ่ม ตามบริบท

ของการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 

1) องค์การด้านอุตสาหกรรมกระดาษและพลังงาน ประกอบด้วย ธุรกิจเยื่อและกระดาษ

และปิโตรเคมีและธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อย/ น ้าตาลและพลังงาน 

2) องค์การด้านอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ประกอบด้วย ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

และอาหาร ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

3) องค์การด้านอิเล็กทรอนิคส์ ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ และธุรกิจ

ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะน าเสนอในบท

ท่ี 3 (กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา) ต่อไป 
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2.6  กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

 ความรักและปรารถนาจะอยู่กับ

องค์การ  

 การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ 

 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

 การระลึกถึงองค์การทางบวก 

 

 

กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า 

 การตั้งเป้าหมายในการท างาน 

 การให้และรับข้อมูลย้อนกลับ  

 ความน่าเช่ือถือของผู้น า 

 การโน้มน้าวใจ  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 ช่วงอายุ 

 อายุการท างาน 

 ระดับการศึกษา 

 ระดับต าแหน่ง 

 องค์การท่ีสังกัด 

 

 

 

ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

 งานท่ีมีคุณค่า  

 การเสริมสร้างอ านาจ 

 โอกาสในการพัฒนา

ความสามารถ  

 โอกาสในการเจริญเติบโต 

 บรรยากาศของความเป็น

พันธมิตร  

 ความยุติธรรม  

 

 

 



 

บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้มี 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยส่วนท่ีหน่ึงเป็นการสร้างและ

ประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การโดยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ และในส่วนท่ีสองเป็นการน ามาใช้เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล 

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าท่ีมีต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ

ของคนเก่ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอวิธีการศึกษาทั้งสอง ส่วน โดยจ าแนกตามรายละเอียดใน

การศึกษา ดังนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3) เกณฑ์การให้คะแนน 

4) การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ

แบบวัดความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

 

  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความรักและ

พลังขับเคล่ือนองค์การเพ่ือให้มีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือในการน าไปใช้วัดระดับความรักและ

พลังขับเคล่ือนองค์การในประชากรท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหลากหลายประเภทธุรกิจ และ

สามารถน าไปใช้เพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับความรักและพลัง

ขับเคล่ือนองค์การ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการศึกษาความเท่ียงตรงเชิงโ ครงสร้างโดย

วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เน่ืองจากเป็นแบบวัด
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ดงักล่าวถกูสร้างข้ึ นใหม่ จึงควรมีการวิเคราะห์องคป์ระกอบชิงส ารวจ เพื่อศึกษาโครงสร้าง
ความสมัพนัธข์องขอ้ค าถามและจดัขอ้ค าถามท่ีมีความสมัพนัธก์นัไวใ้นองคป์ระกอบเดียวกนั 
 
  3.1.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานท่ี ท างานในองคก์ารภาคเอกชนจากหลากหลาย
ประเภทธุรกิจโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เหมาะสมพิจารณาตามแนวคิด Rule of 10 ท่ีเสนอว่า จ  านวนขอ้มลูควรมากกว่าจ  านวนตวัแปรหรือ
ขอ้ค าถามอยา่งนอ้ย 10 เท่า (Everitt, 1975; Nunnally, 1978; Marascuilo and Levin, 1983) ดงันั้น
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี  จึงควรมีจ  านวน 300 คนข้ึนไป เน่ืองจากมีขอ้ค าถาม
ทั้งหมด 30 ขอ้ 

กลุ่มตวัอยา่งคือคนท่ีท างานในองคก์ารภาคเอกชน จ านวน 365 คน โดยส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัพนกังานจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 ประกอบดว้ยเพศชาย  168 คน คิดเป็น ร้อยละ 
46.2 และเพศหญิง 196 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีอายเุฉล่ีย 31 ปีโดยอยูใ่นช่วงอาย ุ20-28 ปีมากท่ีสุด
จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือช่วงอาย ุ 29-45 ปี จ านวน 128 คนคิดเป็น ร้อยละ  
35.4 และทา้ยสุดคือช่วงอาย ุ 46-60 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีจ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 77   

กลุ่มตวัอยา่งมาจากองคก์ารท่ีมีความหลากหลายและมีจ  านวนท่ีใกลเ้คียงกนัโดยอนัดบัหน่ึง
มาจากธุรกิจประเภท อาหารและการบริโภคจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 อนัดบัสองมาจาก
ธุรกิจประเภทการคา้และบริการ และธุรกิจประเภทวสัดุก่อสร้างจ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 11.8 
อนัดบัสามมาจากธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตจ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 10.3 โดยส่วน
ใหญ่สงักดัอยูใ่นฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์จ  านวน 94 คิดเป็นร้อยละ 25.8 ใกลเ้คียงกบัฝ่ายการตลาด / 
การขาย/ ลกูคา้สมัพนัธซ่ึ์งมีจ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และรองลงมาคือฝ่ายวิศวกรรม/ ผลิต
จ านวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 17.9 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนและร้อยละของพนกังาน  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษาสูงสุด องคก์ารท่ีสงักดั ระดบัต าแหน่ง และหน่วยงานท่ีสงักดั  

 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
 เพศ 
  ชาย 

 
168 

 
46.2 

 หญิง 196 53.8 
 รวม 364 100.00 
 ช่วงอาย ุ
  20-28 ปี 

 
219 

 
60.7 

 29-45 ปี 128 35.4 
 46-60 ปี 12 3.9 
 รวม 361 100.00 
 อายเุฉล่ีย =  31 ปี 
 อายสูุงสุด = 53 ปี   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 7.263 
อายตุ  ่าสุด = 20 ปี 

 ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากว่าปริญญาตรี 

 
17 

 
4.7 

 ปริญญาตรี 277 76.7 
 สูงกว่าปริญญาตรี 67 18.6 
  รวม 361 100.00 
 องคก์ารท่ีสงักดั  
 ธนาคาร/ การเงิน 

 
33 

 
9.2 

 ปิโตรเคมี/ พลงังาน 16 4.5 
 การศึกษา/ ท่ีปรึกษา 22 6.1 
 อิเลก็ทรอนิกส์/ โทรคมนาคม 31 8.6 
 โรงพยาบาล 20 5.6 
 อุตสาหกรรมผลิต 37 10.3 
 การคา้และบริการ 41 11.4 
 อาหารและการบริโภค 53 14.8 
 สายการบิน 28 7.8 



76 

ตารางที่ 3.1  (ต่อ)   
   
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
 วสัดุก่อสร้าง 41 11.4 
 อ่ืนๆ 37 10.3 
 รวม 359 100.00 
 ระดบัต าแหน่ง 
  ปฏิบติัการ 

 
52 

 
14.4 

  พนกังาน 204 56.6 
  ผูจ้ดัการระดบัตน้ 53 14.7 
  ผูจ้ดัการระดบักลาง 44 12.2 
  ผูจ้ดัการระดบัสูง/ ผูบ้ริหาร 8 2.2 
  รวม 361 100.00 
 หน่วยงานท่ีสงักดั 
  การตลาด/ การขาย/ ลกูคา้สมัพนัธ ์

 
89 

 
24.5 

 ทรัพยากรมนุษย ์ 94 25.8 
 วิศวกรรม/ ผลิต 65 17.9 
 ประชาสมัพนัธ/์ ส่ือสารองคก์าร 44 12.1 
 บญัชี/ การเงิน 34 9.3 
  อ่ืนๆ 38 10.4 
  รวม 364 100.0 

 
  3.1.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัส่วนท่ีหน่ึงน้ีประกอบดว้ย 2 ตอน  
ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถาม ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนตาม

แนวคิด ความความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  (Employee Passion) ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์
สงัเคราะห์แนวคิด 5 แนวคิดประกอบดว้ย แนวคิดความรักและพลงัขบัเคล่ือนในงานของ  Zigarmi 
และคณะ  (2009) แนวคิดพนัธะผกูพนัต่อองคก์าร ของ Mowday และคณะ  (1979) แนวคิดความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของ Hewitt Associates (2010) แนวคิดความผกูพนัต่อองคก์ารของ Towers Perrin 
Global Workforce Study (2006) และแนวคิดอิทธิบาท 4 โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้ค าถาม
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จ านวน 30 ข้อซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า โดยเป็นข้อความให้ผู้ตอบแสดงความ

คิดเห็น เพ่ือวัดคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การ (Intent to Stay) คือ 

ความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจและไม่มีความคิดท่ีจะไปท างานท่ีอ่ืน โดย

ปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไปในระยะยาว เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนองค์การ

ไปสู่ความส าเร็จประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 1-6 ในลักษณะค าถามเชิง

บวก 

2) การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ (Striving for Excellence) คือ ความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ซ่ึงบุคคลจะอุทิศก าลังกาย และก าลังใจเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และหน้าท่ีได้รับความมอบหมายอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้

บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดขององค์การและสร้างสรรค์ผลงานท่ีดียิ่งๆขึ้นไป ประกอบด้วยข้อค าถาม

จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 7-12 ในลักษณะค าถามเชิงบวก 

3) การมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Eagerness to Learn) คือ การไตร่ตรอง หมั่นใช้

ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งท่ีท านั้น มีการ

วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 13-

18 ในลักษณะค าถามเชิงบวก 

4) ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Exertion and Never Giving Up) คือความเพียร 

ความขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอยการใช้เวลาใน

การท างานอย่างเต็มท่ี คุ้มค่า และรอบคอบ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 

19-24 ในลักษณะค าถามเชิงบวก 

5) การระลึกถึงองค์การในทางบวก (Organizational Endorsement) เป็นเจตคติ

ทางบวกท่ีบุคคลมีต่อองค์การ โดยการให้ความส าคัญต่อความเช่ือถือ การยอมรับเป้าหมายและมี

ค่านิยมขององค์การ มีความกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ต้องการยึดเป็นหลัก ปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การอย่างเต็มท่ีรวมทั้งกล่าวถึงองค์การในแง่บวกต่อ

บุคคลอ่ืน อาทิ เพ่ือนร่วมงาน พนักงานท่ีมีศักยภาพสูง และลูกค้าของ องค์การ ประกอบด้วยข้อ

ค าถามจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 25-30 โดยข้อท่ี 25, 26, 27, 28, 30 เป็นข้อค าถามเชิงบวก และ

ข้อท่ี 29 เป็นข้อค าถามเชิงลบ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ 

อายุ ระยะเวลาท างานในองค์การปัจจุบัน ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของธุรกิจ ระดับต าแหน่ง
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งาน และหน่วยงานท่ีสังกัด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) และแบบ

เติมข้อความ 

 

  3.1.3  เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาตามลักษณะของมาตรวัดและลักษณะของข้อค าถาม โดย

พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 

 ค าตอบ  ข้อค าถามเชิงบวก  ข้อค าถามเชิงลบ 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้คะแนน 1 คะแนน ให้คะแนน 5 คะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  ให้คะแนน 2 คะแนน ให้คะแนน 4 คะแนน 

   รู้สึกกลางๆ   ให้คะแนน 3 คะแนน ให้คะแนน 3 คะแนน 

 เห็นด้วย   ให้คะแนน 4 คะแนน ให้คะแนน 2 คะแนน 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้คะแนน 5 คะแนน ให้คะแนน 1 คะแนน 

 

  3.1.4  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ศึกษาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  

โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

จิตวิทยา และด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เพ่ือพิจารณาความตรงตามเนื้อหาท่ีต้องการ

ประเมิน ในส่วนท่ี 1 เป็นการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ จึงผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นวิธีการเดียวก่อนท่ีจะจัดเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบใน

ภายหลัง 

 

3.1.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1.5.1 ด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากบุคลากรจากองค์การต่างๆหลายหลาย

ประเภทธุรกิจ ในการจัดส่งแบบสอบถาม และ แบบสอบถามออนไลน์ไปยังพนักงานคนอ่ืนๆใน

องค์การ โดยในแบบสอบถามผู้วิจัยได้มีการระบุลงในใบปะหน้าถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัยเร่ืองนี้ รวมถึงจรรยาบรรณของผู้วิจัยเก่ียวกับการรักษาข้อมูลเป็น

ความลับโดยผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องระบุช่ือของตนเอง  

3.1.5.2 น าข้อมูลท่ีได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และตรวจให้คะแนน

แบบสอบถามตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและบันทึกข้อมูล 

3.1.5.3 น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 
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3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติด้วยคอมพิวเตอร์และใช้ค่าสถิติดังต่อไปนี้ 

3.1.6.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการพรรณนาลักษณะส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไป และเพ่ือแสดงการ

กระจายของข้อมูล  

3.1.6.2 ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือศึกษาความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยโปรแกรม SPSS สกัดปัจจัยด้วยวิธี Principle Component 

Analysis (PCA) จัดองค์ประกอบด้วยวิธี Orthogonal Rotation และหมุนแกนด้วยวิธี Varimax  

 

3.2 ส่วนที่ 2 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน และการ

ส่ือสารของผู้น าที่มีต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง 

 

  3.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ คนเก่ง หมายถึง พนักงานขององค์การท่ีได้รับระบุจาก

ภายใน โดยเป็นบุคคลท่ีองค์การประเมินว่าเป็นพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง และ / หรือมีผลการ

ปฏิบัติงานดีเด่น จากองค์การชั้นน าด้านอุตสาหกรรมการผลิต 6 องค์การท่ีมีการด าเนินกลยุทธ์การ

บริหารจัดการคนเก่ง  

ผู้วิจัยเลือกองค์การท่ีจะศึกษาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกองค์การท่ีมีการน า

ระบบบริหารจัดการคนเก่งมาใช้ในองค์การ เน่ืองจากเร่ืองการบริหารจัดการคนเก่งเป็นกลยุทธ์ท่ี

น ามาใช้ในงานพัฒนาองค์การเพียงไม่นาน ดังนั้นจึงมีองค์การจ านวนน้อยท่ีน ากลยุทธ์บริหาร

จัดการคนเก่งมาใช้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงหรือมีศักยภาพและความพร้อมท่ีจะ

บริหารจัดการ ประกอบกับในบางองค์การไม่สะดวกให้จัดเก็บข้อมูล เน่ืองจากการระบุคนเก่งเป็น

ความลับขององค์การ และเกรงว่าคนเก่งหรือพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับผลกระทบทางลบ

อันเกิดจากผู้ร่วมงาน โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนเก่ง

จาก 6 องค์การรวมเป็นจ านวน 410 คน (รายละเอียดดังตาราง 3.2) 
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ตารางที่ 3.2 แสดงจ านวนพนกังาน คนเก่ง ร้อยละของสดัส่วนคนเก่งต่อพนกังาน และจ านวนท่ี
องคก์ารอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู จ  าแนกรายองคก์าร 

 
ล าดับ
ที ่

คุณลักษณะ จ านวน
พนักงาน* 

(คน) 

จ านวนคน
เก่ง (คน) 

สัดส่วนคน
เก่งต่อ
พนักงาน 
(ร้อยละ) 

จ านวนที่
อนุญาตให้
เข้าถึง
ข้อมูล 

จ านวน
ที่เก็บได้
จริง 

1 ธุรกิจเยื่อและกระดาษ
และปิโตรเคมี 

5000 300 6 135** 108 

2 ธุรกิจเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมออ้ย/ 
น ้าตาลและพลงังาน 

1,250 80 6.40 80 48 

3 ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร 

23,000 2300 10 50 49 

4 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืม 

1,500 40 2.67 40 27 

5 ธุรกิจผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิคส์ 

800 50 6.25 50 47 

6 ธุรกิจผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 1500 70 4.67 55** 41 
    รวม 410 320 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง  พนกังานประจ าขององคก์าร ไม่รวมถึงพนกังานรายวนั 

 **  หมายถึง จ  านวนท่ีหกัจากการเก็บขอ้มลูเพื่อน ามาทดสอบแบบสอบถาม  
   จ านวน 15 คน 

 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นคนเก่งในองคก์ารดา้นอุตสาหกรรมการผลิตชั้นน า

จ  านวน 320 คน โดยเป็นเพศชายจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 ซ่ึงมีจ  านวนใกลเ้คียงกบัเพศ
เพศหญิงซ่ึงมี 149 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 มีอายเุฉล่ีย 33 ปี โดยส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ 29-45 ปี 
จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือช่วงอาย ุ20-28 ปี จ  านวน 112 คิดเป็นร้อยละ 35.4 
และล าดบัสุดทา้ยคือช่วงอาย ุ 46-60 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 กลุ่มตวัอยา่งมีอายกุาร
ท างานในองคก์ารปัจจุบนัเฉล่ีย 7 ปี โดยส่วนใหญ่จะมีอายกุารท างานอยูใ่นช่วง 1-5 ปี จ านวน 163 
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คน คิดเป็นร้อยละ 50.9  และมีจ านวนลดลงตามระยะเวลาการท างานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีจ  านวน 206 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และท่ีเหลือ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ  
35.6 จบการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพนกังานจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมา
คือระดบัผูจ้ดัการระดบัตน้จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และมีสดัส่วนลดลงตามระดบั
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยหน่วยงานท่ีมีจ  านวนกลุ่มตวัอยา่งสงักดัอยูม่ากท่ีสุด 2 อนัดบัแรกคือ 
หน่วยงานวิศวกรรม / ผลิตจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาคือหน่วยงานทรัพยากร
มนุษยจ์  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และ (รายละเอียดดงัตาราง 3.3) 

ตารางที ่3.3 จ านวนร้อยละของลกัษณะส่วนบุคคลของคนเก่ง จ  าแนกตาม เพศ ช่วงอาย ุระยะเวลา
ท างานในองคก์ารปัจจุบนั ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัต าแหน่งงาน และหน่วยงานท่ี
สงักดั 

(n =320) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
 เพศ 
  ชาย 

 
171 

 
53.4 

 หญิง 149 46.6 
 รวม 320 100.00 
 ช่วงอาย ุ
  20-28 ปี 

 
112 

 
35.4 

 29-45 ปี 188 59.5 
 46-60 ปี 16 5.1 
 รวม 316 100.00 
 อายเุฉล่ีย = 33 ปี  
 อายตุ  ่าสุด = 22 ปี 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 6.95   
อายสูุงสุด = 57 ปี   

 ระยะเวลาท างานในองคก์ารปัจจุบนั   
  1-5 ปี  163 50.9 
  6-10 ปี 75 23.4 
  11-15 ปี 50 15.6 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ)   
   
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
  16-20 ปี 25 7.8 
  20 ปีข้ึนไป 7 2.2 
  รวม 320 100.00 
  ระยะเวลาท างานเฉล่ีย = 7 ปี 
  ระยะเวลาท างานต ่าสุด =  1 ปี 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 5.40 
ระยะเวลาท างานสูงสุด = 28 ปี   

 ระดบัการศึกษา 
 ปริญญาตรี 

 
206 

 
64.4 

 สูงกว่าปริญญาตรี 114 35.6 
  รวม 320 100.00 
 ระดบัต าแหน่ง   
  พนกังาน 142 44.5 
  ผูจ้ดัการระดบัตน้ 110 34.5 
  ผูจ้ดัการระดบักลาง 47 14.7 
  ผูจ้ดัการระดบัสูง/ ผูบ้ริหาร 20 6.3 
  รวม 319 100.00 
 หน่วยงานท่ีสงักดั 
  การตลาด/ การขาย/ ลกูคา้สมัพนัธ ์

 
16 

 
5.1 

 ทรัพยากรมนุษย ์ 88 27.8 
 วิศวกรรม/ ผลิต 175 55.4 
 บญัชี/ การเงิน 16 5.1 
  อ่ืนๆ 21 6.6 
  รวม 316 100.0 
 

3.2.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการตรวจเอกสาร แนวคิด 

และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และผา่นการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน 
ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ประกอบด้วย 5 ด้าน

ได้แก่ ความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การ การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ การมุ่งมั่นพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การระลึกถึงองค์การในทางบวก ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตรวัด

แบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยเป็นข้อค าถามเชิงบวกให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็น โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย รู้สึกกลางๆ เห็นด้วย เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 27 ข้อ คือ 

1) ความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การ  มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-6 

2) การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ  มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7-12 

3) การมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 13-17 

4) ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 18-22 

5) การระลึกถึงองค์การในทางบวก มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 23-27 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการให้สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินขององค์การ ประกอบด้วย 6 ด้าน

ได้แก่ การได้รับมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า โอกาสท่ีจะเลือกและตัดสินใจ โอกาสในการพัฒนา

ความสามารถ โอกาสในการเจริญเติบโต บรรยากาศของความเป็นพันธมิตร ความยุติธรรม ซ่ึงมี

ลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยเป็นข้อค าถามเชิงบวกให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย 

รู้สึกกลางๆ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 36 ข้อ คือ 

1) งานท่ีมีคุณค่า  มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-6 

2) การเสริมสร้างอ านาจ  มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7-12 

3) โอกาสในการพัฒนาความสามารถ  มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 13-18 

4) โอกาสในการเจริญเติบโต มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 19-24 

5) บรรยากาศของความเป็นพันธมิตร  มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25-30 

6) ความยุติธรรม  มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 31-36 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการส่ือสารของผู้น า ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ การ

ตั้งเป้าหมาย การให้และรับข้อมูลย้อนกลับ ความน่าเช่ือถือ การโน้มน้าวใจ ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตร

วัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยเป็นข้อค าถามเชิงบวกให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็น โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย รู้สึกกลางๆ เห็นด้วย เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 23 ข้อ คือ 

1) การตั้งเป้าหมายในการท างาน มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-6 

2) การให้และรับข้อมูลย้อนกลับ  มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7-11 
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3) ความน่าเช่ือถือของผู้น า  มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 12-17 

4) การโน้มน้าวใจ มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 18-23 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 

ระยะเวลาท างานในองค์การปัจจุบัน ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับต าแหน่งงาน และหน่วยงานท่ี

สังกัด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (check list) และแบบเติมข้อความ 

 

  3.2.3  เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาตามลักษณะของมาตรวัดและลักษณะของข้อค าถาม โดย

พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 

 ค าตอบ  ข้อค าถามเชิงบวก  ข้อค าถามเชิงลบ 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้คะแนน 1 คะแนน ให้คะแนน 5 คะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  ให้คะแนน 2 คะแนน ให้คะแนน 4 คะแนน 

   รู้สึกกลางๆ   ให้คะแนน 3 คะแนน ให้คะแนน 3 คะแนน 

 เห็นด้วย   ให้คะแนน 4 คะแนน ให้คะแนน 2 คะแนน 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้คะแนน 5 คะแนน ให้คะแนน 1 คะแนน 

 

  3.2.4  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้งานวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าความจริงท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ จึงจ าเป็นต้อง

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือก่อนท่ีจะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเพ่ือให้แน่ใจได้ว่า

เคร่ืองมือท่ีใช้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบเคร่ืองมือชุดนี้ โดยการท าการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) และการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)   ดังนี้ 

3.2.4.1  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นปรึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยา 

และด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความตรงตามเนื้อหาท่ีต้องการ

ประเมิน  

3.2.4.2  ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 

การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม

ปรับปรุงแล้ว ไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กับคนเก่ง ท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 

คน เม่ือน ามาตรวจให้คะแนนตามวิธีและหลักเกณฑ์ให้คะแนน และน าผลท่ีได้จากการทดลองใช้มา

ท าการวิเคราะห์โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือ
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วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นทั้งฉบับและความเช่ือมั่นรายด้าน (Internal consistency method) ซ่ึงผลการ

วิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่า ดังนี้ 

แบบสอบถามเก่ียวกับความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ มีค่าความเช่ือมั่นราย

ฉบับ = .871 เม่ือวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นดังต่อไปนี้ 

ด้านท่ี 1  ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การ  มีค่าความเช่ือมั่น = .868  

ด้านท่ี 2  การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ  มีค่าความเช่ือมั่น = .665 

ด้านท่ี 3  การมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีค่าความเช่ือมั่น = .695  

ด้านท่ี 4  ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค   มีค่าความเช่ือมั่น = .673 

ด้านท่ี 5  การระลึกถึงองค์การในทางบวก มีค่าความเช่ือมั่น = .812  

แบบสอบถามเก่ียวกับสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน มีค่าความเช่ือมั่นรายฉบับ = .936 เม่ือ

วิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นดังต่อไปนี้ 

ด้านท่ี 1  งานท่ีมีคุณค่า  มีค่าความเช่ือมั่น = .696  

ด้านท่ี 2  การเสริมสร้างอ านาจ  มีค่าความเช่ือมั่น = .743  

ด้านท่ี 3  โอกาสในการพัฒนาความสามารถ  มีค่าความเช่ือมั่น = .825  

ด้านท่ี 4  โอกาสในการเจริญเติบโต มีค่าความเช่ือมั่น = .892  

ด้านท่ี 5  บรรยากาศของความเป็นพันธมิตร มีค่าความเช่ือมั่น = .809  

ด้านท่ี 6  ความยุติธรรม มีค่าความเช่ือมั่น = .900  

แบบสอบถามเก่ียวกับการส่ือสารของผู้น า มีค่าความเช่ือมั่นรายฉบับ = .931 เม่ือ

วิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นดังต่อไปนี้ 

ด้านท่ี 1  การตั้งเป้าหมายในการท างาน มีค่าความเช่ือมั่น = .763  

ด้านท่ี 2  การให้และรับข้อมูลย้อนกลับของผู้น า มีค่าความเช่ือมั่น = .625 

ด้านท่ี 3  ความน่าเช่ือถือของผู้น า  มีค่าความเช่ือมั่น = .945 

ด้านท่ี 4  การโน้มน้าวใจ มีค่าความเช่ือมั่น = .865  

 

  3.2.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2.5.1 ผู้วิจัยได้ติดต่อองค์การเพ่ือยื่นขอเสนอโครงการวิจัย 

3.2.5.2 จัดท าหนังสือในการขออนุญาตเก็บข้อมูล จากคณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และองค์การไปยังองค์การทั้ง 6 องค์การท่ีอนุญาตให้เข้าจัดเก็บข้อมูล  

3.2.5.3 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือกับฝ่ายบุคคลขององค์การทั้ง 

6 องค์การ ในการจัดส่งเอกสารไปยังกลุ่มตัวอย่างและติดตามรวบรวมกลับ โดยก าหนดระยะเวลา
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ในการจัดเก็บแบบสอบถาม 20 วัน โดยในแบบสอบถามผู้วิจัยได้มีการระบุลงในใบปะหน้าถึง

วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัยเร่ืองนี้ รวมถึงจรรยาบรรณของผู้วิจัย

เก่ียวกับการรักษาข้อมูลเป็นความลับโดยผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องระบุช่ือของตนเอง นอกจากนี้

ในแบบสอบถามจะไม่มีค าหรือข้อความท่ีส่ือให้เห็นว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนเก่ง เพ่ือ

ป้องกันผลกระทบทางลบในกรณีท่ีบางองค์การไม่เปิดเผยตัวคนเก่ง  

3.2.5.4 น าข้อมูลท่ีได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และตรวจให้คะแนน

แบบสอบถามตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและบันทึกข้อมูล 

3.2.5.5 น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

  3.2.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติด้วยคอมพิวเตอร์และใช้ค่าสถิติดังต่อไปนี้ 

3.2.6.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ใช้ในการพรรณนาลักษณะส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไป และเพ่ือแสดงการ

กระจายของข้อมูล 

3.2.6.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) ใช้ในการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ก่อนการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ  

3.2.6.3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และการ

ส่ือสารของผู้น า ท่ีมีต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ 
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3.3 สรุปข้ันตอนในการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

สร้างแบบวัดความรักและพลัง

ขับเคล่ือนองค์การ 

สร้างแบบวัดเร่ืองสิ่งจูงใจท่ี

ไม่ใช่ตัวเงิน 

สร้างแบบวัดเร่ืองการส่ือสาร

ของผู้น า 

จัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ี

เป็นพนักงานทั่วไป 

วิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือ

ประเมินความตรงตาม

โครงสร้าง 

ตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ปรับแก้แบบสอบถาม  

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนเก่ง 

วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

ปรับแก้แบบสอบถาม 

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนเก่งจ านวน 30 คน 

หาค่าความเช่ือมั่นจากวิเคราะห์โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา

ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ปรับแก้แบบสอบถาม 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อสร้างเคร่ืองมือวดั ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารท่ีมี
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ียงั ศึกษา
อิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และกลยทุธ์กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  า ท่ีมีต่อ
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารของคนเก่ง โดยผลการศึกษาวิจยัประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเพื่อประเมินความ เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ของแบบวดั
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูออกเป็น 2 ตอนดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 การตรวจสอบขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ของการใชส้ถิติการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเพื่อตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
และความเช่ือมัน่ของแบบวดัความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร  

ส่วนท่ี 2 การศึกษาอิทธิ พลของปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และ กลยทุธก์าร
ส่ือสารของผูน้  าท่ีมีต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารของคนเก่ง  
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4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อประเมินความตรงตามโครงสร้างของแบบวัดความ

รักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

 

4.1.1 การตรวจสอบข้อก าหนดเบื้องต้นของการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

การน าเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่ม หรือจ าแนกกลุ่ม

ควรมีการตรวจสอบข้อก าหนดเบื้องต้นก่อน โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ  

Stevens (1996) Tabachnick และ Fidell (2001) กัลยา วานิชบัญชา (2552) ดังนี้ 

4.1.1.1 ตัวแปรท่ีคัดเลือกมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ควรเป็นตัวแปรท่ีมีค่าต่อเน่ือง 

หรือมีค่าในมาตราระดับช่วง (Interval Scale) และมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ซ่ึงแบบวัดฉบับนี้

มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Likert Scale) 5 ระดับ จึงท าให้ข้อมูลอยู่ในระดับช่วงหรือ

อัตราส่วน  

4.1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ควรมีขนาดใหญ่และควรมีมากกว่าจ านวนตัวแปร ซ่ึงใน

การศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิด Rule of 10 ท่ีเสนอว่า จ านวนข้อมูลควรมากกว่าจ านวนตัวแปรหรือข้อ

ค าถามอย่างน้อย 10 เท่า (Everitt, 1975; Nunnally, 1978; Marascuilo และLevin, 1983) ดังนั้นขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  (n= 365) จึงมีความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์

องค์ประกอบ 

4.1.1.3 กรณีท่ีใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle component 

analysis) ตัวแปรแต่ละตัวหรือข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ แต่ถ้าตัวแปรบางตัวมี

การแจกแจงเบ้ค่อนข้างมาก รวมทั้งมีค่าต ่าสุด หรือค่าสูงสุดผิดปกติ (Outlier) ผลลัพธ์ท่ีได้อาจจะไม่

ถูกต้อง ซ่ึงจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มีการแจกแจงแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ < 0 จึงท าให้ข้อมูลเป็นเส้นโค้งปกติเบ้ซ้ายหรือเบ้ลบ นอกจากนี้ไม่พบว่ามี

ปัญหาเร่ืองค่าต ่าสุด และค่าสูงสุดผิดปกติ เน่ืองจากค่าคะแนนมาตรฐาน (Z) มีค่าไม่เกิน |3| ซ่ึงหาก

ข้อมูลค่าใดมีคะแนนมาตรฐานเกินกว่านี้แสดงว่าเป็นค่าท่ีผิดปกติ (Sprinthall, 1994) 

4.1.1.4 ข้อมูลต้องมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยพิจารณา

จากค่า KMO หากมีค่ามาก (เข้าสู่ 1) แสดงว่าข้อมูลท่ีมีอยู่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ โดยทั่วไปหากมีค่า < .5 จะถือว่าข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค

วิเคราะห์องค์ประกอบ (กัลยา วานิชบัญชา, 2552) ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า KMO ท่ีได้มีค่า = 

.908 แสดงว่าข้อมูลท่ีมีอยู่เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

4.1.1.5 ตัวแปรท่ีน ามาทดสอบควรมีความสัมพันธ์กัน โดยการทดสอบสมมติฐาน

ด้วยวิธี Bartlett’ s Test of Sphericity  โดยท่ี H0: ตัวแปรต่างไม่มีความสัมพันธ์กัน และ H1: ตัวแปร
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ต่างๆมีความสมัพนัธก์นั  ผลการศึกษาพบว่า มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 
4443.471 ไดค่้าส าคญั = .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 นัน่คือตวัแปรทั้ง  30 ตวั มี
ความสมัพนัธก์นั จึงตอ้งใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไป 

ดงันั้นจากผลการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ทั้ง 5 ขอ้ สรุปว่า ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู มีความเหมาะสมในการใชเ้ทคนิควิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

 
4.1.2 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเพือ่ประเมนิความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ของแบบวดั

ความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ 
แบบวดัความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารประกอบดว้ยขอ้ ค าถามจ านวน  30 ขอ้ (ดูใน

ตารางท่ี 4.2) เพื่อวดัคุณลกัษณะ 5 ดา้น ดา้นท่ี 1 ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์าร  
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 1-6 ดา้นท่ี 2 การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ  ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 7-12 
ดา้นท่ี 3 การมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบดว้ยขอ้ค าถ าม 13-18 ดา้นท่ี 4 ความไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรค ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 19-24 และดา้นท่ี 5 การระลึกถึงองคก์ารในทางบวก ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถาม 25-30 

การวิเคราะห์ องคป์ระกอบ เป็นการ หาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธเ์พื่อจดัตวัแปร หรือขอ้
ค าถาม ท่ีมีความสมัพนัธก์นัมากไวใ้นกลุ่มเดียวกนั  และใชใ้นการตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างตามแนวความคิดผูว้ิจยั ในการวิเคราะห์ใชว้ิธี Principle Component Analysis (PCA) จดั
องคป์ระกอบดว้ยวิธี Orthogonal Rotation และหมุนแกนดว้ยวิธี Varimax ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีท าใหม้ี
จ  านวนตวัแปรนอ้ยท่ีสุด และค่าน ้ าหนกัองค์ ประกอบ (Factor Loading) มากในแต่ละปัจจยั โดย
จ านวนองคป์ระกอบพิจารณาจาก ค่าไอเกน  (Eigen Value) ท่ีมากกว่า 1 เน่ืองจากค่าไอเกนจะมีค่า
ต ่าสุดเป็น 0 และค่าสูงสุดเท่ากบัจ านวนตวัแปร กรณีท่ีมีองคป์ระกอบใดมีค่าไอเกนเป็น 0 แสดงว่า
องคป์ระกอบนั้นไม่สามารถดึงรายละเอียดขอ งขอ้มลูจากตวัแปรไดเ้ลย และองคป์ระกอบใดมี
ค่าไอเกนนอ้ยกว่า 1 แสดงว่าองคป์ระกอบนั้นมีรายละเอียดขอ้มลูนอ้ยกว่าตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงเพียง
ตวัเดียว ดงันั้นจึงไม่พิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกนนอ้ยกว่า 1 และการ จดัขอ้ค าถามเขา้
องคป์ระกอบพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ ท่ีสูงท่ีสุด  โดยในกรณีท่ีขอ้ค  าถามมีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบใกลเ้คียงกนัมากกว่า 1 องคป์ระกอบใหพ้ิจารณาเลือกองคป์ระกอบตามความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาจากการพิจารณาร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิ (กลัยา วานิชบญัชา, 2552) 

ผลการศึกษาสามารถจดัองคป์ระกอบได ้ 6 ดา้น  โดยอธิบายค่าความแปรป รวนของขอ้
ค าถามทั้ง 30 ขอ้ไดร้้อยละ 58.448 (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.1) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.1   ผลการจดัองคป์ระกอบดว้ยวิธีหมุนแกนแบบ Varimax 

องค์ประกอบเดิม ข้อ ค าถาม 
ผลการจดัองค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
ดา้นความรักและ

ปรารถนาจะเป็นสมาชิก
ขององคก์าร 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ฉนัมีความมัน่ใจในอนาคตการท างานท่ีบริษทัแห่งน้ี   
ฉนัรู้สึกภาคภูมิใจกบัการเป็นพนกังานของบริษทัแห่งน้ี 

ฉนัรู้สึกผูกพนักบับริษทัน้ี 

ฉนัไม่มีความคิดจะไปท างานท่ีอื่น ถึงแมจ้ะไดรั้บเงินเดือนดีกวา่ 
ฉนัคิดวา่จะท างานกบับริษทัแห่งน้ีในระยะยาว 
ฉนัรู้สึกมีความสุขกบัการท างานท่ีน่ี 

.728 

.758 

.687 

.725 

.737 

.697 

     

ดา้นท่ีการทุ่มเทสร้าง
ผลงานท่ีเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 

ดา้นการมุ่งมัน่พฒันา
อย่างต่อเน่ือง 

7 
8 
9 
 

10 
 

11 
12 

13* 
 

หากฉนัไดรั้บมอบหมายงานอย่างหน่ึง ฉนัจะทุ่มเทใหก้บังานนั้นอย่างเตม็ท่ี 

ฉนัสามารถสร้างผลงานในระดบัท่ีสูงกวา่เป้าหมาย 
ฉนัพร้อมอุทิศตนท่ีจะท างานหนกั  หากการท างานของฉนัมีส่วนช่วย ใหบ้ริษทั
ประสบความส าเร็จ 
ฉนัเตม็ใจปฏิบติังานอื่นๆ ของบริษทั แมว้า่งานนั้นจะอยู่นอกเหนือจากงาน
ประจ าในหนา้ท่ี 

ฉนัตั้งใจท างานอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือผลการปฏิบติังานท่ีดี 

ฉนัรู้สึกวา่งานท่ีฉนัท าเป็นส่วนหน่ึงท่ี ช่วยขบัเคลื่อนบริษทัไปสู่ความส าเร็จ 
เม่ือผลงานไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมาย ฉนัจะไตร่ตรองหาสาเหตุของ
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

 .736 
.562 
.695 
 
.658 
 
.688 
.426 
.542 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

   ข้อ ค าถาม 
ผลการจดัองค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
ดา้นการมุ่งมัน่พฒันา
อย่างต่อเน่ือง (ต่อ) 

14 
15 
16 
 

17 
18 

ฉนัจะมีการวางแผนงานก่อนการด าเนินการ 
ฉนัจะตรวจเช็คความถูกตอ้งของงานก่อนส่งมอบ 

ฉนัจะแสวงหาแนวทางในการท างานใหม่ๆ เพ่ือน าไปพฒันาผลงานใหมี้คุณภาพ
ยิ่งข้ึน 

ฉนัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรู้ ความสามารถตนเอง 
ฉนัแสวงหาวธีิการพฒันาตนเอง เพ่ือน าไปสู่การพฒันาผลงานท่ีมีคุณภาพ 

   .439 
.432 
.561 
 
.785 
.751 

  

ดา้นความไม่ย่อทอ้ต่อ
อุปสรรค 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

แมว้า่งานท่ีท าจะประสบปัญหาหรืออุปสรรค แต่ฉนัก็จะไม่ทอ้ถอย 

ถึงแมฉ้นัจะเคยพบกบัความลม้เหลว แต่ก็สามารถลุกข้ึนมาต่อสู้ใหม่ได ้

ฉนัเช่ือวา่ปัญหาทุก ๆ ปัญหาตอ้งมีทางออก 

ฉนัสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้เม่ือประสบกบัส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา 
ในการท างานฉนัเช่ือวา่ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส าเร็จอยู่ท่ีนัน่ 

ฉนัคิดวา่ความผิดพลาดในการท างานก็มีขอ้ดี เพราะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 

  .601 
.661 
.742 
.513 
.665 
.525 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

     ข้อ ค าถาม 
ผลการจดัองค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
ดา้นการระลึกถึง

องคก์ารในทางบวก 
 

25 
26 
27 
28 
 

29* 
30* 

ฉนัมีความห่วงใยในความเป็นไปและความอยู่รอดของบริษทั 

ฉนัรู้สึกต่อตา้น เม่ือมีผูพู้ดถึงบริษทัของฉนัในทางท่ีไม่ดี 

ฉนักล่าวถึงบริษทัต่อบุคคลคลอื่น อาทิ ลูกคา้ เพ่ือน ครอบครัว สังคม ในทางดี 

ฉนัจะอธิบายทุกคร้ังท่ีมีโอกาส หากมีคนพูดหรือเขา้ใจบริษทัของฉนัไป
ในทางท่ีไม่ดี 

ฉนัมกัจะวพิากษว์จิารณ์บริษทัในแง่ลบใหผู้อ้ื่นฟังเสมอ 

ฉนัรู้สึกภูมิใจท่ีจะบอกคนอื่นวา่ฉนัท างานอยู่ในบริษทัแห่งน้ี 

 
 
 
 
 
 
.534 

   .365 
.780 
.735 
.754 
 
 
.502 

 
 
 
 
 
.873 

  Reliability 
Eigen value 
% of variance explained 
Cumulative % 

.870 
8.99 
29.9
7 
29.9
7 

.852 
3.32 
11.1
3 
41.1
0 

.751 
1.70 
5.68 
46.7
8 

.791 
1.39 
4.62 
51.4
0 

.807 
1.08 
3.61 
55.0
1 

- 
1.03 
3.44 
58.45 

 
หมายเหตุ: * หมายถึงขอ้ค าถามท่ีไม่ถกูจดัเขา้องคป์ระกอบเดิมตามแนวคิด ควรพิจารณาร่วมกบัการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิ 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถจดัองคป์ระกอบได ้6 ดา้น ดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 1-6 ช้ีวดัคุณลกัษณะดา้น ความรักและปรารถนา

จะเป็นสมาชิกขององคก์าร ตรงตามโครงสร้างเดิม และมีค่าความเช่ือมัน่รายดา้น = .870  
องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 7-13 ช้ีวดัคุณลกัษณะดา้นการทุ่มเทสร้างผลงาน

ท่ีเป็นเลิศ โดยขอ้ค าถาม 7-12 เป็นตวัช้ีวดัท่ีตรงตามโครงสร้างเดิม และขอ้ 13 ซ่ึงเดิมก าหนดใหเ้ป็น
ตวัช้ีวดัในองคป์ระกอบดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง แต่มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ สูงท่ีสุดใน
องคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือประเมินความเท่ียงตรงตามเน้ือหา พบว่า
ขอ้ค าถาม 13 มีนยัยะท่ีสามารถช้ีวดัในองคป์ระกอบดา้นการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศได ้จึงปรับ
ใหข้อ้ค  าถาม 13 อยูใ่นองคป์ระกอบน้ี โดยมีค่าความเช่ือมัน่รายดา้น = .852 

องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  19-24 ท่ีช้ีวดัคุณลกัษณะดา้น ความไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรคตรงตามโครงสร้างเดิม โดยมีค่าความเช่ือมัน่รายดา้น = .751 

องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  14-18 ท่ีช้ีวดัคุณลกัษณะดา้น การมุ่งมัน่พฒันา
อยา่งต่อเน่ือง ตรงตามโครงสร้างเดิม  มีค่าความเช่ือมัน่รายดา้น = .791 ในองคป์ระกอบน้ี
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ เน่ืองจากขอ้ค าถาม 13 ซ่ึงเดิมก าหนดใหเ้ป็นตวัช้ีวดั ในดา้นน้ี มีความ
สอดคลอ้งทางดา้นเน้ือหาและโครงสร้างกบัดา้นการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ (องคป์ระกอบท่ี 2) 
มากกว่า โดยผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาแลว้ว่า ขอ้ค  าถาม 5 ขอ้ มีความครอบคลุมตามเน้ือหา  

องคป์ระกอบ ท่ี 5 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  25-28 และ30 โดยขอ้ค าถาม  25 26 27 28 เป็น
ตวัช้ีวดัท่ีตรงตามโครงสร้างเดิม ท่ีช้ีวดัคุณลกัษณะดา้น การระลึกถึง องคก์าร ในทางบวก  โดยขอ้
ค าถาม 29 ซ่ึงเดิมก าหนดใหเ้ป็นตวัช้ีวดัในดา้นน้ี แต่ผลการจดัองคป์ระกอบพบว่าขอ้ค  าถาม ถกูจดั
เขา้องคป์ระกอบท่ี 6 ส่วนขอ้ค าถาม 30 มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบใกลเ้คียง  2 องคป์ระกอบ  คือ
องคป์ระกอบท่ี 1 และ 5 นัน่คือ ขอ้ค  าถามน้ีมีความสมัพนัธก์บัขอ้ค  าถามท่ีช้ีวดัดา้น ความรักและ
ปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์าร และดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวก ซ่ึงในการพิจารณา
จดัขอ้ค าถามเขา้องคป์ระกอบในกรณีท่ีขอ้ค  าถามมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบใกลเ้คียงกนัมาก กว่า 1 
องคป์ระกอบ  ผูว้ิจยั พิจารณาเลือกองคป์ระกอบตามความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากการพิจารณา
ร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิ   พบว่า  ขอ้ค าถาม  30 มีนยัยะช้ีวดัองคป์ระกอบดา้นการ ระลึกถึงองคก์ารใน
ทางบวกมากกว่า และหากจดัเขา้องคป์ระกอบท่ี 1 จะท าใหอ้งคป์ระกอบดา้น การระลึกถึงองคก์า ร
ในทางบวกไม่ครอบคลุมตามเน้ือหาโครงสร้าง จึงก  าหนดใหข้อ้ค  าถาม 30 อยูใ่นองคป์ระกอบ ดา้น
การระลึกถึงองคก์ารในทางบวกตามเดิม ดงันั้น องคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม  5 ขอ้ 
ไดแ้ก่ 25-28 และ30 ซ่ึงผูว้ิจยัและ ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาแลว้ว่า ขอ้ค  าถาม 5 ขอ้ มีความครอบคลุ ม
ตามเน้ือหา โดยมีค่าความเช่ือมัน่รายดา้น = .807 
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องคป์ระกอบท่ี 6 ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 29 (ฉนัมกัจะวิพากษว์ิจารณ์บริษทัในแง่ลบให้
ผูอ่ื้นฟังเสมอ) เดิมถกูก  าหนดใหเ้ป็นตวัช้ีวดัในองคป์ระกอบดา้น การระลึกถึงองคก์ารในทางบวก 
แต่หลงัจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบพบว่า ขอ้ 29 มีค่า น ้ าหนกัองคป์ระกอบ สูงท่ีสุดใน
องคป์ระกอบท่ี 6 ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเดียวท่ีถกูจดัเขา้ในองคป์ระกอบน้ีเพราะมีความสมัพนัธก์บัขอ้
ค  าถามอ่ืนๆต ่า ซ่ึงไม่มีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งเป็นคุณลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ
นกัวิชาการหลายท่านท่ีเสนอว่า จ  านวนขอ้ค าถามหรือจ านวนตวัแปรต่อ 1 องคป์ระกอบไม่ควรนอ้ย
กว่า 3 ขอ้ (Costello และ Osborne 2005; Velicer และ Fava, 1998) และเม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมัน่
รายขอ้พบว่าเท่ากบั  -0.46 ซ่ึงเป็นค่าท่ีต ่า จึงเห็นควรให้ ตดัเพราะไม่กระทบต่อความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา ดงันั้นจึงตดัองคป์ระกอบท่ี 6 เพ่ือเพ่ิมความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั ความ
รักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร  

ผลการจดัองคป์ระกอบและปรับแกข้อ้ค  าถามสรุปไดด้งัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 6 ขอ้ ไดแ้ก่ IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 IS6 ช้ีวดั

คุณลกัษณะดา้นความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์ารตรงตามโครงสร้างเดิม  
องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 7 ขอ้ ไดแ้ก่  SE7 SE8 SE 9 SE10 SE11 SE12 

EL13 ช้ีวดัคุณลกัษณะดา้นการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ  โดยขอ้ค าถาม  SE7 SE8 SE 9 SE10 
SE11 SE12 เป็นตวัช้ีวดัท่ีตรงตามโครงสร้างเดิม และขอ้ EL13 เป็นขอ้ค าถามใหม่  

องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  6 ขอ้ ไดแ้ก่  EN19 EN20 EN21 EN22 EN23 
EN24 ช้ีวดัคุณลกัษณะดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคตรงตามโครงสร้างเดิม  

องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  5 ขอ้ ไดแ้ก่  EL14 EL15 EL16 EL17 EL18 ช้ีวดั
คุณลกัษณะดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ืองตรงตามโครงสร้างเดิม  

องคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ ไดแ้ก่ OE25 OE26 OE27 OE28 OE30 ช้ีวดั
คุณลกัษณะดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกตรงตามโครงสร้างเดิม  

จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเพื่อประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า แ บบวดั
ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตามแนวคิดของผูว้ิจยั  โดย
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์าร  
2) ดา้นการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ 3) ดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  4) ดา้นการมุ่งมั่ นพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 5) ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวก โดยอธิบายค่าความแปรปรวนของขอ้ค าถาม
ทั้ง 29 ขอ้ไดร้้อยละ 55.01  
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ผลการวิเคราะห์ โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัและความเช่ือมัน่รายดา้นพบว่า เคร่ืองมือวดัความ
รักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .915 และเมื่อวิเคราะห์รายดา้น พบว่า 

 ดา้นความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์าร  มีค่าความเช่ือมัน่ = .870  
 ดา้นการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ  มีค่าความเช่ือมัน่ = .852 
 ดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค   มีค่าความเช่ือมัน่ = .751 
 ดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีค่าความเช่ือมัน่ = .791 
 ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวก มีค่าความเช่ือมัน่ = .807 
เม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ตามเกณฑข์อง McMillan (1996: 124) พบว่า เคร่ืองมือวดัความ

รักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัในระดบัสูง โดยดา้นความรักและปรารถนา
จะเป็นสมาชิกขององคก์าร ดา้นการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ ดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
และดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกมีความเช่ือมัน่รายดา้นอยูใ่นระดั บสูง (มากกว่า .78) และ
ในดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคมีความเช่ือมัน่รายดา้นในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง (.60-.77)   

 

4.2  การศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตวัเงนิ และ กลยุทธ์การ
ส่ือสารของผู้น าที่มีต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง 

 
4.2.1  การทดสอบสมมตฐิาน 

 ในการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และ กลยทุธก์ารส่ือสาร
ของผูน้  า ท่ีมีต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร ของคนเก่ง นั้น ตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ตวัแปรอิสระทุกตวัจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กนัสูงกว่า  .80 เพราะถา้ตวัแปรไม่เป็น
อิสระต่อกนั จะท าใหแ้ยกอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงออกจากตวัแปรหน่ึงไม่ได ้ (กรรณิการ์ สุขเกษม
และสุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ,์ 2544) โดยวิธีการท่ีใชใ้นการตรวจสอบคือ การวิเคราะห์สหสมัพนัธ ์
(Correlation) ซ่ึงสามารถตรวจสอบความสมัพนัธก์นัเองระหว่ างตวัแปรอิสร ะ หรือท่ีเรียกว่า การ
ทดสอบ Multicolinearity จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัอ่ืนสูงกว่า 
.80 แสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรแต่ละตวัมีความเหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในล าดบัถดัไป 
 
 
 ระดบัการศึกษา ผูว้ิจยัก  าหนดให้
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ตารางที่ 4.2  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และกลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  า  

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 
1.1 1                                     
1.2 -.038 1                                   
1.3 -.007 -.898** 1                                 
1.4 .071 -.561** .358** 1                               
1.5 .051 .438** -.423** -.133* 1                             
1.6 -.135* .440** -.335** -.424** .215** 1                           
1.7 -.021 -.155** .157** .083 -.014 -.650** 1                         
1.8 .106 -.286** .212** .336** -.210** -.372** -.302** 1                       
1.9 -.092 .293** -.302** -.177** .112* .020 -.010 -.088 1            
1.10 .065 -.061 .057 -.047 .093 -.214** .158** .103 -.544** 1           
2.1 .107 -.226** .175** .230** -.140* -.238** .029 .117* -.029 -.032 1                   
2.2 -.007 -.121* .105 .178** -.119* -.230** .041 .133* .119* -.232** .568** 1                 
2.3 .046 -.055 .014 .129* -.016 -.171** .018 .082 -.017 .028 .504** .460** 1               
2.4 .027 -.011 -.006 .108 .027 -.140* -.014 .047 .008 -.055 .597** .513** .690** 1             
2.5 .008 .130* -0.1 -.061 -.007 0.026 -.082 -.015 .083 -.150** .371** .475** .367** .468** 1           
2.6 .086 -.018 .013 .127* -.063 -0.083 -.06 .056 -.070 -.026 .480** .461** .548** .687** .532** 1         
3.1 .045 .056 -.055 .094 -.045 -0.101 -.023 .025 .066 -.102 .525** .490** .577** .674** .650** .678** 1       
3.2 -.019 0.03 -.022 .025 -.101 -.113* .043 .004 .049 -.146** .356** .474** .413** .496** .671** .521** .662** 1     
3.3 .009 .114* -.103 -.017 -.055 -0.007 -.067 -.025 .047 -.130* .387** .445** .460** .511** .667** .583** .761** .707** 1   
3.4 .049 .038 -.038 .068 -.063 -.111* .002 .032 .022 -.080 .449** .483** .583** .643** .597** .608** .784** .715** .770** 1 

 
หมายเหตุ: *   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
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จากตาราง 4.2 ผู้วิจัยก าหนดตัวเลขเพ่ือแทนตัวแปรดังนี้ 

1.1  =  เพศ* 

1.2  =  ช่วงอายุ1* 

1.3  =  ช่วงอายุ2* 

1.4  =  ระยะเวลาการท างานในองค์การปัจจุบัน 

1.5  =  ระดับการศึกษาสูงสุด* 

1.6  =  ระดับต าแหน่ง1* 

1.7  =  ระดับต าแหน่ง2* 

1.8  =  ระดับต าแหน่ง3* 

1.9  =  องค์การท่ีสังกัด 1* 

1.10  =  องค์การท่ีสังกัด 2* 

IN1   =  การได้รับมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า  

IN2   =  การเสริมสร้างอ านาจ  

IN3   =  โอกาสในการพัฒนาความสามารถ  

IN4   =  โอกาสในการเจริญเติบโต 

IN5   =  บรรยากาศของความเป็นพันธมิตร  

IN6   =  ความยุติธรรม  

LD1  =  การตั้งเป้าหมายในการท างาน 

LD2  =  การให้และรับข้อมูลย้อนกลับ  

LD3  =  ความน่าเช่ือถือ  

LD4  =  การโน้มน้าวใจ  

*หมายเหตุ: ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ต้องมีการแปลงตัวแปรอิสระบางตัวท่ีเป็นมาตร

จัดอันดับมาเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ดังนี้ 

เพศ*  ก าหนดให้  เพศชาย = 1 และ เพศหญิง = 0 

ช่วงอายุ1* ก าหนดให้ 20-28 ปี = 1 และ ช่วงอายุอ่ืนๆ = 0 

ช่วงอายุ2* ก าหนดให้ 29-45 ปี = 1 และ ช่วงอายุอ่ืนๆ = 0 

ระดับการศึกษาสูงสุด* ก าหนดให้ ปริญญาตรี = 1 และ สูงกฟว่าปริญญาตรี = 0 

ระดับต าแหน่ง1* ก าหนดให้ พนักงาน = 1 และ ระดับต าแหน่งอ่ืน = 0 

ระดับต าแหน่ง2* ก าหนดให้ ผู้จัดการระดับต้น = 1 และ ระดับต าแหน่งอ่ืน = 0 

ระดับต าแหน่ง3* ก าหนดให้ ผู้จัดการระดับกลาง = 1 และ ระดับต าแหน่งอ่ืน = 0 
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องคก์ารท่ีสงักดั 1* ก าหนดให ้ องคก์ารดา้นอุตสาหกรรมออ้ย เยือ่กระดาษ 
  และปิโตรเคมี = 1 และ องคก์ารอ่ืนๆ = 0 
องคก์ารท่ีสงักดั 2* ก าหนดให ้ องคก์ารดา้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม = 1 
  และ องคก์ารอ่ืนๆ = 0 
จากนั้นน าตวัแปรเขา้สู่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานต่อไป 
4.2.1.1  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และกลยทุธก์าร

ส่ือสารของผูน้  า มีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารของคน
เก่ง 

   การวิเคราะห์ถดถอยของสมมติฐานท่ี  1 แสดงใหเ้ห็นว่า  มีตวัแปรอิสระท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท านายหรือมีผลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารโดยรวมของคนเก่ง 6 
ตวัแปร คือ การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า โอกาสในการพฒันาความสามารถ องคก์ารท่ีสงักดั 
อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั การตั้งเป้าหมายในการท างาน  และ ช่วงอายุ  โดยตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวั
แปร สามารถร่วมกนัท านายตวัแปรตาม คือ ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารของคนเก่ง ไดร้้อย
ละ 57.5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร 

ของคนเก่ง 

ตวัแปรพยากรณ์ B S.E.b Beta t P 
การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า  .310 .032 .455 9.774 .000 
โอกาสในการพฒันาความสามารถ  .144 .028 .245 5.195 .000 
องคก์าร ดา้นอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

.206 .042 .184 4.907 .000 

อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั .009 .004 .103 2.552 .011 
การตั้งเป้าหมายในการท างาน .087 .032 .130 2.690 .008 
ช่วงอาย ุ22-28 ปี .079 .039 -.082 2.023 .044 
ค่าคงท่ี 1.825     

R = .763          R2 = .583         R2adj = .575        F = 71.266         P = .000 
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จากตารางท่ี 4.3 สามารถอธิบายไดว้่า 
ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้นการไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่าเพ่ิม     

1 หน่วย จะท าใหค้วามรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารสูงข้ึน .455 หน่วย 
ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ เพ่ิม   

1 หน่วย จะท าใหค้วามรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารสูงข้ึน .245 หน่วย 
คนเก่งใน องคก์าร ดา้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมี ความรักและพลงั

ขบัเคล่ือนองคก์ารสูงกว่าคนเก่งในองคก์ารดา้นอ่ืนๆ .184 เท่า 
ถา้อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั เพ่ิมข้ึน 1 ปี จะท าให้ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน

องคก์ารสูงข้ึน .103 หน่วย 
ถา้กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าดา้นการตั้งเป้าหมายในการท างานเพ่ิม 1 หน่วย จะ

ท าใหค้วามรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารสูงข้ึน .130 หน่วย 
คนเก่งในช่วงอาย ุ 22-28 ปี (Generation Y) จะมีความรักและพลั งขบัเคล่ือน

องคก์ารต ่ากว่าคนเก่งในช่วงอายอ่ืุนๆ -.082 เท่า 
จากตารางท่ี 4.3 เม่ือน าตวัแปรทั้ง 4 มาจดัสมการระดบัความรักและพลงัขบัเคล่ือน

องคก์าร จะไดส้มการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
ความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ  =  .455 (การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า)  

  + .245 (โอกาสในการพฒันาความสามารถ)  
  + .184 (องคก์ารดา้นอุตสาหกรรมอาหารและ 
  เคร่ืองด่ืม) + .103 (อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั)  
  + .130 (การตั้งเป้าหมายในการท างาน) - .082  
  (ช่วงอาย ุ22-28 ปี)  

4.2.1.2  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และกลยทุธก์าร
ส่ือสารของผูน้  า  มีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้น
ความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารของคนเก่ง 

   การวิเคราะห์ถดถอยของสมมติฐานท่ี  2 แสดงใหเ้ห็นว่า  มีตวัแปรอิสระท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท านายหรือมีผลต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้นความรักและ
ปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารของคนเก่ง 9 ตวัแปร คือ โอกาสในการเจริญเติบโต  อายุงานในองคก์าร
ปัจจุบนั  องคก์าร ท่ีสงักดั  การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า  โอกาสในการพฒันาความสามารถ  
ความยติุธรรม  ช่วงอาย ุ ระดบัต าแหน่ง และการใหแ้ละรับขอ้มลูยอ้นกลบั  โดยตวัแปรอิ สระทั้ง 9 



101 

ตวัแปร สามารถร่วมกนัท านายตวัแปรตาม คือ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารของคนเก่ง ได้
ร้อยละ 56.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร  
ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารของคนเก่ง 

ตวัแปรพยากรณ์ b S.E.b Beta t P 
โอกาสในการเจริญเติบโต .226 .059 .243 3.840 .000 
อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั .030 .006 .211 5.135 .000 
องคก์าร ดา้นอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

.375 .071 .206 5.259 .000 

การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า .242 .054 .219 4.486 .000 
โอกาสในการพฒันาความสามารถ .184 .050 .192 3.664 .000 
ความยติุธรรม .163 .052 .169 3.106 .002 
ช่วงอาย ุ29-45 ปี .178 .065 .114 2.766 .006 
ระดบัต าแหน่งผูจ้ดัการระดบัตน้ -.130 .063 -.080 -2.057 .041 
การใหแ้ละรับขอ้มลูยอ้นกลบั -.112 .055 -.093 -2.027 .044 
ค่าคงท่ี .716     

R = .758          R2 = .574         R2adj = .561        F = 45.363         P = .000 
   

จากตารางท่ี 4.4 สามารถอธิบายไดว้่า 
ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้นโอกาสในการเจริญเติบโ ตเพ่ิม 1 หน่วย 

จะท าให้ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บั องคก์าร สูงข้ึน  
.243 หน่วย 

ถา้อายงุานในองคก์ารปัจจุบนัเพ่ิมข้ึน 1 ปี จะท าให้ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารสูงข้ึน .211 หน่วย 

คนเก่งใน องคก์าร ดา้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมี ความรักและพลงั
ขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์าร สูงกว่าคนเก่งใน องคก์ารดา้นอ่ืนๆ 
.206 เท่า 
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ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า เพ่ิม    
1 หน่วย จะท าใหค้วามรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บั องคก์าร
สูงข้ึน .219 หน่วย 

ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น โอกาสในการพฒันาความสามารถ เพ่ิม   
1 หน่วย จะท าใหค้วามรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บั องคก์าร
สูงข้ึน .192 หน่วย 

ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น ความยติุธรรม เพ่ิม 1 หน่วย จะท าให้
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารสูงข้ึน .169หน่วย 

คนเก่งในช่วงอาย ุ 29-45 ปี (Generation X) จะมีความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์ารดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์าร สูงกว่าคนเก่งในช่วงอายอ่ืุนๆ .114 เท่า 

คนเก่งในระดบัต าแหน่งผูจ้ดัการระดบัตน้ มีความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร
ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์าร ต ่ากว่าคนเก่งในระดบัต าแหน่งอ่ืนๆ .080 เท่า 

ถา้กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าดา้นการใหแ้ละรับขอ้มลูยอ้นกลบั 1 หน่วย จะท าให้
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารต ่าลง .093 หน่วย 

จากตารางท่ี 4.4 เม่ือน าตวัแปรทั้ง 8 มาจดัสมการระดบัความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์าร จะไดส้มการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
ความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ  =  .243 (โอกาสในการเจริญเติบโต) + .211 
ด้านความรักและปรารถนาจะอยู่กบัองค์การ (อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั) + .206 (องคก์ารดา้น 
 อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม) + .219 

 (การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า) + .192 
 (โอกาสในการพฒันาความสามารถ) + .169  
 (ความยติุธรรม) + .144 (ช่วงอาย ุ29-45 ปี)  
 - .080 (ต าแหน่งผูจ้ดัการระดบัตน้)  

- .093 (การใหแ้ละรับขอ้มลูยอ้นกลบั)  
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4.2.1.3 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น า มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้าน

การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศของคนเก่ง 

การวิเคราะห์ถดถอยของสมมติฐานท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า มีตัวแปรอิสระท่ีมี

ประสิทธิภาพในการท านายหรือมีผลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้าง

ผลงานท่ีเป็นเลิศของคนเก่ง 3 ตัวแปร คือ การได้รับมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า การตั้งเป้าหมายในการ

ท างาน และช่วงอายุ โดยตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันท านายตัวแปรตาม คือ ความรัก

และพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศของคนเก่ง ได้ร้อยละ 44.2 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ  

ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศของคนเก่ง 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.E.b Beta t P 

การได้รับมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า  .377 .037 .514 10.124 .000 

การตั้งเป้าหมายในการท างาน .154 .036 .273 4.252 .000 

ช่วงอายุ 29-45 ปี .106 .045 .102 2.331 .020 

ค่าคงท่ี 2.144     

R = .669         R2 = .448         R2adj = .442        F = 83.463         P = .000 

 

   จากตารางท่ี 4.5 สามารถอธิบายได้ว่า 

ถ้าคนเก่งได้รับสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินด้านการได้รับมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า เพิ่ม   

1 หน่วย จะท าให้ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศสูงขึ้น 

.514 หน่วย 

ถ้ากลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าด้านการตั้งเป้าหมายในการท างานเพิ่ม 1 หน่วย จะ

ท าให้ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศเพิ่มขึ้น .273 หน่วย 

คนเก่งในช่วงอายุ 29-45 ปี (Generation X) จะมีความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศสูงกว่าคนเก่งในช่วงอ่ืนๆ .102 เท่า 

จากตารางท่ี 4.5 เม่ือน าตัวแปรทั้ง 3 มาจัดสมการระดับความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ จะได้สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
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ความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ  =  .514 (การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า) 
ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานที่เป็นเลศิ + .273 (การตั้งเป้าหมายในการท างาน) + .102  
 (ช่วงอายุ2)  

4.2.1.4  สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และ กลยทุธก์าร
ส่ือสารของผูน้  า  มีอิทธิพลต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้น
การมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ืองของคนเก่ง 

การวิเคราะห์ถดถอยของสมมติฐานท่ี  4 แสดงให้ เห็นว่า  มีตวัแปรอิสระท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท านายหรือมีผลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้นการมุ่งมัน่พฒันา
อยา่งต่อเน่ืองของคนเก่ง 2 ตวัแปร คือ การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า และระดบัต าแหน่งโดยตวั
แปรอิสระทั้ง 2 ตวัแปร สามารถร่วมกนัท านายตวัแปรตาม คือ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  
ดา้นการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ ของคนเก่ง  ไดร้้อยละ 26.9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.001 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร  

ดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ืองของคนเก่ง 

ตวัแปรพยากรณ์ b S.E.b Beta t P 
การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า .334 .034 .491 9.8487 .000 
ระดบัต าแหน่งพนกังาน -.094 .047 -.099 -1.982 .048 
ค่าคงท่ี 2.963     

R = .523         R2 = .273         R2adj = .269        F = 58.263         P = .000 
 
  จากตารางท่ี 4.6 สามารถอธิบายไดว้่า 

ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้นการไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า เพ่ิม 1 
หน่วย จะท าใหค้วามรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง สูงข้ึน  .491 
หน่วย 

คนเก่งในระดบัต าแหน่ งพนกังานจะมีความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้น
การมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ต ่ากว่าคนเก่งท่ีเป็นอยูใ่นระดบัต าแหน่งอ่ืนๆ .099 เท่า 

จากตารางท่ี 4.6 เม่ือน าตวัแปรทั้ง 2 มาจดัสมการระดบัความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์าร ดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง จะไดส้มการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
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ความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ  =  .491 (การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า) 
ด้านการมุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเนื่อง - .099 (ระดบัต าแหน่ง1) 

4.2.1.5  สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และ กลยทุธก์าร
ส่ือสารของผูน้  า  มีอิทธิพลต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้น
ความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคของคนเก่ง 

การวิเคราะห์ถดถอยของสมมติฐานท่ี  5 แสดงใหเ้ห็นว่า  มีตวัแปรอิสระท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท านายหรือมีผลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร  ดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรค ของคนเก่ง 4 ตวัแปร คือ การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า  ความน่าเช่ือถือของผูน้  า
โอกาสในการพฒันาความสามารถ และเพศ โดยตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร สามารถร่วมกนัท านาย
ตวัแปรตาม คือ ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ของคนเก่ง ได้
ร้อยละ 24.5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที่ 4.7  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร  

ดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคของคนเก่ง 

ตวัแปรพยากรณ์ b S.E.b Beta t P 
การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า .207 .040 .301 5.197 .000 
ความน่าเช่ือถือของผูน้  า .121 .040 .168 2.978 .003 
โอกาสในการพฒันาความสามารถ .079 .036 .133 2.210 .028 
เพศชาย .099 .048 .103 2.085 .038 
ค่าคงท่ี 2.567     

R = .504         R2 = .254         R2adj = .245        F = 26.266      P = .000 
 
  จากตารางท่ี 4.7 สามารถอธิบายไดว้่า 

ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า เพ่ิม    
1 หน่วย จะท าให้ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้นดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค สูงข้ึน 
.301 หน่วย 

ถา้กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าดา้นความน่าเช่ือถือเพ่ิ มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความ
รักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคสูงข้ึน .168 หน่วย 
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ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น โอกาสในการพฒันาความสามารถ เพ่ิม   
1 หน่วย จะท าให้ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้นดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสร รคสูงข้ึน 
.133 หน่วย 
   คนเก่งท่ีเป็นเพศชายจะมีความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้นความไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรค สูงกว่าคนเก่งท่ีเป็นเพศหญิง .103 เท่า 

จากตารางท่ี 4.7 เม่ือน าตวัแปรทั้ง 4 มาจดัสมการระดบัความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์าร ดา้นความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค จะไดส้มการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
ความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ  =  .301 (การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า) 
ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  + .168 (ความน่าเช่ือถือ) + .133 (โอกาสในการ 
  พฒันาความสามารถ) + .103 (เพศ) 

4.2.1.6  สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิ งจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน และ กลยทุธก์าร
ส่ือสารของผูน้  า  มีอิทธิพลต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้น
การระลึกถึงองคก์ารในทางบวกของคนเก่ง 

   การวิเคราะห์ถดถอยของสมมติฐานท่ี  6 แสดงใหเ้ห็นว่า  มีตวัแปรอิสระท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท านายหรือมีผลต่อ ความรักและพลงัขบัเ คล่ือนองคก์าร  ดา้นการระลึกถึง
องคก์ารในทางบวก ของคนเก่ง 6 ตวัแปร คือ โอกาสในการพฒันาความสามารถ  การ ไดรั้บ
มอบหมายงานท่ีมีคุณค่า  องคก์ารท่ีสงักดั ช่วงอายุ   การโนม้นา้วใจ และการใหแ้ละรับขอ้มลู
ยอ้นกลบั โดยตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวัแปร สามารถร่วมกนัท านายตวัแปรตาม คือ ความรักและพลงั
ขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกของคนเก่ง ไดร้้อยละ 47.3 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.8  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร  

ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกของคนเก่ง 

ตวัแปรพยากรณ์ b S.E.b Beta t P 
โอกาสในการพฒันาความสามารถ .251 .047 .285 5.331 .000 
การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า .273 .051 .268 5.343 .000 
องคก์าร ดา้นอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

.445 .070 .265 6.345 .000 

ช่วงอาย ุ22-28 ปี -.257 .063 -.173 -4,047 .000 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ)      
      
ตวัแปรพยากรณ์ b S.E.b Beta t P 
การโนม้นา้วใจ .229 .061 .248 3.751 .000 
การใหแ้ละรับขอ้มลูยอ้นกลบั -.130 .066 -.117 -1.985 .048 
ค่าคงท่ี 1.649     

R = .695         R2 = .484         R2adj = .473        F = 47.743         P = .000 
 
  จากตารางท่ี 4.8 สามารถอธิบายไดว้่า 

ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น โอกาสในการพฒันาความสามารถ เพ่ิม  
1 หน่วย จะท าใหค้วามรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวก สูงข้ึน 
.285 หน่วย 

ถา้คนเก่งไดรั้บส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า เพ่ิม    
1 หน่วย จะท าใหค้วามรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร  ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวก สูงข้ึน 
.268 หน่วย 

คนเก่งใน องคก์าร ดา้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมี ความรักและพลงั
ขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกสูงกว่าคนเก่งในองคก์ารดา้นอ่ืนๆ .265 เท่า 

คนเก่งในช่วงอาย ุ 22-28 ปี (Generation Y) จะมีความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์ารดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกต ่ากว่าคนเก่งในช่วงอายอ่ืุนๆ .173 เท่า 

ถา้กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าดา้นการโนม้นา้วใจเพ่ิมข้ึน  1 หน่วย  จะท าให้ความ
รักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกสูงข้ึน .248 หน่วย 

ถา้กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าดา้นการใหแ้ละรับขอ้มลูยอ้นกลบั เพ่ิมข้ึน  1 หน่วย 
จะท าใหค้วามรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกต ่าลง .117 หน่วย 

จากตารางท่ี 4.8 เม่ือน าตวัแปรทั้ง6 มาจดัสมการระดบัความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์าร ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวก จะไดส้มการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
ความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ  =  .285 (โอกาสในการพฒันาความสามารถ) 
ด้านการระลกึถึงองค์การในทางบวก + .268 (การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า) + .265 
  (องคก์ารดา้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
   - .173 (ช่วงอาย ุ22-28 ปี) + .248 (การโนม้นา้วใจ)  
  - .117 (การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั) 
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ตารางท่ี 4.9  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความรักและ 

พลังขับเคล่ือนองค์การแต่ละด้านโดยรวมจากทั้ง 5 สมการ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ 
ความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

1 2 3 4 5 รวม 

ปัจจัยส่วนบุคคล       

1. เพศ - - - .103 - - 

2. ช่วงอายุ .144 .102 - - - .173 -.082 

3. อายุการท างานในองค์การปัจจุบัน .211 - - - - .103 

4. ระดับการศึกษา - - - - - - 

5. ระดับต าแหน่ง - .080 - - .099 - - - 

6. องค์การท่ีสังกัด .206 - - - .265 .184 

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน       

1. การได้รับมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า  .219 .514 .491 .301 .268 .455 

2. การเสริมสร้างอ านาจ  - - - - - - 

3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถ .192 - - .133 .285 .245 

4. โอกาสในการเจริญเติบโต  .243 - - - - - 

5. บรรยากาศของความเป็นพันธมิตร - - - - - - 

6. ความยุติธรรม .169 - - - - - 

กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า       

1. การตั้งเป้าหมายในการท างาน - .273 - - - .130 

2. การให้และรับข้อมูลย้อนกลับ - .093 - - - - .117 - 

3. ความน่าเช่ือถือ - - - .168 - - 

4. การโน้มน้าวใจ  - - - - .248 - 

ค่าคงท่ี .955 2.144 2.963 2.567 1.974 2.038 

 

หมายเหตุ:  * หมายถึงนัยส าคัญทางสถิติ 

  



 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเคร่ืองมือวัดความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความน่าเช่ือถือ รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วน

บุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าท่ีมีต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การของคนเก่ง โดยในบทนี้ประกอบด้วยการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา 

ข้อเสนอแนะต่อองค์การ ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

5.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด

ความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ  

แบบวัดความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การได้รับการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความน่าเช่ือถือโดยวิธีการทางสถิติ ประกอบด้วย

ข้อค าถามจ านวน 29 ข้อ ชี้วัดคุณลักษณะ 5 ด้านตรงตามแนวคิดของผู้วิจัย โดยด้านความรักและ

ปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-6      ด้านการทุ่มเท

สร้างผลงานท่ีเป็นเลิศประกอบด้วยข้อค าถาม 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7-13 ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 14-18 ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคประกอบด้วย

ข้อค าถาม 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 19-24 และด้านการระลึกถึงองค์การในทางบวกประกอบด้วยข้อค าถาม 5 

ข้อ ได้แก่ข้อ 25-28 และ 30  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพบว่า มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 

Validity) อยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.5 

(Costello and Osborne, 2005) แบบวัดความรักและพลังขับเคล่ือนฉบับนี้จึงสามารถวัดผลได้

ครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือ นอกจากนี้เม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมั่น รายด้าน
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ของคุณลักษณะ 5 ด้านพบว่ามีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 

.70 (McMillan 1996) ส่งผลให้แบบวัดมีคุณภาพในการวัดและให้ผลท่ีเช่ือถือได้ 

แบบสอบถามฉบับนี้มีความเหมาะสมในการอธิบายความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ

ของพนักงานท่ีท างานในองค์การเอกชนหลากหลายประเภทธุร กิจ และหลากหลายหน่วยงานท่ี

สังกัด สามารถอธิบายครอบคลุมประชากรเพศชายและหญิงท่ีเป็นกลุ่มพนักงานทั่วไปและจบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีช่วงอายุ 20-45 ปีได้ดี  

 

5.1.2 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น าที่มีต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง 

5.1.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย องค์การท่ีสังกัด ช่วงอายุ และอายุงานใน

องค์การปัจจุบัน ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย งานท่ีมีคุณค่า และ โอกาสในการ

พัฒนาความสามารถ ปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายในการ

ท างาน มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การของคนเก่งในภาพรวม  

5.1.2.2 ปัจจัยบุคคล ประกอบด้วย อายุงานในองค์การปัจจุบัน องค์การท่ีสังกัด 

ช่วงอายุ และระดับต าแหน่ง ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย โอกาสในการ

เจริญเติบโต งานท่ีมีคุณค่า โอกาสในการพัฒนาความสามารถ ความยุติธรรม ปัจจัยด้านกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น า ประกอบด้วย การให้ข้อมูลย้อนกลับ มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การ ด้านความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การของคนเก่ง 

5.1.2.3 ปัจจัยบุคคล ประกอบด้วย ช่วงอายุ ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 

ประกอบด้วย งานท่ีมีคุณค่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายใน

การท างาน มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ

ของคนเก่ง 

5.1.2.4 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ระดับต าแหน่ง ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่

ตัวเงิน ประกอบด้วย งานท่ีมีคุณค่า มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการมุ่งมั่น

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองของคนเก่ง 
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5.1.2.5 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 

ประกอบด้วย งานท่ีมีคุณค่า โอกาสในการพัฒนาความสามารถ ปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารของ

ผู้น า ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือของผู้น า มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การด้าน

ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่ง 

5.1.2.6 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ช่วงอายุ องค์การท่ีสังกัด ปัจจัยด้าน

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย โอกาสในการพัฒนาความสามารถ งานท่ีมีคุณค่า ปัจจัยด้านกล

ยุทธ์การส่ือสารของผู้น า ประกอบด้วย การโน้มน้าวใจ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีอิทธิพลต่อ

ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการระลึกถึงองค์การในทางบวกของคนเก่ง 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 

ผู้วิจัยมีข้อสังเกตและข้อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยท่ีผ่านมา โดยน าเสนอการอภิปราย

ผลการวิจัยและวิจารณ์ประเด็นต่างๆตามล าดับดังนี้ 

 

5.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด

ความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ  

ในการประเมินความเท่ียงตรงตามโครงสร้างในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยโปรแกรม SPSS พบว่าผลการ

วิเคราะห์มีความสอดคล้องตามโครงสร้างท่ีผู้วิจัยเสนอ อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

มีข้อท่ีควรพิจารณา เน่ืองจากมีนักวิชาการจ านวนหน่ึงจ าแนกแนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

องค์ประกอบโดยโปรแกรม SPSS มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดจ านวนตัวแปรลงโดยรวมปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กันสูงไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน และสามารถใช้เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ

โครงสร้างทฤษฎี (กัลยา วานิชย์บัญชา,  2552) ในขณะท่ีอารีวรรณ เช่ียวชาญวัฒนา และคณะ 

(2551) เห็นว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจควรใช้ในกรณีท่ีผู้วิจัยไม่ทราบโครงสร้าง

แนวคิดทฤษฎีหรือตัวแปรแฝง ประเภทท่ี 2 คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) โดยส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Lisrel ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีความเหมาะสมในกรณี

ท่ีผู้วิจัยต้องการทราบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีรวบรวมได้นั้นมีโครงสร้างเป็นไปตามทฤษฎีหรือ

กรอบแนวคิดท่ีตั้งไว้ล่วงหน้าหรือไม่  
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de Vet และคณะ  (2005 อา้งถึงใน อารีวรรณ เช่ียวชาญวฒัน า และคณะ , 2551) มีการ
ทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการน าแนวทางการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ
และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมาใชใ้นการประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบ
วดั SF-36 ผลการศึกษาพบว่ามี 15 กรณีจาก 23 กรณีท่ีวิเคราะห์องคป์ระกอบดว้ยวิ ธีวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ซ่ึงไดผ้ลการจดัองคป์ระกอบไม่สอดคลอ้งตามโครงสร้างทฤษฎีเดิม ซ่ึง de 
Vet และคณะ (2005 อา้งถึงใน อารีวรรณ เช่ียวชาญวฒันา และคณะ, 2551) เสนอว่า ในกรณีท่ีผูว้ิจยั
รู้โครงสร้างทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดอยูแ่ลว้ ควรวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมากกว่า ในขณะท่ี
มีนกัวิชาการบางส่วนไม่เห็นดว้ยกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดว้ยโปรแกรม Lisrel 
เน่ืองจาก ผลการหมุนแกนของ โปรแกรมอาจไดรั้บอิทธิพลจาก ตวัผูว้ิจยั จึงท าใหผ้ลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบดว้ยวิธียนืยนัส่วนใหญ่เป็นไปตามโครงสร้างท่ีผูว้ิจยัคาดหวงั ส่งผลใหง้านวิจยัมีความ
น่าเช่ือถือนอ้ยลง อยา่งไรก็ตามมีผลงานวิจยัท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าสามารถใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงส ารวจเพื่อยนืยนัโครงสร้างไดเ้ช่นกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) เช่น การศึกษาความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้างดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ของแบบวดัมาตราประมาณค่า  เก่ียวกบั
ลกัษณะจิตวิญญาณและการพยาบาลดา้นจิตวิญญาณของ McSherry, Draper, Kendrick (2002)  ซ่ึงมี
โครงสร้างทฤษฎีท่ีค่อนขา้งชดัเจน ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแบบวดัใหม้ีความเท่ียงตรงเชิงโค รงสร้างมากข้ึน  ส่วนคมกฤช  ใจค าปัน  
(2544) ท าการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างแบบวดัคุณธรรม  จริยธรรมพ้ืนฐานสาหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในดา้นความกตญัญูกตเวที  การพึ่งตนเอง  การรู้จกัประมาณตน  และความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่  
โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ เน่ืองจาก เป็นการสร้างเคร่ืองมือใหม่  นอกจากน้ี 
ดชันีช้ีวดัความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators) (อภิชยั มงคล, วชันี หตัถพนม , ภสัรา เชษฐ์
โชติศกัด์ิ, วรรณประภา ชลอกุล และละเอียด ปัญโญใหญ่, 2544) ของกรมสุขภาพจิตซ่ึงมีโครงสร้าง
ทฤษฎีท่ีชดัเจน ก็ถกูน ามา วิธีวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิงส ารวจ  เพื่อศึกษาความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง และเพ่ือใชพิ้จารณาลดขอ้ค าถามโดยคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบมากกว่า 0.40  

ดงันั้นอาจสรุปไดว้่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจสามารถน าไปใชเ้พ่ือ
วตัถุประสงคต่์างๆเหล่าน้ี คือ 1) เพื่อจดัองคป์ระกอบ โดยรวมปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์นัสูงไวใ้น
องคป์ระกอบเดียวกนั 2) เพื่อยนืยนัโครงสร้างทฤษฎีในกรณีท่ีแบบวดัดงักล่าวยงัไม่มีการสร้างและ
ตรวจสอบมาก่อน 3) เพื่อใชใ้นการลดจ านวนขอ้ค าถาม เพื่อคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีดี จากการศึกษาใน
ขา้งตน้ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวดัความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารฉบบัน้ี เน่ืองจากแบบวดัท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบวดัใหม่
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ท่ียังไม่มีการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง จึงควรวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเพ่ือศึกษา

โครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อค าถามและจัดข้อค าถามท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้ในองค์ประกอบ

เดียวกัน ทั้งนี้การวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ยังช่วยป้องกันการเกิดปัญหาท่ีตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธ์กันมาก (Multicollinearity) ในกรณีท่ีผู้วิจัยหรือผู้วิจัยท่านอ่ืนต้องการน าไปใช้ศึกษา

ต่อยอดด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ต่อไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552)  

 

5.2.2 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น าที่มีต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง 

5.2.2.1 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น า มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การของคน

เก่ง 

  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การของคนเก่งในภาพรวม โดยสามารถพยากรณ์ร่วมกันมี 3 กลุ่มปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัยส่วน

บุคคล ประกอบด้วย องค์การท่ีสังกัด ช่วงอายุ และอายุงานในองค์การปัจจุบัน กลุ่ม ปัจจัยด้าน

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย งานท่ีมีคุณค่า และโอกาสในการพัฒนาความสามารถ และกลุ่ม

ปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายในการท างาน โดยสามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การของคนเก่งได้ร้อยละ 57.5  

1) ปัจจัยส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคลจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบครั้งนี้พบว่าอายุงาน

ในองค์การปัจจุบันมีอิทธิพลทางบวกต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การในภาพรวมอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ .001 สอดคล้องกับแนวคิดของ Becker (1960) ซ่ึงเห็นว่าความผูกพันต่อองค์การ

เป็นการท่ีบุคคลน าตนเองเข้าไปผูกมัดกับการกระท าหรือพฤติกรรมบางอย่าง อันเน่ืองจากบุคคลได้

ลงทุนเสียเวลา และพลังงานไปกับสิ่งนั้น นอกจากนี้เม่ือบุคคลปฏิบัติงานในองค์การเป็นระยะ

เวลานานๆ บุคคลนั้นจะเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์การ เกิดการยอมรับในสภาพความเป็นอยู่ 

กฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผนของงานท่ีตนท า มีการรับรู้เร่ืองราวซ่ึงกันและกันอย่างเปิดเผย และ

มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยบางชิ้นท่ีท่ีแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลา

ปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ เช่น โสภา ทรัพย์มากอุดม (2533 อ้างถึงใน 

สุกานดา ศุภคติสันติ์, 2540), นันทนา ประกอบกิจ (2538 อ้างถึงใน สุกานดา ศุภคติสันติ์, 2540) 

 ช่วงอายุมีอิทธิพลทางลบต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การใน

ภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .001 โดยคนเก่งในช่วงอายุ 22-28 ปี หรือเจนเนอเรชั่นวายมีความ
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รักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารต ่ากว่าคนเก่งในช่วงอายอ่ืุนๆ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเก่ียวกบั
คนท างานในเจเนอเรชัน่วายของ Deloitte (2007) ท่ีเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ 21-
25 ปี จ  านวน 225 คน พบว่า เจเนอเรชัน่วายมีคว ามผกูพนัต่อองคก์ารแค่ในช่วงตน้ๆท่ีเร่ิมท างาน 
และมีอตัราการลาออกสูง เน่ืองจากยงัไม่มีความรับผดิชอบหรืออยูใ่นต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญั
ต่อองคก์าร ในขณะท่ีกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ (Baby Boomer) เป็นกลุ่มท่ีมีความรักและผกูพนัต่องานและ
องคก์ารสูง ทุ่มเทท างานหนกั เนน้ประสิทธิภาพและคุณภาพงานเป็นส าคญั (สมบติั กุสุมาวลี, 2549) 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่า บุคคลท่ีมีอายมุากข้ึนจะมีต าแหน่งหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีสูงข้ึน ซ่ึงท าใหเ้ห็นความส าคญัของตนเองในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์าร
ไปสู่ความส าเร็จไดช้ดัเจนมากกว่า สาเหตุดงักล่าวท าใหบุ้คคลเกิดการตระหนกัถึงบทบาทของตน
และแสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึง ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการ
ศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่ท่ีพบว่า คนท่ีมีอายมุากจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าคนท่ีมีอายนุอ้ย 
เน่ืองจากบุคคลท่ีมีอายมุากข้ึนจะมี ต าแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึน จึงกลายเป็นขอ้
ผกูพนัระหว่างตนกบัองคก์าร (ธีระ วีรธรรมสาธิต , 2532; กฤษกร ดวงสว่าง , 2540; กลัยา ทัง่รอด , 
2544; เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์, 2547; สวรัตน์ สวธนไพบูลย,์ 2548)  

องคก์ารท่ีสงักดัมีอิทธิพลทางบวกต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร
ในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 โดยองคก์ารดา้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความ
รักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารในภาพรวมสูงกว่าคนเก่งใน องคก์าร อ่ืนๆ อาจมีสาเหตุมาจากปัจจยั
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทธุรกิจ เช่น วฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ อยา่งไร ก็ตามยงัไม่พบแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีน ามาอธิบายผลการศึกษาดงักล่าวได ้ 

ลกัษณะส่วนบุคคลในดา้นอ่ืนๆ ของคนเก่งไดแ้ก่ เพศ ระยะเวลาท างาน
ในองคก์ารปัจจุบนั ระดบัการศึกษา และระดบัต าแหน่ง ไม่พบว่ามีอิทธิพลต่อ ความรักและพลงั
ขบัเคล่ือนองคก์ารในภาพรวม ผลการศึกษาดงักล่า วขดัแยง้กบัผลการศึกษาวิจยัท่ีผา่นมา (Glisson 
และ Durick, 1988; เนตินา โพธ์ิประสระ , 2541; พรทิพย ์เตชะอาภรณ์ชยั , 2543;) ซ่ึงเป็นผลการ
ศึกษาวิจยัในกลุ่มคนพนกังานทัว่ไป จึงอธิบายไดว้่า คนเก่งมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากกลุ่ม
พนกังานทัว่ไป คนเก่งเป็นผูมี้ความสามารถและผลการปฏิบติังานดีเลิศ (Williams, 2000;  Michaels 
และคณะ  2001; Robertson และ Abbey, 2003; ฐิติพร ชมภูค  า , 2547; Berger และ Berger, 2004 
รวมทั้งมีคุณลกัษณะต่างๆท่ีโดดเด่น เช่น การเป็นผูเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  กระตือรือร้น มีจิตใจท่ี
เขม้แข็งแมว้่าจะตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความพึงพอใจท่ีไดส้ร้าง
หรือคิดคน้นวตักรรมใหม่ มีความเป็นผูน้  าและมีวิสยัทศัน์  (Gardner, 1997; Robertson และ Abbey, 
2003; ฐิติพร ชมภูค  า , 2547; โทรน และเพลแลน , 2550) ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบ
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ของความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ และเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของคนเก่งโดยภาพรวม จึง

ส่งผลให้คุณลักษณะส่วนบุคคลบางประการไม่มีอิทธิพลต่อสร้างผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ

เพ่ือความก้าวหน้าในการท างาน 

2) สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินด้านงานท่ีมีคุณค่า  โอกาสในการ พัฒนา

ความสามารถมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การในภาพรวมของคนเก่งอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ .001 ในด้านด้านงานท่ีมีคุณค่าพบว่า คุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติการของพนักงาน รวมทั้งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

และทัศนคติต่องานของพนักงาน (Schultz และ Schultz, 1998) ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Hall และ Schneider (1972) และ Buchanan (1974) ท่ีพบว่างานท่ีมีคุณค่าท าให้คนเก่งเกิดความ

พอใจ มีแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน และเป็นปัจจัยส าคัญในล าดับต้นๆท่ีท าให้

คนเก่งเกิดความรักและผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งเกิดความรักและพลังขับเคล่ือนในการท างานเพ่ือ

องค์การ เน่ืองจากงานท่ีมีคุณค่าจะเป็นเสมือนแรงกระตุ้นและปัจจัยท่ีส่งเสริมภาพพจน์ของ

ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก่อให้เกิดความพอใจท่ีจะสนองความต้องการประสบความส าเร็จของแต่ละคน 

และงานท่ีท้าทายจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันผลงาน เป็นเสมือนแรงจูงใจให้บุคคลมีความ

กระตือรือร้นในการท างาน และสร้างผลงานท่ีดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า หากพนักงานรับรู้คุณลักษณะ

ของงานท่ีตนท าในทางบวก ก็ย่อมส่งผลให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงบวกต่องานและ

องค์การด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม งานท่ีซ ้าซากจ าเจจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกท้อถอย

และเบ่ือหน่ายการท างาน 

ในด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถพบว่าโดยพื้นฐาน คนเก่งมี

ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และพัฒนาการท างานเพ่ือเพิ่มพูนความสามารถและ

ศักยภาพอยู่เสมอ คนกลุ่มนี้มีความพยายามในการหาโอกาสหรือเวทีในการแสดงผลงานของตน 

(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550) ดังนั้นการได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ท าให้บุคคลมี

ความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ หรือสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นเลิศ และเป็นปัจจัย

ส าคัญท่ีท าให้คนเก่งเกิดความผูกพันต่อองค์การ (McCrindle และ Hooper, 2006; Wagner และ 

Harter, 2006; Gostick และ Elton, 2009; Thomas, 2009) 

ในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย การเสริมสร้างอ านาจ โอกาสในการ

เจริญเติบโต บรรยากาศของความเป็นพันธมิตร และความยุติธรรมไม่มีอิทธิพลต่อความรักและพลัง

ขับเคล่ือนองค์การในภาพรวมของคนเก่งอย่างมีนัยส าคัญ ในด้านการเสริมสร้างอ านาจพบว่าขัดแย้ง

กับผลการศึกษาวิจัยของ Tebbitt (1993) และ Yukl (2006) ซ่ึงพบว่าการเสริมสร้างอ านาจในการ
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ท างานท าใหพ้นกังานเกิดความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    มีความมุ่งมัน่ในการ
ท างานใหส้ าเร็จ  มีการทดลองคิดคน้วิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการบริหารและปฏิบติังาน  มีความพึง
พอใจในการท างานสูงข้ึน เกิดความเช่ียวชาญในงาน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและความลม้เหลวท่ี
เกิดข้ึน รวมทั้งมีสมัพนัธภาพกบัเพ่ือร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาดีข้ึน  ทั้งน้ีคนเก่งอาจพิจารณาว่า
โอกาสท่ีไดรั้บ เช่ น ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในเร่ืองส าคญัแทนผูบ้ริหาร หรือไดรั้บโอกาสในการเป็น
หวัหนา้ทีมโครงการ เกิดจากผูน้  าหรือผูร่้วมงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีศกัยภาพพอ ท าใหต้น
ตอ้งรับผดิชอบงานท่ีเพ่ิมข้ึน (Newstrom, 2002; วิเชียร วิทยอุดม, 2548) นอกจากน้ีอาจมีสาเหตุจาก
การท่ีคนเก่งไม่ไดรั้บขอ้มลูสนบัสนุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ จึง
ท าใหรู้้สึกไม่พอใจ ทั้งน้ีองคก์ารและผูน้  าควรมีการพดูคุยและก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบท่ีชดัเจน รวมทั้งใหข้อ้มลูท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ (วิเชียร วิทยอุดม , 
2548)  

ผลการศึกษาในดา้น โอกาสในการเจริญเติบโต ขดัแยง้กบังานวิจยัของ 
McCrindle และ Hooper (2006) Wagner และ Harter (2006) Gostick และ Elton (2009) Banchirdrit 
(2009) Zigarmi และคณะ (2009) ท่ีพบว่าการท่ีไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายสายอาชีพของ
ตน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้นเก่งเกิดความ พนกังานไดรั้บรู้ว่าตนมีโอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
รวมทั้ง พึงพอใจในงาน มีความรักและพลงัขบัเคล่ือน ในงาน มีความผกูพนัต่อองคก์าร และ
ปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์าร  

ในดา้นบรรยากาศของความเป็นพนัธมิตร พบว่าขดัแยง้กบัแนวคิดของ
อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ ์(2550) ท่ีเสนอว่าหากคนเก่งไม่มีความสุขกบัการท างาน ก็จะไม่มีแรงจูงใจท่ีจะ
สร้างผลงานและพฒันาตนเอง และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Banchirdrit  (2009) ท่ีพบว่า
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยูก่บัองคก์ารของพนกังานท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานดีในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในประเทศไทย แต่อยา่งไรก็ตาม ตวัแปรดงักล่าวจดัเป็น
ตวัแปรท่ีมีความส าคญัค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัตวัแปรอ่ืนๆรวมทั้งเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อดา้น
ความปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์ารซ่ึงเป็นองคป์ระกอบยอ่ยในความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์ารเท่านั้น   

ในดา้น ความยติุธรรม ขดัแยง้กบัแนวคิดและงานวิจยับางส่วนท่ีพบว่า  
ความยติุธรรมในดา้นของการบริหารจดัการ เป็นมิติหน่ึงในการสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารในกลุ่ม
พนกังานท่ีเป็น คนเก่ง  (Glen, 2006) โดยคนเก่งใหค้วามส าคญักบัการ พิจารณาความชดัเจนของ
วตัถุประสงคใ์นการท างาน รวมถึงระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกบั
การใหร้างวลัและการพฒันาพนกังาน และเมื่อคนเก่งรับรู้ถึงความไม่ยติุธรรมก็มีแนวโนม้จะลด
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ความตั้งใจในการท างานและลาออกจากองคก์ารในท่ีสุด  (Banchirdrit, 2009; Zigarmi และคณะ , 
2009) อยา่งไรก็ตาม ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อดา้นความปรารถนาจะเป็นสมาชิกของ
องคก์ารซ่ึงเป็นองคป์ระกอบยอ่ยในความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารเท่านั้น   

3) กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  า 
กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าดา้นการตั้งเป้าหมายในการท างานมีอิทธิพล

ต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารใ นภาพรวมของคนเก่งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 ผล
การศึกษามีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Tower Perrin (2006) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รักษาพนกังานท่ีเป็นคนเก่งท่ีพบว่า การช้ีแจงความคาดหวงัท่ีองคก์ารและผูบ้งัคบับญัชามีต่อ
พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหค้นเก่งอยูก่บัองคก์าร (Berger และ Berger, 2004) ผล
การศึกษาดงักล่าวสามารถอธิบายไดจ้ากแนวคิดทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) โดย
เป้าหมายจะเป็นส่ิงจูงใจแก่บุคคลก็ต่อเม่ือมีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง ทา้ทายและไดรั้บการยอมรับ
จากบุคลากร  (Locke และ Latham, 1990; Milkovich และ Newman, 2008; กลัยาณี คูณมี , 2552) 
เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและชดัเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทราบว่า
จะตอ้งทุ่มเทความพยายามมากนอ้ยเพียงไรเพ่ือใหบ้รรลุความคาดหวงัดงักล่าว 

ในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ยการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ความน่าเช่ือถือของผูน้  า 
และการโนม้นา้วใจไม่มีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารในภาพรวมของคนเก่ง ใน
ดา้นการใหแ้ละรับขอ้มลูยอ้นกลบั พบว่ามีความขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ Hackman และ Oldham 
(1976) ท่ีปรากฏว่า การใหแ้ละรับขอ้มลูยอ้นกลบัเป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงจู งใจในการท างาน และท า
ใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจ เน่ืองจากขอ้มลูยอ้นกลบัจะช่วยใหพ้นกังานรับรู้ถึงผลงานท่ีดีหรือไม่
ดีของตนเอง และน าไปเช่ือโยงกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้พ่ือปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดไวไ้ด ้
อยา่งไรก็ตามในการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในกลุ่มพนกังานท่ีเป็นคนเก่งมีประเด็นท่ีแตกต่างออกไป คือ 
ในกลุ่มคนท่ีมีศกัยภาพสูงหรือพิจารณาว่ามีโอกาสพฒันาได ้ (High Performers) ตอ้งการขอ้มลู
ยอ้นกลบัพอประมาณเม่ือตอ้งการปรับแกพ้ฤติกรรม แต่ไม่บ่อยจนกลายเป็นจูจ้ี้ เผด็จการและ
ขดัขวางความคิดเห็น (The Ken Blanchard Companies, 2004; Barrett, 2008)  

ในดา้นความน่าเช่ือถือของผูน้  า พบว่าขดัแยง้กบัการศึกษาของ พสุ เดชะ
รินทร์ และคณะ (2549)  Dirks (2006) Gostick และ Elton (2009) ท่ีเสนอว่า ความน่าเช่ือถือของผูน้  า
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะกระตุน้ใหค้นอ่ืนเกิดความเช่ือถือ ศรัทธาและไวว้างใจ  และท าใหพ้นกัง านเกิด
ทศันคติเชิงบวก มีความรับผดิชอบและทุ่มเทในการท างานมีสญัญาใจ เกิดความรักและผกูพนัต่อ
องคก์ารและสร้างความส าเร็จใหอ้งคก์าร จากผลการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า ความ
น่าเช่ือถือของผูน้  าไม่ใช่ประเด็นหลกัท่ีส่งผลต่อ ขีดสมรรถนะ คุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมกา ร
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ท างานท่ีสร้างสรรค์ของคนเก่งในภาพรวม นั่นคือ ถึงแม้ว่าผู้น าจะมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ คนเก่งก็

ยังสามารถปฏิบัติงานดีเช่นเดิม เน่ืองจากธรรมชาติของคนเก่งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษ

โดดเด่นเหนือบุคคลอ่ืน และสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีตนหรือ

องค์การตั้งไว้ (Williams, 2000; Michaels และคณะ, 2001; Robertson และ Abbey, 2003; Berger 

และ Berger, 2004; และ ฐิติพร ชมภูค า, 2547) รวมทั้งมีคุณสมบัติท่ีจะน าตนเองไปสู่บทบาทท่ีมี

ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สามารถจัดการหรือแก้ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และมีความเป็นผู้น า 

ผลการศึกษาพบว่า การโน้มน้าวใจไม่ใช่ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความ

มุ่งมั่นและพฤติกรรมเชิงบวกในการท างานของคนเก่งในภาพรวม ถึงแม้ว่าการโน้มน้าวใจจะเป็น

เคร่ืองมือท่ีผู้น าใช้ในการจูงใจ หรือการกระตุ้นปลุกเร้าให้พนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรม

สอดคล้องกับความต้องการของผู้น าและองค์การ (Bettinghaus และ Cody, 1987; อรวรรณ ปิลันธน์

โอวาท, 2552) แต่เน่ืองจากคนเก่งมักจะแสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและสามารถสร้าง

ผลการปฏิบัติงานให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าหมายอยู่แล้ว กลยุทธ์นี้จึงไม่มีความจ าเป็นมากในการช่วย

สร้างความรักและพลังขับเคล่ือนในภาพรวมของคนเก่ง 

5.2.2.2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น า มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้าน

ความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การของคนเก่ง 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การ ด้านความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การของคนเก่ง โดยสามารถพยากรณ์ร่วมกันมี 3 

กลุ่มปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัยบุคคล ประกอบด้วย อายุงานในองค์การปัจจุบัน องค์การท่ีสังกัด ช่วงอายุ 

และระดับต าแหน่ง กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย โอกาสในการเจริญเติบโต 

งานท่ีมีคุณค่า โอกาสในการพัฒนาความสามารถ ความยุติธรรม กลุ่มปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสาร

ของผู้น า ประกอบด้วย การให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความรักและพลัง

ขับเคล่ือนองค์การ ด้านความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การของคนเก่ง ได้ร้อยละ 56.1 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล 

   ปัจจัยส่วนบุคคลจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบครั้งนี้พบว่า อายุงานใน

องค์การปัจจุบันมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความรักและปรารถนาจะอยู่

กับองค์การของคนเก่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .001 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือบุคคลปฏิบัติงาน

ในองค์การเป็นระยะเวลานาน บุคคลจะเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์การ เกิดการยอมรับในสภาพ

ความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผน โดยพบว่าผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

การศึกษาของ Sheldon (1971) Mowday และคณะ (1979) อาจารี นาคศุภรังษี (2540) ภัทริกา ศิริ
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เพชร (2541) และ ธานินทร์ สุทธิกุญชร (2545) ท่ีพบว่าระยะเวลาในท างานมีความสมัพนัธก์บัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงผลการวิจยัน้ีอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนโดยทฤษฎี Side-Bet ของ Becker (1960) ท่ี
เสนอว่า บุคคลเปรียบเทียบส่ิงท่ีตนไดล้งทุน ในพลงักาย  พลงัสมอง  และทุ่มเทเวลาใหก้บัองคก์าร  
รวมถึงยอมเสียโอกาสบางอยา่งไป ดงันั้นจึงหวงัท่ีจะไดรั้บประโยชน์ตอบแทนจากองคก์าร  ส่งผล
ใหบุ้คคลเกิดการไตร่ตรองว่าหากตนลาออกหรือโยกยา้ยจากองคก์ารไปจะตอ้งสูญเสียส่ิงใด  ดงันั้น
การท่ีบุคคลหน่ึงๆ  เขา้เป็นสมาชิกองคก์ารยิ่ งนานเท่าไรก็เหมือนกบัไดล้งทุนอยูก่บัองคก์ารมาก
เท่านั้น  

นอกจากน้ียงัพบว่าช่วง อายมุีอิทธิพลต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์ารดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 โดยท่ีคนเก่ง
ในช่วงอาย ุ 29-45 ปี หรือเจเนอเรชัน่เอก๊ซ ์มีความปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารสูงกว่าคนเก่งในช่วง
อาย ุ22-28 ปี (เจเนอเรชัน่วาย ) และช่วงอาย ุ 46-60 ปี (เบบ้ีบูมเมอร์ ) เพราะคนเก่งช่วง เจเนอเรชัน่
เอก๊ซซ่ึ์งส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารระดบัตน้และระดบักลางยงัพบเห็นโอกาสและเสน้ทางการเติบโต
ภายในองคก์าร จึงมีแนวโนม้ท่ีจะร่วมงา นกบัองคก์ารเดิมต่อไป ซ่ึง ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไม่
สอดคลอ้งตามท่ีผูว้ิจยัท่านอ่ืนๆเสนอ ผลงานวิจยัส่วนใหญ่พบว่า คนท่ีมีอายมุากจะมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารมากกว่าคนท่ีมีอายนุอ้ย โดยไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่า บุคคลท่ีมีอายมุากข้ึนมกัไม่ชอบการ
เปล่ียนแปลง และไม่ตอ้งการปรับตวัในสภาพแวดลอ้มใหม่ ประกอบกบัมีต าแหน่งหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีสูงข้ึน จึงกลายเป็นขอ้ผกูพนั อีกทั้งโอกาสเปล่ียนงานใหม่ส าหรับบุคคลท่ีอายมุากเป็น
เร่ืองยาก (ธีระ วีรธรรมสาธิต , 2532; กฤษกร ดวงสว่าง , 2540; กลัยา ทัง่รอด , 2544; เพลินพิศ ศิริ
สมบูรณ์, 2547; สวรัตน์ สวธนไพบูลย,์ 2548) แต่ในกลุ่มคนเก่งซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถและผล
การปฏิบติังานโดดเด่น ในหลายองคก์ารพยายามแสวงหาและซ้ือตวัคนเก่งมาร่วมงานในองคก์าร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมีประสบการณ์และวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการ อีก
ประการหน่ึงเป็นเพราะโครงสร้างต าแหน่งขององคก์ารเร่ิมนอ้ยลงตามระดบัท่ีสูงข้ึน ท าใหค้นเก่ง
ช่วงวยัเบบ้ี บูมเมอร์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงแสวงหาเสน้ทางใหม่ท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการความมัน่คงในการท างานไดม้ากกว่า ส่วนคนเก่งในเจนเนอเรชัน่วาย โดยพ้ืนฐานเป็น
กลุ่มท่ีมีความทะเยอทะยาน ชอบการเปล่ียนแปลง และมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนงานบ่อย 

องคก์ารท่ีสงักดัมีอิทธิพลทางบวกต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร
ในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 โดยองคก์ารดา้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความ
รักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารในภาพรวมสูงกว่าคนเก่งใน องคก์าร อ่ืนๆ อาจมีสาเหตุมาจากปัจจยั
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทธุรกิจ เช่น วฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามยงัไม่พบแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีน ามาอธิบายผลการศึกษาดงักล่าวได ้
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ระดบัต าแหน่ง มีอิทธิพลทางลบต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร
ดา้นความรัก และปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 โดยระดบัต าแหน่ง
ผูจ้ดัการระดบัตน้มีความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์าร
ต ่ากว่าคนเก่งในระดบัต าแหน่งอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุทศัน์ ครองชนม์  (2543) กลัยา 
ทัง่รอด (2544) วิไล ทองทวี (2544)  ท่ีพบว่า ต  าแหน่งท่ีแตกต่างกนันั้นจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารท่ีแตกต่างกนั อธิบายไดว้่า ผูจ้ดัการระดบัตน้เป็นต าแหน่ง ท่ีมีประสบการณ์ในสายงาน
พอสมควรและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน เน่ืองจากช่วยลดตน้ทุนและระยะเวลาในการสอน
งานขององคก์า รใหม่ อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาในเร่ืองความสมัพนัธข์องต าแหน่งงานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารนั้น ก็มิไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงทิศทางและความสมัพนัธ ์  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ เพศ และการศึกษา ไม่มี อิทธิพลต่อความ
รักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารดา้นความรักและปราร ถนาจะอยูก่บัองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึง
ขดัแยง้กบัผลงานวิจยัของ เนตินา โพธ์ิประสระ (2541) และพรทิพย ์เตชะอาภรณ์ชยั (2543) ซ่ึง
พบว่า ตวัแปรเพศมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดยเพศชายมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงกว่า
เพศหญิง เน่ืองจากเพศชายส่วนใหญ่มีโอกาสไดรั้บมอ บหมายงานต่างๆและมีโอกาสกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงานสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงผลท่ีขดัแยง้น้ีสามารถอธิบายไดว้่า การบริหารธุรกิจในปัจจุบนั
เป็นการบริหารท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของตวัช้ีวดัท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธแ์ละเป้าประสงคข์ององคก์าร ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการน าแนวคิดเร่ืองดชันีช้ีวดัผ ลงาน (Key Performance Indicators) แนวคิด Balance 
Scorecard แนวคิดการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) ฯลฯ มาใชใ้นการ
บริหารจดัการใหผ้ลการปฏิบติังานขององคก์ารและพนกังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัองคก์ารใน
ปัจจุบนั (จิรประภา อคัรบวร, 2549) ซ่ึงระบบบริหารผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจนน้ีท าใหเ้พศชายและ
เพศหญิงมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการสร้างผลการปฏิบติังานและศกัยภาพเพื่อความกา้วหนา้ในการ
ท างาน  

2) ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 
ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน จากการวิเคราะห์ผลคร้ังน้ีพบว่า โอกาสในการ

เจริญเติบโต งานท่ีมีคุณค่า โอกาสในการพฒันาความสามารถ ความยติุธรรม เป็นปัจ จยัท่ีมี อิทธิพล
ต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารของคนเก่งอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 โดยโอกาสในการเจริญเติบโตเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ผลการวิจยั
น้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัหลายช้ินท่ีพบว่า การท่ีพนกังานไดรั้บรู้ว่าตนมีโอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
รวมทั้งไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายสายอาชีพของตน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้นเก่งเกิด
ความพึงพอใจในงาน มีความรักและพลงัขบัเคล่ือนในงาน มีความผกูพนัต่อองคก์าร และปรารถนา
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จะเป็นสมาชิก ขององคก์าร  (McCrindle และ  Hooper, 2006; Wagner และ Harter, 2006; 
Banchirdrit, 2009; Gostick และ Elton, 2009; Zigarmi และคณะ , 2009)  เน่ืองจาก คนเก่งมีความ
ตอ้งการท่ีจะน าตนเองไปสู่บทบาทท่ีมีความรับผดิชอบเพ่ิมข้ึน  (Gardner, 1997; Robertson และ 
Abbey, 2003; ฐิติพร ชมภูค  า, 2547; โทรน และเพลแลน, 2550) ดงันั้นหากองคก์ารมีการด าเนินการ
บริหารจดัการและพฒันาคนเก่งอยา่งเป็นระบบ รวมทั้ง มีการวางเสน้ทางในการเจริญเติบโตไว้
ค่อนขา้งชดัเจน หรือเปิดโอกาสใหค้นเก่งมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายสายอาชีพของตนก็มี
แนวโนม้ว่าคนเก่งจะไม่ลาออกไปร่วมงานกบัองคก์ารอ่ืน  

นอกจากน้ีงานท่ีมีคุณค่า ท าใหค้นเก่งเกิดความรู้สึกคุม้ค่าท่ีจะทุ่มเทพลงั
กายพลงัใจ (Glen, 2006; Wagner และ Harter , 2006; Gostick และ Elton, 2009; Thomas, 2009; 
Zigarmi และคณะ, 2009) ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Banchirdrit (2009) เก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกจากงานของพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีในอุตสาหกรรม
อิเลค็ทรอนิคส์ในประเทศไทยท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นงานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการออกจาก
งานของพนกังานท่ีมีผลงานดี เน่ืองจากพนกังานพบว่า งานในท่ีท างานเดิมไ ม่มีความทา้ทาย และมี
ความเครียดสูง เน่ืองจาก คนเก่งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการหรือแกปั้ญหา  รวมทั้งเรียนรู้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความพึงพอใจท่ีไดส้ร้างหรือ
คิดคน้นวตักรรมใหม่ (Gardner, 1997; Robertson และAbbey, 2003; ฐิติพร ชมภูค  า , 2547; โทรน 
และเพลแลน, 2550) ดงันั้นจึงตอ้งงานท่ีมีความทา้ทาย มีคุณค่าต่อตนเอง และในหลายองคก์ารมีการ
มอบหมายงานในลกัษณะโครงการพิเศษ ซ่ึงเป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อหน่วยงานและองคก์าร ท า
ใหค้นเก่งรับรู้ว่าตนมีคุณค่าและมีความส าคญัต่อองคก์ารซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกรักและปรารถนา
จะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป   

ในดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ พบว่า สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ Wagner และ Harter (2006) Gostick และ Elton (2009) Thomas (2009) ท่ีพบว่า การ
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองท าใหบุ้คคลเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร เน่ืองจาก คน
เก่งมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ พฒันาตนเอง พฒันาการท างานเพ่ือเพ่ิมพนูความสามารถและ
ศกัยภาพอยูเ่สมอ รวมทั้งเพ่ือ สนองตอบความตอ้งการประสบความส าเร็จของตนเอง  (อาภรณ์  ภู่
วิทยพนัธุ,์ 2550) การส่งเสริมและใหโ้อกาสคนเก่งไดพ้ฒันาตวัเ องอยา่งต่อเน่ือง ท าใหค้นเก่งเกิด
ความพึงพอใจและรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของผูน้  าและองคก์ารในทางบวก และปรารถนาท่ีจะเป็น
สมาชิกขององคก์ารต่อไป  

อีกประการส าคญัท่ีคนเก่งใชใ้นการพิจารณาคือความยติุธรรมและความ
เหมาะสมของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิด
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ของ  Glen (2006) และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Zigarmi และคณะ  (2009) ท่ีพบว่า ความ
ยติุธรรม เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความรักและพลงัขบัเคล่ือนในงาน และเมื่อคนเก่งรับรู้ถึงความไม่
ยติุธรรมก็มีแนวโนม้จะลดความตั้งใจในการท างานและลาออกจากอง คก์ารในท่ีสุด  (Banchirdrit, 
2009) เน่ืองจากบุคคลเปรียบเทียบส่ิงท่ีตนใหก้บัองคก์ารหรือส่ิงท่ีตอ้งลงทุนในการท างาน (Input) 
กบัผลท่ีไดรั้บจากองคก์าร (Output) ทั้งกบัตนเองและบุคคลอ่ืน โดย Mello (2006) เสนอว่าหาก
บุคคลเปรียบเทียบแลว้รับรู้ถึงความเสมอภาคธรรม ก็จะเกิดแรงจูงใจในการท างาน เกิดพนัธะผกูพนั
ต่อองคก์าร และสร้างผลการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้มเม่ือรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรม ก็
จะน าไปสู่พฤติกรรมและกระบวนการทางคิดท่ีบิดเบือนไป  เช่น เปล่ียนการลงทุนในการท างาน 
(Change Input) โดยการเพ่ิมหรือลดความตั้งใจในการท างาน หรืออาจเลื อกท่ีจะหลีกหนี
สถานการณ์ (Leave) โดยการลาออก  

อยา่งไรก็ตามพบว่า ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้นการเสริมสร้างอ านาจ และ
บรรยากาศของความเป็นพนัธมิตรไม่อิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารดา้นความรัก
และปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารของคนเก่งอยา่งมีนยัส าคญั  ในดา้น การเสริมสร้างอ านาจ พบว่า
ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ Zigarmi และคณะ (2009) ท่ีพบว่าการเสริมสร้างอ านาจ และ โอกาสใน
การตดัสินใจมีความสมัพนัธก์บัความรักและพลงัขบัเคล่ือนในงาน อธิบายไดว้่าความมีอิสระในงาน
ท่ีคนเก่งไดรั้บนั้น อาจมีขอบเขตกวา้งกว่ากลุ่มพนกังานทัว่ไป เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งการใหค้นเก่ง
แสดงศกัยภาพท่ีมีอยา่งเต็มท่ีรวมทั้งไม่ตอ้งการทดัทานหรือท าใหรู้้สึกว่าถกูตีกรอบทางความคิด แต่
ในทางกลบักนั คนเก่งอาจพิจารณาว่า โอกาสท่ีไดรั้บ เช่น ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในเร่ืองส าคญัแทน
ผูบ้ริหาร หรือไดรั้บโอกาสในการเป็นหวัหนา้ทีมโครงการ เกิดจากผูน้  าหรือผูร่้วมงานไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่มีศกัยภาพพอ ท าใหต้นตอ้งรับผดิชอบงานท่ีเพ่ิมข้ึน (Newstrom, 2002; วิเชียร 
วิทยอุดม, 2548) นอกจากน้ีอาจมีสาเหตุจากการท่ีคนเก่งไม่ไดรั้บขอ้มลูสนบัสนุนท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ จึงท าใหรู้้ สึกไม่พอใจ ทั้งน้ีองคก์ารและผูน้  าควรมีการ
พดูคุยและก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีชดัเจน รวมทั้งใหข้อ้มลูท่ีเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ (วิเชียร วิทยอุดม, 2548) 

ในดา้นบรรยากาศของความเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัท่ีคนเก่งใช้
พิจารณาในการตดัสินใจ อยูก่บัองคก์าร  ผลการศึกษาดงักล่าวขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ 
Banchirdrit (2009) ท่ีพบว่าความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยูก่บัองคก์าร
ของพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในประเทศไทย แต่อยา่งไรก็
ตาม ตวัแปรดงักล่าวจดัเป็นตั วแปรท่ีมีความส าคญัค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัตวัแปรอ่ืนๆใน
งานวิจยัดงักล่าว  
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3) กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  า 
ผลการศึกษาพบว่า กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าดา้น การใหแ้ละรับขอ้มลู

ยอ้นกลบัมีอิทธิพลทางลบต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยู่
กบัองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาวิจยั ของ  Blegan (1993) 
Hackman และ Oldham (1976) ท่ีพบว่าการไดรั้บผลยอ้นกลบัของงานเป็นปัจจยัจูงใจท่ีท าใหบุ้คคล
เกิดความพึงพอใจในการท างาน อยา่งไรผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแนวคิด
เร่ืองการส่ือสารตามสถานการณ์ของ  The Ken Blanchard Companies (2004) และ Barrett (2008) ท่ี
เสนอว่า ในการส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีมีผลการปฏิบติังานในระดบัสูง ผูเ้ช่ียวชาญ หรือกลุ่มคนเก่ง  
ควรใหก้ารสนบัสนุนขอ้มลูหรือขอ้มลูยอ้นกลบัจากผูน้  าเพียงบางส่วนท่ีจ  าเป็นต่อการตดัสินใจ โดย
ตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้งมีท่ีมาและการอา้งอิงท่ีชดัเจน เน่ืองจากการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัค่อนขา้งบ่อย
อาจท าใหค้นเก่งรู้สึกว่าผูบ้งัคบับญัชาจูจ้ี้ เผด็จการและขดัขวางความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์
ของตวัเอง จนน าไปสู่ความไม่พอใจและทศันคติทางลบ 

ในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ยการตั้งเป้าหมายในการท างาน ความน่าเช่ือถือ
ของผูน้  า และการโนม้นา้วใจไม่พบว่ามีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นความรัก
และปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั ผลการศึกษาดงักล่าวขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ 
Tower Perrin ท่ีเสนอว่า การช้ีแจงความคาดหวงัท่ีองคก์ารมีต่อพนกังานเป็นปัจจยัส าคญัประการ
หน่ึงท่ีท าใหค้นเก่งอยูก่บัองคก์าร (Berger และ Berger, 2004) นอกจากน้ีในดา้นความน่าเช่ือถือของ
ผูน้  า พบว่าขดัแยง้กบัการศึกษาของ พสุ เดชะรินทร์  และคณะ  (2549)  Dirks (2006) Gostick และ 
Elton (2009) ท่ีเสนอว่า ความน่าเช่ือถือของผูน้  าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะกระตุน้ใหค้นอ่ืนเกิดความ
เช่ือถือ ศรัทธาและไวว้างใจ เกิดสญัญาใจและความผกูพนัต่อองคก์าร และ ถึงแมว้่าการโนม้นา้วใจ
จะถกูน ามาใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการจูงใจใหค้นอยูก่บัองคก์าร อยา่งไรก็ตามจากผลการศึกษา
น้ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่า การตั้งเป้าหมายในการท างาน ความน่าเช่ือถือของผูน้  า และกลยทุธก์ารโนม้นา้ว
ใจไม่ใช่ตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพพอในการจูงใจในกรณีท่ีคนเก่งมีความประสงคท่ี์จะออกจาก
องคก์ารอยา่งแน่วแน่ เน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืนๆมีอิทธิพลหนกัแน่นในการจูงใจใหค้นเก่งไปร่วม งาน
ดว้ยมากกว่า เช่น งานท่ีมีคุณค่า ความกา้วหนา้ในการท างาน เงินเดือนท่ีสูงข้ึน (Banchirdrit  , 2552) 
ซ่ึงท่ีท างานเดิมยงัไม่สามารถจดัใหไ้ดใ้นขณะนั้น 
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5.2.2.3 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น า มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้าน

การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศของคนเก่ง 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศของคนเก่ง โดยสามารถพยากรณ์ร่วมกันมี 3 กลุ่ม

ปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย งานท่ีมีคุณค่า ในส่วน

ปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายในการท างาน และปัจจัยบุคคล 

ประกอบด้วย ช่วงอายุ โดยสามารถร่วมกันโดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศของคนเก่งได้ร้อยละ 44.8 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาพบว่าคนเก่งในช่วง อายุมีอิทธิพลต่อความรักและพลัง

ขับเคล่ือนองค์การด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .001 โดยคนเก่ง

ในช่วงอายุ  29-45 ปี หรือเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ มีความทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศอย่างสูงกว่าคนเก่ง

ในช่วงวัยอ่ืน เน่ืองจากคนในเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับผู้บริหารระดับต้นหรือ

ระดับกลาง ซ่ึงมีหน้าท่ีในการรับเป้าหมายการท างานจากผู้บริหารระดับสูงและต้องควบคุมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับรองลงมาให้ปฏิบัติงานให้ได้ตรงตามเป้าหมายท่ีองค์การตั้งไว้ 

ประกอบกับในระดับนี้จ าเป็นต้องแข่งขันกันเพ่ือขึ้นสู่ระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้นและมีอัตราต าแหน่ง

น้อยลง จึงท าให้คนเก่งในเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์มีความทุ่มเทความพยายามสูงกว่าคนเก่งในระดับอ่ืนๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอ่ืนๆ  ประกอบด้วย เพศ อายุงานในองค์การ

ปัจจุบัน ระดับการศึกษา และระดับต าแหน่ง พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงอธิบายได้จากคุณลักษณะโดย

พื้นฐานของคนเก่ง ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความทุ่มเทและกระตือรือร้นร้นในการท างาน รวมทั้งสามารถสร้าง

ผลงานในระดับท่ีสูงกว่าเป้าหมาย (Gardner, 1997; Robertson และ Abbey, 2003; ฐิติพร ชมภูค า, 

2547; โทรน และเพลแลน, 2550) ประกอบกับองค์การท่ีศึกษามีระบบบริหารจัดการผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพจึงท าให้พนักงานทุกคนรับรู้เป้าหมายท่ีชัดเจนท าให้ทราบว่าจะต้อง

ทุ่มเทความพยายามมากน้อยเพียงไรเพ่ือให้บรรลุความคาดหวังดังกล่าว (Locke และ Latham, 1990; 

Milkovich และ Newman, 2008; กัลยาณี คูณมี, 2552) ท าให้ตัวแปรอ่ืนๆไม่มีผลต่อความรักและ

พลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ 
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ในดา้นองคก์ารท่ีสงักดัพบว่าไมม่ีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์ารดา้นการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ อยา่งมีนยัส าคญั  แสดงใหเ้ห็นว่าผลการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกนัในทุกองคก์าร 

2)  ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 
ผลการศึกษาพบว่าส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น งานท่ีมีคุณค่า  มีอิทธิพลต่อ

ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.001 ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี คุณลกัษณะของงาน ของ Hackman และ Oldham (1976) ท่ีเสนอ
ว่าคุณลกัษณะของงานมีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจ  ความพึงพอใจและ ผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน ทั้งน้ีเน่ืองจาก งานท่ีมีคุณค่า ท าใหค้นเก่งเกิดความรู้สึกคุม้ค่าท่ีจะทุ่มเทพลงักายพลงัใจ 
(Glen, 2006; Gostick และ Elton, 2009; Thomas, 2009; Wagner และ Harter , 2006; Zigarmi และ
คณะ, 2009) ความหลากหลายของงานและงานท่ีทา้ทายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะพฒันาความผกูพนัท่ีมี
ต่อองคก์ารท่ีพนกังานท าอยู ่ (Buchanan, 1974) เพราะงานท่ีทา้ทายจะ เป็นแรงกระตุน้และปัจจยัท่ี
ส่งเสริมภาพพจน์ของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งก่อใหเ้กิดความพอใจท่ีจะสนองความตอ้งการประสบ
ความส าเร็จของแต่ละคน นอกจากน้ีงานท่ีทา้ทายจะส่งเสริมใหม้ีการแข่งขนัผลงานเป็นแรงจูงใจให้
บุคคลมีความกระตือรือร้นในการท างาน  ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
Shermarhorn (2002) ท่ีว่าการไดรั้บผดิชอบงานมีคุณค่า ทา้ทายความสามารถเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ตอบสนองความตอ้งการความตอ้งการบรรลุความส าเร็จสูงสุด ซ่ึงเป็นความตอ้งการในล าดบัสูงสุด
ตามแนวคิดล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow  

ในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ยการเสริมสร้างอ านาจ  โอกาสในพฒันา
ความสามารถ โอกาสในการเจริญเติบโต บรรยากาศของความเป็นพนัธมิตรและความยติุธรรมเป็น
ปัจจยัท่ีไม่ มีอิทธิพลต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร ดา้น การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ
อยา่งมีนยัส าคญั ผลการศึกษาคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาหลายช้ินเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์าร ความทุ่มเทในการท างาน (Tebbitt, 1993; Ahlrichs, 2003; McCrindle และ 
Hooper, 2006; Greenberg, Baker และ Hemmingway, 2006; Wagner และ Harter, 2006; Gostick 
และ Elton, 2007; Banchirdrit, 2009; Thomas, 2009; Zigarmi และคณะ, 2009) อธิบายไดว้่า คนเก่ง
มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานเพื่อองคก์าร โดยอุทิศก าลงักาย และก าลงัใจ
เพื่อปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งเต็มท่ี เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายสูงสุดของ
องคก์ารและสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดียิง่ๆข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Williams (2000) 
Michaels และคณะ  (2001) Robertson และ Abbey (2003) ฐิติพร ชมภูค  า (2547) และ Berger และ 
Berger (2004) ท่ีเสนอในแนวทางเดียวกนัว่า คนเก่งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษโดดเด่น
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เหนือบุคคลอ่ืน และสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีตนหรือองค์การ

ตั้งไว้อยู่แล้ว และความสามารถท่ีเป็นเลิศนี้จัดเป็นเกณฑ์ประเมินหน่ึงท่ีองค์การใช้ในการพิจารณา

คัดเลือกคนเก่งเข้าโครงการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะดังกล่าวเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของคน

เก่งท่ีพิเศษกว่าพนักงานในกลุ่มอ่ืนๆ 

3) กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า 

ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าด้านการตั้งเป้าหมายใน

การท างานมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .001 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ Wagner และ Harter 

(2006) ท่ีพบว่าการรับรู้วัตถุประสงค์ของงานและความคาดหวังในการท างานส่งผลต่อความทุ่มเท

ในการท างาน สามารถอธิบายได้ว่า เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ เป็นสิ่งท่ีช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าจะต้องทุ่มเทความพยายามมากน้อยเพียงไรเพ่ือให้

บรรลุความคาดหวังดังกล่าว (Locke และ Latham, 1990; Milkovich และ Newman, 2008; กัลยาณี 

คูณมี, 2552)  

ในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับ ความน่าเช่ือถือของผู้น า 

และการโน้มน้าวใจไม่มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการทุ่มเทสร้างผลงาน

ท่ีเป็นเลิศอย่างมีนัยส าคัญ ในด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับพบว่าขัดแย้งกับผลการศึกษาของ Hackman 

และ Oldham (1980) ท่ีระบุว่าข้อมูลย้อนกลับจะเป็นแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการ

ประเมินผลการท างานของตนเอง เป็นข้อมูลท่ีท าให้บุคคลรับรู้ถึงผลงานท่ีดีหรือไม่ดีของตนเอง 

และน าไปปรับปรุงเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้ แต่ในกลุ่มคนเก่งซ่ึงมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

และเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของตนเองค่อนข้างสูง จึงไม่ต้องการ ข้อมูลย้อนกลับหรือ

ค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา และอาจเห็นว่า การท่ีผู้บังคับบัญชาใส่ใจในเร่ืองการให้ข้อมูลย้อนกลับ

มากเกินไปแสดงถึงความไม่ไว้วางใจ จู้จี้ เผด็จการ หรือขัดขวางความคิดเห็นและความคิด

สร้างสรรค์ของตน 

ในด้านความน่าเช่ือของผู้น า พบว่าคุณลักษณะด้านความ สามารถ อัน

ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้น า เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนในการสร้าง

แรงบัลดาลใจ และท าให้พนักงานเกิดทัศนคติเชิงบวก ช่ืนชมและยึดถือเป็นต้นแบบ (Role Model)

ในการทุ่มเทท างานและสร้างความส าเร็จให้องค์การ (พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2549; Dirks, 2006; 
Gostick และ Elton, 2009) แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดในข้างต้น ทั้งนี้อาจมี

เหตุผลมาจากตัวคนเก่งมีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าและมีวิสัยทัศน์ในการท างาน (Gardner, 
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1997; Robertson และ Abbey, 2003; ฐิติพร ชมพูค า, 2547; โทรน และเพลแลน, 2550) จึงสามารถ

น าตัวเองไปสู่บทบาทท่ีผู้บริหารและองค์การคาดหวังไว้ได้โดยไม่ต้องมีแรงบันดาลใจจากต้นแบบ 

ในด้านการโน้มน้าวใจพบว่าไม่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Barrett 

(2008) รวมถึงผลการศึกษาวิจัยของ Gostick และ Elton (2009) ท่ีเสนอว่ากลยุทธ์การโน้มน้าวใจมี

ผลในการเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของพนักงานและน าไปสู่ความทุ่มเทในการท างาน ทั้งนี้อาจมี

สาเหตุมาจากคนเก่งคือกลุ่มบุคคลท่ีสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีตน

หรือองค์การตั้งไว้ (Williams, 2000; Michaels และคณะ, 2001; Robertson และ Abbey, 2003; ฐิติ

พร ชมภูค า, 2547 และ Berger และBerger, 2004) ท าให้กลยุทธ์การโน้มน้าวใจซ่ึงผู้บังคับบัญชามี

วัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือกระตุ้น จูงใจให้ผู้บังคับบัญชาเกิดทัศนคติ หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ี

ตนและองค์การต้องการไม่มีความจ าเป็นในการใช้เพ่ือจูงใจหรือกระตุ้นให้พนักงานกลุ่มท่ีเป็นคน

เก่งสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ  

5.2.2.4 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น า มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้าน

การมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของคนเก่ง 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของคนเก่ง โดยสามารถพยากรณ์ร่วมกันมี 2 กลุ่มปัจจัย 

คือ กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย งานท่ีมีคุณค่า และกลุ่มปัจจัยส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย ระดับต าแหน่ง ในส่วนของปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า พบว่า ไม่มีส่วน

ร่วมในการพยากรณ์ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของคน

เก่ง โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองของคนเก่งได้ร้อยละ 27.3 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับต าแหน่งมีอิทธิพลต่อ ความรักและพลัง

ขับเคล่ือนองค์การด้านการมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .001 โดยท่ีคนเก่งท่ี

เป็นผู้จัดการระดับสูงหรือผู้บริหารมีความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การสูงกว่าคนเก่งในต าแหน่ง

อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในเร่ืองความสัมพันธ์ของต าแหน่งงานกับความผูกพันต่อองค์การ

และความมุ่งมั่นและความผูกพันต่อองค์การมิได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางใด จากผลการศึกษาในข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า ผู้จัดการระดับสูงหรือผู้บริหารให้

ความส าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองสูงกว่าพนักงานในระดับอ่ืนๆ โดยการมุ่งมั่น

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองนี้ คือการท างานท่ีมีการไตร่ตรอง ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่ง
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หยอ่นในส่ิงท่ีท านั้น มีการวางแผน วดัผล คิดคน้วิธีแกไ้ขปรับปรุง ซ่ึงเป็นบทบาทความรับผดิชอบ
ส าคญัของผูบ้ริหารในการท าใหอ้งคก์ารมีความกา้วหนา้  และสามารถพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ออก
สู่ตลาดอยูเ่สมอ จึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัมากในการขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่ความส าเร็จในยคุสมยั
ปัจจุบนั ประกอบกบัผูบ้ริหารตอ้งท าหนา้ท่ีในการเป็นตน้แบบ (Role Model) และเป็นผูส้อนงานแก่
พนกังานแล ะผูบ้ริหารในระดบัรองลงมา จึงท าใหผู้บ้ริหารมี ความ มุ่งมัน่ในการพฒันาสูงกว่า
พนกังานในระดบัต าแหน่งอ่ืนๆ 

ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เพศ  ช่วงอาย ุอายกุารท างาน 
ไม่พบว่ามีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งมี
นยัส าคญั ทั้งน้ีอธิบายไดว้่า โดยพ้ืนฐาน คนเก่งมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ พฒันาตนเอง และ
พฒันาการท างานเพ่ือเพ่ิมพนูความสามารถและศกัยภาพอยูเ่สมอ คนกลุ่มน้ีมีความพยายามในการ
หาโอกาสหรือเวทีในการแสดงผลงานของตน (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ,์ 2550) ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัส่วน
ใหญ่จะมุ่งอธิบายถึงคนเก่งในภาพรวม ไม่ค่อยพบในกรณีจ าแนกตามความแตกต่างส่วนบุคคล 

ในดา้นองคก์ารท่ีสงักดัพบว่าไมม่ีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์ารดา้น การมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งมีนยัส าคญั  แสดงใหเ้ห็นว่าผลการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกนัในทุกองคก์าร 

2)  ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 
ผลการศึกษาพบว่าส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น งานท่ีมีคุณค่า  มีอิทธิพลต่อ

ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.001 อธิบายไดว้่าการไดรั้บมอบหมายงานท่ี มีคุณค่าและทา้ทายหรือ ไดรั้บมอบหมาย โครงการท่ีมี
ความส าคญัต่อองคก์ารท าใหค้นเก่งตอ้งพยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆท่ีช่วยใหท้ างานไดดี้ยิง่ข้ึน 
นอกจากน้ีท าใหค้นเก่งรู้สึกว่าตนมีความสามารถและมีความส าคญัต่อองคก์ารมากข้ึน (Thomson 
และ Mabey, 1994) 

ในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ ยการเสริมสร้างอ านาจ  โอกาสในพฒันา
ความสามารถ โอกาสในการเจริญเติบโต บรรยากาศของความเป็นพนัธมิตรและความยติุธรรมเป็น
ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยา่ง
มีนยัส าคญั จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดว้่า องคก์ารในปัจจุบนัใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคก์ารท่ีท าการศึกษามีการจดัท า
โครงการบริหารจดัการคนเก่งอยา่งเป็นระบบ จึงมีแนวทางในการพฒันาขีดความสามารถของ
พนกังานค่อนขา้งชดัเจน รวมทั้งเปิดโอกาสใหค้นเก่งไดแ้สดงความรู้คว ามสามารถอยา่งเต็มท่ี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ พฒันาตนเอง และพฒันาการท างานเพ่ือเพ่ิมพนู
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ความสามารถและศักยภาพของคนเก่ง (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550) จึงท าให้ปัจจัยอ่ืนๆไม่มีอิทธิพล

ต่อการพัฒนาตนเองของพนักงานในกลุ่มนี้ 

3)  กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า 

ปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า พบว่า ไม่มีส่วนร่วมในการ

พยากรณ์ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของคนเก่ง ผล

การศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า การส่ือสารของเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อ

องค์การ เกิดประสิทธิภาพในการท างาน เกิดแรงจูงใจในการท างาน และมี ความรักและพลัง

ขับเคล่ือน  (Rowden, 2000; Baldoni, 2003; Glen, 2006; Mayer และคณะ, 2006; Wagner และ 

Harter, 2006; Zigarmi และคณะ, 2009) อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีการศึกษาท่ีพบผลหรือ

ความสัมพันธ์ท่ีเด่นชัดระหว่างกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น ากับการพัฒนาตนเองของคนเก่ง 

5.2.2.5 สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น า มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้าน

ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่ง 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่ง โดยสามารถพยากรณ์ร่วมกันมี 3 กลุ่มปัจจัย คือ 

กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย งานท่ีมีคุณค่า โอกาสในการพัฒนา

ความสามารถ กลุ่มปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือของผู้น าและ

กลุ่มปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การ ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่งได้ร้อยละ 25.4 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาพบว่า เพศมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ

ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .001 โดยเพศชายมีความไม่ย่อ

ท้อต่ออุปสรรคสูงกว่าเพศหญิง อธิบายได้ว่า เพศชายท่ีเป็นคนเก่งมีความอดทนต่อการท างาน 

ความเครียด และสามารถควบคุมอารมณ์เม่ือประสบกับสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนาได้ดีกว่าเพศหญิง 

อย่างไรก็ตามไม่พบงานวิจัยท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งในประเด็นดังกล่าว การศึกษาวิจัยส่วนมากจะ

พบว่าเพศชายมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศหญิง (เนตินา โพธิ์ประสระ, 2541; พรทิพย์ เตชะ

อาภรณ์ชัย, 2543) ซ่ึงแนวคิดความผูกพันต่อองค์การไม่สามารถอธิบายครอบคลุมด้านความไม่ย่อ

ท้อต่ออุปสรรค ดังนั้นผลการศึกษาดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากเพศชายส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับ

มอบหมายงานต่างๆและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานสูงกว่าเพศหญิง รวมทั้งเพศหญิงมี



130 

บทบาทและภาระรับผิดชอบค่อนข้างมากทั้งในส่วนของงานและครอบครัว ต้องจัดสรรเวลา

บางส่วนให้กับครอบครัว จึงอาจมีส่วนให้เพศหญิงรู้สึกเหน่ือย และท้อได้มากกว่าเพศชาย  

ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ช่วงอายุ อายุการท างาน 

ระดับการศึกษา และระดับต าแหน่งไม่พบว่ามีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การด้าน

ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่งอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า โดยภาพรวมของพนักงาน

ท่ีเป็นคนเก่งจะคุณลักษณะของความกระตือรือร้นและมีจิตใจท่ีเข้มแข็งแม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรค

ต่างๆ (Williams, 2000; Michaels และคณะ, 2001; Robertson และ Abbey, 2003; ฐิติพร ชมภูค า, 

2547 และ Berger และ Berger, 2004) รวมทั้งมีความเพียร ใช้เวลาในการท างานอย่างเต็มท่ี คุ้มค่า 

และรอบคอบซ่ึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไม่ได้ส่งผลให้ความมุ่งมั่นและฝ่าฟันอุปสรรค

แตกต่างกัน 

ในด้านองค์การท่ีสังกัดพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษามีความ

สอดคล้องกันในทุกองค์การ 

2) สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 

ผลการศึกษาพบว่าสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินด้านงานท่ีมีคุณค่า โอกาสในการ

พัฒนาความสามารถมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรคของคนเก่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .001 การได้รับมอบหมายงานท่ีมีคุณค่าต่อตนเอง

และองค์การ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาความสามารถ เป็นสิ่งท่ีช่วยให้บุคคลบรรลุความต้องการ

ด้านความส าเร็จสูงสุด (Self-Actualization) โดยเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนเก่งรู้สึกว่า องค์การเห็น

ความส าคัญของตนในการเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนองค์การไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้ จึงเป็น

เสมือนพลังและแรงจูงใจให้บุคคลเกิดความอุตสาหพยายามในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 

และท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและเพ่ือนพนักงาน  

ในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วยการเสริมสร้างอ านาจ โอกาสในการ

เจริญเติบโต บรรยากาศของความเป็นพันธมิตร และความยุติธรรมเป็นปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่งอย่างมีนัยส าคัญ  อย่างไรก็

ตามจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ไม่พบผลการศึกษาท่ีสามารถอธิบายเหตุผลในด้าน

ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

3) กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า 

ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าด้านความน่าเช่ือถือ มี

อิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคนเก่งอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ี .001 ความน่าเช่ือถือของผู้น า เป็นคุณลักษณะ ขีดความสามารถ หรืออ านาจใน

การท่ีจะกระตุ้นให้คนอ่ืนเกิดความเช่ือ ศรัทธาหรือไว้วางใจ (Goetsch, 2005) โดยสอดคล้องกับผล

การศึกษาวิจัยของ พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2549)  Dirks  (2006) Gostick และ Elton (2009) ท่ี
พบว่าความน่าเช่ือถือของผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พนักงานเกิดทัศนคติเชิงบวก และมีความ

รับผิดชอบต่องานอย่างเต็มท่ี  อธิบายได้ว่า ความน่าเช่ือถือในด้านความสามารถในการท างานของ

ผู้น า ท าให้ผู้ตามเกิดความศรัทธาและยึดถือเป็นต้นแบบ รวมถึงผู้น าท่ีมีความเมตตากรุณา จะเป็นผู้

ร่วมรับผิดชอบในสิ่งท่ีไม่ดีและแบ่งปันความส าเร็จกับผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติต่อพนักงานทุก

คนอย่างเท่าเทียม (Goetsch, 2005)  ท าให้พนักงานมีก าลังใจในการท างาน ไม่ย่อท้อและไม่กลัว

อุปสรรคเน่ืองจากมีผู้บังคับบัญชาคอยให้การสนับสนุน 

 ในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วยการตั้งเป้าหมายในการท างาน การให้และรับข้อมูล

ย้อนกลับ และการโน้มน้าวใจไม่มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความไม่ย่อ

ท้อต่ออุปสรรคของคนเก่งอย่างมีนัยส าคัญ ผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนหน้า ท่ีพบว่า การตั้งเป้าหมายในการท างานเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้

ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าจะต้องทุ่มเทความพยายามมากน้อยเพียงไร (Gostick และ Elton, 2009) ในส่วน

การให้และรับข้อมูลย้อนกลับก็เป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีผู้น าใช้เพ่ือช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน

ได้ดีขึ้น สะดวกขึ้น (Glen, 2006) และการโน้มน้าวใจก็เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการลดหรือขจัด 

ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบได้แก่ ความท้อ ความไม่พึงพอใจ ความเครียดซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีบั่นทอน

ประสิทธิภาพการท างาน (Glen, 2006; Wagner และ Harter, 2006; Zigarmi และคณะ, 2009) 

อย่างไรก็ตามไม่พบผลการศึกษาวิจัยท่ีแสดงถึงผลและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวอย่าง

ชัดเจน 

5.2.2.6 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผู้น า มีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้าน

การระลึกถึงองค์การในทางบวกของคนเก่ง 

  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การ ด้านการระลึกถึงองค์การในทางบวกของคนเก่ง โดยสามารถพยากรณ์ร่วมกันมี 3 กลุ่ม

ปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ช่วงอายุ องค์การท่ีสังกัด กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งจูงใจท่ี

ไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย โอกาสในการพัฒนาความสามารถ งานท่ีมีคุณค่า และกลุ่มปัจจัยด้านกล

ยุทธ์การส่ือสารของผู้น า ประกอบด้วย การโน้มน้าวใจ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การด้านการระลึกถึงองค์การในทางบวกของคนเก่งได้ 

ร้อยละ 48.4 



132 

   1)  ปัจจยัส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่าองคก์ารท่ีสงักดั และช่วงอายมุีอิทธิพลต่อความรักและ

พลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกของคนเก่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.001 โดยโดยองคก์ารดา้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร
ในภาพรวมสูง กว่าคนเก่งใน องคก์าร อ่ืนๆ  อาจมีสาเหตุมาจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภท
ธุรกิจ เช่น วฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามยงัไม่พบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีน ามา
อธิบายผลการศึกษาดงักล่าวได ้ ในส่วนของช่วงอายพุบว่า ช่วงอาย ุ 22-28 ปี หรือเจเนอเรชัน่วายมี
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวก ต ่ากว่าคนเก่งในช่วงอายุ
อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเก่ียวกบัคนท างานในเจเนอเรชัน่วายของ Deloitte (2007) จาก
เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ 21-25 ปี จ  านวน 225 คน พบว่าเจเนอเรชัน่วายมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแค่ในช่วงตน้ๆ ประกอบกบั เจเนอเรชัน่วาย  เป็นกลุ่มท่ี มีความเป็นตวัของตั วเอง
สูง ตอ้งการแสดงออกทางความคิด การพดู การแต่งกาย มีความอดทนต ่า ชอบทา้ทายแนวปฏิบติั
เดิม ชอบการเปล่ียนแปลง คิดนอกกรอบ ดงันั้นเม่ือเกิดความคบัขอ้งใจต่อผูบ้ริหาร เพ่ือนร่วมงาน 
หรือองคก์าร จึงแสดงความไม่พอใจออกมาโดยอาจไม่ไดพ้ิจารณาถึงผลดีหรือผลเสียจากการกระท า
ดงักล่าว  

ในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ยเพศ อายกุารท างาน ระดบัการศึกษา และระดบั
ต าแหน่งไม่มีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารดา้น การระลึกถึงองคก์ารในทางบวก
ของคนเก่งอยา่งมีนยัส าคญั ในดา้นเพศพบว่ามีความขดัแยง้กบัผลการศึกษาก่อนหนา้ ซ่ึงปรากฏว่า
เพศชายมีความผกูพั นต่อองคก์ารสูงกว่าเพศหญิง เน่ืองจากเพศชายส่วนใหญ่มีโอกาสไดรั้บ
มอบหมายงานต่างๆและมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานสูงกว่าเพศหญิง  (เนตินา โพธ์ิประสระ , 
2541; พรทิพย ์เตชะอาภรณ์ชยั, 2543) จึงท าใหเ้กิดการรับรู้ในทางบวกต่อองคก์ารสูงกว่าเพศหญิง 
อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาในคร้ังน้ีอธิบายไดว้่า องคก์ารมีการปฏิบติัและใหโ้อกาสเพศหญิงและ
เพศชายในการท างานอยา่งเท่าเทียมกนัจึงไม่พบว่าตวัแปรเพศมีผลต่อการระลึกถึงองคก์ารใน
ทางบวก  

ในดา้นของอายกุารท างานพบว่า ผลการวิจยัส่วนใหญ่รวมถึงทฤษฎี Side-
bet Theory จะมุ่งอธิบายถึงผลท่ีมีต่อความปรารถนาในการเป็นสมาชิกขององคก์ารมากกว่า อยา่งไร
ก็ตามมีการศึกษาจ านวนไม่นอ้ยท่ีพบว่า ระยะเวลาปฏิบติังานไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์าร เช่น โสภา ทรัพยม์ากอุดม (2533 อา้งถึงใน สุกานดา ศุภคติสนัต์ิ, 2540), นนัทนา ประกอบ
กิจ (2538 อา้งถึงใน สุกานดา ศุภคติสนัต์ิ, 2540)  
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ในดา้นระดบัการศึกษาพบว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยเพ่ิม
ประสิทธิผล และความสามารถในการปรับตวัสามารถเอาชนะส่ิงแวดลอ้มได ้บุคคลท่ีไดรั้บ
การศึกษาสูงยอ่มมีสติในการพิจารณาส่ิงต่างๆ อยา่งมีเหตุผลทั้งในดา้นกวา้ง และดา้นลึกมากข้ึน
ตามล าดบัของการศึกษาท่ีสูงข้ึน (Corcoran, 1981 อา้งถึงใน นรพรรณ อุณหะนนัทน,์ 2546) พรทิพย ์
เตชะลาภรณ์ชยั (2543) พนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงยอ่มไดรั้บต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและอตัรา
เงินเดือนในระดบัดี รวมทั้งไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นคนเก่งและมีความสามารถ จึงควรมีความรักและ
พลงัขบัเคล่ือนองคก์ารดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกสูงกว่าคนท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า แต่ใน
กลุ่มคนเก่ง การศึกษาไม่ใช่ขอ้จ  ากดัในการพิจารณาส่งเสริมและพฒันาคนเก่ง จึงไม่ใช่ตวัแปรท่ี
ส่งผลต่อเจตคติท่ีบุคคลมีต่อองคก์าร 

ผลการศึกษาในดา้นระดบัต าแหน่ง ไม่สอดคลอ้งกบัผลกา รวิจยัของ
สุทศัน์ ครองชนม์  (2543) กลัยา ทัง่รอด (2544) วิไล ทองทวี  (2544) กฤศวรรณ นวกุล และ นิภา
ภรณ์ วีระสกุลทอง (2547) ท่ีพบว่า ต  าแหน่งท่ีแตกต่างกนันั้นจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารท่ี
แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาในเร่ืองความสมัพนัธข์องต าแหน่งงานกบัคว ามผกูพนัต่อ
องคก์าร มิไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางใด 

2)  ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 
ผลการศึกษาพบว่าส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินดา้น โอกาสในการพฒันา

ความสามารถ งานท่ีมีคุณค่า มีอิทธิพลต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร ดา้น การระลึกถึง
องคก์ารใ นทางบวก ของคนเก่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001โดย โอกาสในการพฒันา
ความสามารถ และงานท่ีมีคุณค่า เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธท์างบวกต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือน
องคก์าร ดา้น การระลึกถึงองคก์ารในทางบวก  ตามแนวคิดของ Herzberg (1975) โอกาสในการ
พฒันาความสามารถ และงานท่ี มีคุณค่าเป็นปัจจยัจูงใจท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มคนเก่งซ่ึงมีความตอ้งการในการพฒันาตนเองในระดบัสูง 
(Gardner, 1997; Robertson และ Abbey, 2003; ฐิติพร ชมภูค  า , 2547; โทรน และเพลแลน , 2550) 
รวมทั้งท าใหเ้กิดคุณภาพชีวิตในการท า งาน (Kossen, 1991) การใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการ
พฒันาขีดความสามารถของพนกังานเป็นการสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารถึงการให้
ความส าคญัในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์นอกจากน้ีงานท่ีมีคุณค่า จะเป็นเสมือนแรงกระตุน้
และปัจจยัท่ีส่งเสริมภาพพจน์ของผูป้ฏิบติังาน ก่อใ หเ้กิดความพอใจท่ีจะสนองความตอ้งการ
ประสบความส าเร็จของแต่ละคน รวมทั้งท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกว่า ตนเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญั
ต่อความส าเร็จขององคก์าร  (Hall และ Schneider, 1972; Buchanan , 1974) ซ่ึงปัจจยัต่างๆน้ี ส่งผล



134 

ใหพ้นกังานเกิดการรับรู้ในทางบวกต่อองคก์ารจึงน าไปสู่การยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และกล่าวถึง
องคก์ารต่อผูอ่ื้นในทางบวกเช่นกนั  

อยา่งไรก็ตาม ส่ิงจูงใจ ดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ยการเสริมสร้างอ านาจ 
โอกาสในการเจริญเติบโต บรรยากาศของความเป็นพนัธมิตรและความยติุธรรม มีอิทธิพลต่อ ความ
รักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวก ของคนเก่งอยา่งมีนยัส าคญั ใน
ดา้นการเสริมสร้างอ านาจ ขดัแยง้กบัผลการศึกษาวิจยัส่วนใหญ่ท่ีพบว่า โอกาสรับผดิชอบในงาน 
เป็นปัจจยัท่ีท าใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร (Glen, 2006; Thomas, 2009; Zigarmi และ
คณะ, 2009) โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนเก่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มพนกังานท่ีมีความสามารถและมีความตอ้งการท่ี
จะน าตนเองไปสู่บทบาทท่ีมีความรับผดิชอบเพ่ิมข้ึน (Gardner, 1997; Robertson และ Abbey, 2003; 
ฐิติพร ชมภูค  า , 2547; โทรน และเพลแลน , 2550) ทั้งน้ีสามารถอธิบายผลการศึกษาในคร้ังน้ีไดว้่า
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บนั้น อาจมีขอบเขตความรับผดิชอบท่ีกวา้งเกินไป เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งการ
ใหค้นเก่งแสดงศกัยภาพท่ีมีอยา่งเต็มท่ีรวมทั้งไม่ตอ้งการทดัทานหรือท าใหรู้้สึกว่าถกูตีกรอบทาง
ความคิด  แต่ในทางกลบักนั คนเก่งอาจพิจารณาว่าโอกาสท่ีไดรั้บ เช่น ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในเร่ือง
ส าคญัแทนผูบ้ริหาร หรือไดรั้บโอกาสในการเป็นหวัหนา้ทีมโครงการ เกิดจากผูน้  าหรือผูร่้วมงาน
ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีศกัยภาพพอ ท าใหต้นตอ้งรับผดิชอบงานท่ีเพ่ิมข้ึน (วิเชียร วิทยอุดม , 
2548) รวมทั้งอาจมีสาเหตุจากการท่ีคนเก่งไม่ไดรั้บขอ้มลูสนบัสนุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหรู้้สึกไม่พึงพอใจ และเกิดความรู้สึกต่อผูร่้วมงานในทางลบ จึง
ส่งผลใหเ้กิดการรับรู้เก่ียวกบัค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ารในทางลบ  

ในดา้นโอกาส ในการเจริญเติบโตพบว่า ไม่สอดคลอ้ง กบัแนวคิดของ       
อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา (2550) ท่ีเสนอว่า กลยทุธก์ ารจดัท าเสน้ทางกา้วหนา้ในสายอาชีพ ท าให้
พนกังานรับรู้ว่าองคก์ารใหต้ระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาความกา้วหนา้ของพนกังาน  ทั้งน้ี
ในการศึกษาวิจยัส่วนใหญ่พบว่า การท่ีพนกังานไดรั้บรู้ว่าตนมีโอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพ รวมทั้ง
ไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายสายอาชีพของตน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้นเก่งเกิดความพึง
พอใจในงาน มีความรักและพลงัขบัเคล่ือนในงาน มีความผกูพนัต่อองคก์าร และปรารถนาจะเป็น
สมาชิกขององคก์าร  (McCrindle และ Hooper, 2006; Wagner และ Harter, 2006; Gostick และ 
Elton, 2009; Banchirdrit, 2009; Zigarmi และคณะ, 2009) อยา่งไรก็ตามไม่พบงานวิจยัท่ีสนบัสนุน
ว่าโอกาสในการเจริญเติบโตส่งผลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ารดา้นการระลึกถึงองคก์าร
ในทางบวกอยา่งชดัเจน 

ในดา้นบรรยากาศของความเป็นพนัธมิตรไม่พบงานวิจยัท่ีสนบัสนุนหรือ
ขดัแยง้อยา่งชดัเจนว่ามีอิทธิพลต่อดา้นการระลึกถึงองค์ การในทางบวก  และในดา้นความยติุธรรม
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ขดัแยง้กบัแนวคิดและงานวิจยับางส่วนท่ีพบว่า ความยติุธรรมในดา้นของการบริหารจดัการ เป็นมิติ
หน่ึงในการสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารในกลุ่มพนกังานท่ีเป็น คนเก่ง  (Glen, 2006) โดยคนเก่งให้
ความส าคญักบัการพิจารณาความชดัเจนของวตัถุประสงคใ์นการท างาน รวมถึงระบบการบริหารผล
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกบัการใหร้างวลัและการพฒันาพนกังาน และเมื่อคนเก่งรับรู้
ถึงความไม่ยติุธรรมก็มีแนวโนม้จะลดความตั้งใจในการท างานและลาออกจากองคก์ารในท่ีสุด  
(Banchirdrit, 2009; Zigarmi และคณะ, 2009) อยา่งไรก็ตาม ไม่พบงานวิจยัท่ีสนบัสนุนหรือขดัแยง้
อยา่งชดัเจนว่ามีอิทธิพลต่อดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวก 

3)  กลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  า 
   ผลการศึกษาพบว่ากลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  า ดา้นดา้นการโนม้นา้วใจมี
อิทธิพลต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์าร ดา้น การระลึกถึงองคก์ารในท างบวกของคนเก่ง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 สามารถอธิบายไดว้่า การโนม้นา้วใจเป็นทกัษะของผูน้  าท่ีมีส่วน
ส าคญัอยา่งยิง่ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของพนกังาน ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด
และผลการศึกษาหลายช้ินท่ีพบว่า การโนม้นา้วใจเป็นการจูงใจ หรือการกระตุน้ปลุกเร้าใหพ้นกังาน
ในองคก์ารมีก  าลงัใจ มีความตั้งใจ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององคก์าร และเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน
เพื่อองคก์าร (Bruce, 2002; Ahlrichs, 2003; Carew และ Guthrie, 2009; Gostick และ Elton, 2009; 
Zigarmi และคณะ, 2009) เน่ืองจากการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วท า ใหเ้กิดบรรยากาศในการท างานท่ีดี
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เน่ืองจากเห็นว่าผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัในคุณค่าของ
ตน (Glen, 2006; Wagner และ Harter, 2006; Zigarmi และคณะ, 2009)  
   ในขณะท่ีกลยทุธก์ารส่ือสารของผูน้  าดา้นการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัมีอิทธิพล
ทางลบต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้นการระลึกถึงองคก์ารในทางบวกของคนเก่งอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ Gostick และ Elton (2009) ท่ีพบว่าการ
ไดรั้บขอ้มลูท่ีจ  าเป็นในการพฒันางาน ส่งผลต่อการรับรู้องคก์ารในทางบวกของคนเก่ง  สามารถ
อธิบายไดว้่า คนเก่ง มีคุณลกัษณะของความมัน่ใจในตนเองค่อนขา้งสูง ว่าตนสามารถท่ีจะสร้าง
ผลงานในระดบัท่ีดีเลิศจึงส่งผลใหเ้กิดความคบัขอ้งใจในการจะรับฟังขอ้ผดิพลาด หรือค าช้ีแนะจาก
ผูอ่ื้น 
   ในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ยการตั้งเป้าหมายในการท างานและความ
น่าเช่ือถือของผูน้  าไม่มีอิทธิพลต่อความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์าร ดา้น การระลึกถึงองคก์ารใน
ทางบวกของคนเก่งอยา่งมีนยัส าคญั อธิบายไดว้่า การตั้งเป้าหมายในการท างาน เป็นกลยทุธท่ี์ช่วย
ใหบุ้คคลสามารถคาดคะเนความทุ่มเทในการบรรลุเป้าหมายและช่วยใหก้ารปฏิบติังานดีข้ึน แต่ไม่มี
อิทธิพลท่ีจะท าใหค้นเกิดทศันคติเชิงบวกต่อองคก์าร ในส่วนความน่าเช่ือถือของผูน้  าพบว่า  ความ
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น่าเช่ือถือของผู้น าจะส่งผลให้พนักงานเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อตัวผู้น า (พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 

2549; Dirks, 2006; Gostick และ Elton, 2009) แต่ไม่มีแนวคิดหรือผลงานวิจัยท่ีอธิบายอย่างชัดเจน
ว่าความน่าเช่ือถือของผู้น าส่งผลต่อทัศนคติหรือการระลึกถึงองค์การในทางบวก 

 

5.3  ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะในการศึกษาได้ดังนี้ 

5.3.1   

5.3.1.1  

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การเพศ

 

โดยรวมคนเก่งท่ีเป็นเพศชายจะมีความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความ

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคสูงกว่าคนเก่งท่ีเป็นเพศหญิง หมายความว่า เพศชายท่ีเป็นคนเก่งมีความอดทน

ต่อการท างาน ความเครียด และสามารถควบคุมอารมณ์เม่ือประสบกับสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนาได้ดีกว่า

เพศหญิง  

หัวหน้างานจึงควรมีการติดตามสอบถามทั้งในเร่ืองงานและการด าเนินชีวิต และ

ให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสมเม่ืองานท่ีท าประสบปัญหาหรืออุปสรรค เพ่ือให้คนเก่งท่ีเป็นเพศหญิง

สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เม่ือประสบกับสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

5.3.1.2  ช่วงอายุ 

1)  เจเนอเรชั่นวาย (ช่วงอายุ 22-28 ปี) 

จากการศึกษาพบว่า คนเก่งในช่วงอายุ 22-28 ปี หรือเจนเนอเรชั่นวาย เป็น

กลุ่มท่ีมีความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การในภาพรวม และความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ

ด้านการระลึกถึงองค์การในทางบวกต ่ากว่าคนเก่งในช่วงอายุอ่ืนๆ  ดังนั้น องค์การควรสร้าง

ความรู้สึกเชิงบวกท่ีมีต่อองค์การ โดยอาจมีการวางแนวทางการบริหารคนในช่วงวัยนี้โดยจัดเตรียม

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ “คุณลักษณะ” ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ รวมทั้งเอื้อต่อ

การสร้างสรรค์ประโยชน์และนวัตกรรมให้องค์การ และเกิดความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ 

ดังนี้ (รัชฎา อสิสนธิสกุล, 2548) 

(1) ออกแบบโครงสร้างงาน หรือ ภาระงาน โดยค านึงถึง

คุณลักษณะของเจเนอเรชั่นวาย เช่น งานท่ีได้ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และควรมอบหมายงานท่ีมีความท้าทายหรือมีความยาก

บ้าง เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของคนเจเนอเรชั่นวาย  
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(2) ให้ความส าคัญกับการปฐมนิเทศ เพ่ือให้พนักงานมีความ

เข้าใจท่ีถูกต้องต่อองค์การ การด าเนินธุรกิจตลอดจนความคาดหวังในเร่ืองเป้าหมายและผลงาน 

เพ่ือให้งานและเป้าหมายของพนักงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกันมากท่ีสุด นอกจากนี้การปฐมนิเทศ

ยังช่วยในเร่ืองของการปรับตัว สร้างสังคมให้พนักงานรู้สึกไม่โดดเด่ียว  

(3) จัดเตรียมพื้นท่ีและโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและ

ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการสร้างนวัตกรรม  

(4) ควบคุมการท างานให้น้อยลง หรือให้อ านาจการบริหาร

จัดการตนเอง ภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีเหมาะสม เช่น ให้อิสระพนักงานตัดสินใจเม่ือต้อง

เผชิญกับปัญหา หรือให้เลือกวิธีปฏิบัติงานด้วยตนเอง หรือให้อ านาจลงนามในเอกสารบางประเภท  

โดยให้หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาใช้วิธีมอบหมายและติดตามงาน (Delegation & Monitoring) แทน

การสั่งงานทุกขั้นตอนและการควบคุมอย่างใกล้ชิด (Directing & Controlling) 

(5) สร้างระบบความก้าวหน้าในงานท่ีไม่ยึดตามอาวุโสเป็นหลัก 

ความก้าวหน้าในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้นเท่านั้น  แต่รวมถึงการได้ท างานท่ีมี

ความส าคัญและมีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  นอกจากนี้ควรมีการพูดคุยถึงความก้าวหน้าและ

การเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้คนเก่งในช่วงวัยนี้เกิดความมั่นใจท่ีจะอยู่กับองค์การ 

(6) ให้ความส าคัญในเร่ืองของการสร้างสมดุลระหว่างชีวิต

ส่วนตัวและการท างาน เช่น ชั่วโมงการท างานท่ียืดหยุ่น (Flex-Time) การเปิดโอกาสให้ท างานจากท่ี

บ้าน/ทางไกล (Telecommuting) โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานมากกว่าท่ี

จะจับผิดเร่ืองเวลา  

   2)  เจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ (ช่วงอายุ 29-45 ปี) 

คนเก่งในช่วงอายุ 29-45 ปี มีความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การสูง

กว่าคนเก่งช่วงวัยอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยในกลุ่มพนักงานทั่วไปท่ีพบว่า คนท่ีมี

อายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าคนท่ีมีอายุน้อย ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถ

อธิบายได้ว่า กลุ่มคนเก่งเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถและผลการปฏิบัติงานโดดเด่น มีการน าตนเอง

และมีความเป็นผู้น า หลายองค์การพยายามแสวงหาและซื้อตัวคนเก่งมาร่วมงานในองค์กา ร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงมีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ อีก

ประการหน่ึงเป็นเพราะโครงสร้างต าแหน่งขององค์การเริ่มน้อยลงตามระดับท่ีสูงขึ้น ท าให้คนเก่ง

ช่วงวัยเบบี้ บูมเมอร์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับกลางถึงสูง แสวงหาเส้นทางใหม่ท่ี สามารถ

ตอบสนองความต้องการความมั่นคงในการท างานได้มากกว่า ขณะท่ีคนเก่งช่วงเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ยัง

พบเห็นโอกาสและเส้นทางการเติบโตภายในองค์การ รวมทั้งผลงานอาจยังไม่ปรากฏชัดเจนในวง
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กวา้ง จึงท าใหย้งัคงมีความปรารถนาจะท างานกบัองคก์ารเดิมต่อไป นอกจากน้ียงัพบว่าคนเก่ง
ในช่วงอาย ุ29-45 ปี มีความรักและพลงัขบัเคล่ือน องคก์ารดา้น การทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ สูง
กว่าคนเก่งในช่วงวยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจาก คนในเจเนอเรชัน่เอก๊ซส่์วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัผูบ้ริหาร
ระดบัตน้หรือระดบักลาง ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการรับเป้าหมายการท างานจากผูบ้ริหารระดบัสู งและตอ้ง
ควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานในระดบัรองลงมาใหป้ฏิบติังานใหไ้ดต้รงตามเป้าหมายท่ี
องคก์ารตั้งไว ้ประกอบกบัในระดบัน้ีจ  าเป็นตอ้งแข่งขนักนัเพ่ือข้ึนสู่ระดบัต าแหน่งท่ีสูงข้ึนซ่ึงมี
อตัราต าแหน่งนอ้ยลง จึงท าใหค้นเก่งในเจเนอเรชัน่เอ๊ กซม์ีความทุ่มเทความพยายาม สูงกว่าคนเก่ง
ในระดบัอ่ืนๆ 

ในการรับมือกบัปัญหาดงักล่าว องคก์ารอาจใชน้โยบายการท าแผนในการ
เจริญเติบโตสู่ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง (Succession Planning) ท่ีชดัเจน (Arthur, 2001 อา้งถึงใน 
วาสิตา ฤทธ์ิบ ารุง, 2548) รวมทั้งอาจมีการพดูคุยกบัคนเก่งเพื่อสอบถามความตอ้งก าร และส่ือสาร
อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหค้นเก่งเกิดความมัน่ใจว่า ตนมีโอกาสเจริญเติบโตในองคก์ารปัจจุบนั รวมทั้ง
ควรมอบหมายงานท่ีเป็นโครงการส าคญั หรือเป็นงานท่ีเช่ือมโยงกบัความส าเร็จขององคก์าร เพื่อให้
คนเก่งเกิดการรับรู้ว่า ตนเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร 

5.3.1.3  อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั 
อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั มีอิทธิพลทางบวกต่อ ความรักและพลงัขบัเคล่ือน

องคก์าร ดา้นความรักและปรารถนาจะอยูก่บัองคก์ารของคนเก่ง เพราะ เมื่อบุคคลปฏิบติังานใน
องคก์ารเป็นระยะเวลานาน บุคคลจะเกิดความรู้สึกผกูพนักบัองค์การ เกิดการยอมรับในสภาพความ
เป็นอยู ่กฎเกณฑ ์หรือระเบียบแบบแผน โดยบุคคลจะเปรียบเทียบส่ิงท่ีตนไดล้งทุนในพลงักาย พลงั
สมอง  และทุ่มเทเวลาใหก้บัองคก์าร  รวมถึงยอมเสียโอกาสบางอยา่งไป  ดงันั้นจึงหวงัท่ีจะไดรั้บ
ประโยชน์ตอบแทนจากองคก์าร ส่งผลใหบุ้คคลเกิดการไตร่ตรองว่าหากตนลาออกหรือโยกยา้ยจาก
องคก์ารไปจะตอ้งสูญเสียส่ิงใด  ดงันั้นการท่ีบุคคลหน่ึงๆ  เขา้เป็นสมาชิกองคก์ารยิง่นานเท่าไรก็
เหมือนกบัไดล้งทุนอยูก่บัองคก์ารมากเท่านั้น  ดงันั้นกลยทุธท่ี์น ามาใช ้ อาจเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
บรรยากาศและวฒันธรรมการท างานท่ีดี เช่น   กลยทุธอ์ง คก์ารแห่งความสุข การสร้างวฒันธรรม
ของการช่ืนชมยนิดี ฯลฯ ท าใหบุ้คคลรู้สึกกลมกลืนกบัวฒันธรรมองคก์าร เพราะกลยทุธน้ี์จะช่วยให้
บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และท าใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนั มีความสุขท่ีได้
ท างานในองคก์าร (วาสิตา ฤทธ์ิบ ารุง, 2548) 

5.1.3.4  ระดบัต าแหน่ง 
คนเก่งท่ีเป็น ผูจ้ดัการระดบัสูงหรือผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อ ความรักและพลงั

ขบัเคล่ือน องคก์ารดา้น การมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งสูงกว่าคนเก่งในระดบัต าแหน่งอ่ืนๆ 
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สามารถอธิบายไดว้่า ผูจ้ดัการระดบัสูงหรือผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการพฒันาขีดควา มสามารถ
ของตนเองสูงกว่าพนกังานในระดบัอ่ืนๆ โดยการมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ืองน้ี คือการท างานท่ีมีการ
ไตร่ตรอง ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอ้ยิง่หยอ่นในส่ิงท่ีท านั้น มีการวางแผน วดัผล คิดคน้
วิธีแกไ้ขปรับปรุง ซ่ึงเป็นบทบาทความรับผดิชอบส าคญัของผูบ้ริหาร ในการท าใหอ้ งคก์ารมี
ความกา้วหนา้  และสามารถพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยูเ่สมอ จึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั
มากในการขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่ความส าเร็จในยคุสมยัปัจจุบนั ประกอบกบัผูบ้ริหารตอ้งท าหนา้ท่ี
ในการเป็นตน้แบบ (Role Model) และเป็นผูส้อนงานแก่พนกังานและผูบ้ริหารในระดบั รองลงมา 
จึงท าใหผู้บ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองสูงกว่าพนกังานในระดบัต าแหน่งอ่ืนๆ 

ดงันั้น องคก์ารอาจจดัเตรียมแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง (Succession Planning) 
ท่ีมีความชดัเจน สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริหารในการปฏิบติังาน 
(Arthur, 2001 อา้งถึงใน วาสิตา ฤทธ์ิบ ารุง , 2548) นอกจากน้ีควรมีการจดัเตรียมแหล่งขอ้มลู
ข่าวสารท่ีสามารถเขา้ถึงและคน้ควา้ไดอ้ยา่งสะดวก เป็นตน้ 
 
 5.3.2  กลยุทธ์การให้ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตวัเงินที่มผีลต่อความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ 

5.3.2.1  งานท่ีมีคุณค่า 
งานท่ีมีคุณค่า เ ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุดในการพยากรณ์ความรักและพลงั

ขบัเคล่ือนโดยรวม และในหลายรายดา้น เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการบรรลุความส าเร็จสูงสุด (Self-Actualization) ซ่ึงเป็นความตอ้งการในล าดบัสูงสุดของ
บุคคล งานท่ีมีคุณค่า ท าใหค้นเก่งเกิดความรู้สึกคุม้ค่าท่ีจะทุ่มเทพลงักายพลงัใจ และไม่อยากท่ีจะ
สูญเสียไป ท าใหเ้กิดความรู้สึกรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป และเป็นเสมือน
แรงกระตุน้และปัจจยัท่ีส่งเสริมภาพพจน์ของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งก่อใหเ้กิดความพอใจท่ีจะสนอง
ความตอ้งการประสบความส าเร็จของแต่ละคน  และงานท่ีทา้ทายจะส่งเสริมใหม้ีการแข่งขนัผลงาน 
เป็นเสมือนแรงจูงใจใหบุ้คคลมีความกระตือรือร้นในการท างาน และสร้างผลงานท่ีดียิง่ๆข้ึนไป 
รวมทั้งท าใหบุ้คคลเกิดความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง ตอ้งพยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆท่ีช่วยให้
ท างานไดดี้ยิง่ข้ึน อย่างไรก็ตามงานท่ีทา้ทายน้ีก็ไม่ควรยากจนกระทัง่มองไม่เห็นหนทางท่ีจะได้
ส าเร็จ การมอบหมายงานท่ียาก แต่มองเห็นโอกาสแห่งความส าเร็จ ท าใหบุ้คคลเกิดความ เพียร และ
ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคโดยง่าย 

การใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานเป็น
การสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารถึงการใหค้วามส าคญัในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกว่า ตนเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร  ส่งผลให้
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พนักงานเกิดการรับรู้ในทางบวกต่อองค์การจึงน าไปสู่การยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และกล่าวถึง

องค์การต่อผู้อ่ืนในทางบวกต่อบุคคลอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การสามารถออกแบบงานโดยพิจารณาตามแนวคิดการออกแบบงานท่ี

ช่วยเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) ของ Herzberg (1975) ดังนี้  

1) มีความท้าทายหรือยากกว่าระดับท่ีเคยปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ควร

ค านึงถึงระดับความยากท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคนเก่งด้วย หากยากและท้าทายจน

ไม่เห็นโอกาสท่ีจะท าได้ส าเร็จ อาจท าให้คนเก่งเกิดความรู้สึกท้อถอย สูญเสียความเช่ือมั่นในตนเอง 

น าไปสู่การมีทัศนคติทางลบต่อตนเองและองค์การ หรือลาออกจากองค์การในท่ีสุด 

2) มีความส าคัญต่อองค์การ เพราะเป็นสิ่งท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่า

ตนได้รับการยอมรับจากองค์การ รวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อความส าเร็จของ

องค์การ โดยผู้บริหารอาจมีการมอบหมายงานในลักษณะโครงการพิเศษ หรือเข้าร่วมทีมแก้ปัญหา

พิเศษท่ีมีความส าคัญความส าเร็จองค์การ  

3) มีคุณค่าต่อตัวคนเก่ง โดยในการมอบหมายงาน ผู้บริหารควรพูดคุย

เพ่ือท าความเข้าใจกับคนเก่ง ถึงความชอบ ความถนัด และความประสงค์ เพ่ือจะได้มอบหมายงาน

สอดคล้องกับความสามารถ และมีคุณค่าทางจิตใจต่อคนเก่ง 

    5.3.2.2  อ านาจในการตัดสินใจ 

สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ด้านการเสริมสร้างอ านาจเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในทิศทาง

ลบต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การ และด้าน

การระลึกถึงองค์การในทางบวกของคนเก่ง ซ่ึงผลการศึกษานี้ขัดแย้งกับแนวคิดของนักวิชาการ

หลายท่านท่ีชี้ให้เห็นว่า พนักงานต้องการอิสระในการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุผลส าเร็จ รวมถึงมีอ านาจในการตัดสินใจท่ีเหมาะสม ทั้งนี้จากผลการศึกษาอธิบายได้ว่า 

ความมีอิสระในงานท่ีคนเก่งได้รับนั้น อาจมีขอบเขตกว้างกว่ากลุ่มพนักงานทั่วไป เน่ืองจาก

ผู้บริหารต้องการให้คนเก่งแสดงศักยภาพท่ีมีอย่างเต็มท่ีรวมทั้งไม่ต้องการทัดทานหรือท าให้รู้สึกว่า

ถูกตีกรอบทางความคิด แต่ในทางกลับกัน คนเก่งอาจพิจารณาว่า โอกาสท่ีได้รับ เช่น ได้เข้าร่วม

ประชุมในเร่ืองส าคัญแทนผู้บริหาร หรือได้รับโอกาสในการเป็นหัวหน้าทีมโครงการ เกิดจากผู้น า

หรือผู้ร่วมงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีศักยภาพพอ ท าให้ตนต้องรับผิดชอบงานท่ีเพิ่มขึ้ น 

นอกจากนี้อาจมีสาเหตุจากการท่ีคนเก่งไม่ได้รับข้อมูลสนับสนุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ จึงท าให้รู้สึกไม่พอใจ ทั้งนี้องค์การและผู้น าควรมีการพูดคุยและก าหนด

ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจท่ี มี

ประสิทธิภาพ  
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ในเร่ืองของการมอบหมายงานท่ีเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มอ านาจในการตัดสินใจ เป็นสิ่งท่ี

องค์การสามารถพิจารณาถึงระดับความเหมาะสม โดยก่อนการมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบ

ท่ีเพิ่มขึ้นนั้น ผู้บังคับบัญชาของคนเก่งอาจมีการด าเนินการดังนี้  

1) วางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยเฉพาะทักษะการ

วางแผนงาน การจัดล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือให้พนักงานมั่นใจว่าสามารถบริหารงานได้ส าเร็จ

ลุล่วงตามปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น  

2) มีการพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเป็นคนเก่งถึงเหตุผลของการ

มอบหมายความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งควรให้ค าแนะน าหรือสนับสนุนข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุน

การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพของคนเก่ง ท าให้รู้สึกว่าไม่เป็นการผลักภาระจากผู้บริหาร 

3) ควรก าหนดขอบเขตของความรับผิดชอบในงานของคนเก่ง และ

ผู้ร่วมงานตลอดจนผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหาการซ้อนทับของงาน และช่วยให้

คนเก่งได้ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 

    5.3.2.3  โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 

โอกาสในการพัฒนาความสามารถเป็นปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อความรักและพลัง

ขับเคล่ือนองค์การโดยรวมของคนเก่ง โดยเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการสร้างความรักและ

พลังขับเคล่ือนองค์การด้านการระลึกถึงองค์การในทางบวก เน่ืองจากการได้รับโอกาสในการพัฒนา

ตนเอง ท าให้บุคคลรับรู้ว่าองค์การท่ีตนร่วมงานด้วยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จึงส่งผลให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อองค์การ รวมทั้งท าให้บุคคลรับรู้ว่าองค์การเห็นว่าตนมีศักยภาพ

ท่ีจะพัฒนาได้ จึงได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้บุคคลเกิดความรักและความปรารถนาจะ

เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ทั้งนี้เม่ือบุคคลได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม และ

มีความรู้ความสามารถท่ีพอเพียงในการปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จ ก็จะส่งผลให้บุคคลเกิด

ความเพียร สามารถท างานได้อย่างเต็มท่ี คุ้มค่า และรอบคอบมากขึ้น ด้วย 

การพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของคนเก่ง ผู้บังคับบัญชาและนัก

ทรัพยากรมนุษย์ควรพิจารณารูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลร่วมด้วยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการพัฒนา โดยสามารถท าได้หลายแนวทาง ดังนี้ (ฐิติพร ชมภูค า, 2547) 

1) ส่งเสริมให้คนเก่งได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือเปิด

โอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีคนเก่งสนใจ และจ าเป็นในการท างาน 

2) องค์การมีการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถค้นคว้าได้อย่าง

สะดวก หรือแนะน าให้คนเก่งใช้เวลาว่างของตนในการอ่านหนังสือท่ี องค์การแนะน าเพิ่มเติม 

(Guided Reading) ซ่ึงการพัฒนารูปแบบนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจะได้ผลดีถ้า
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หนังสือท่ีองค์การแนะน านั้นมีประโยชน์และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งต้องเปิด

โอกาสให้มีการอภิปรายร่วมกันหลังจากอ่านหนังสือนั้น แต่ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้แบบนี้ เหมาะ

กับ คนเก่งท่ีมีความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ง่ายจากการอ่านหนังสือ  

3) องค์การมีการมอบภารกิจท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู้จากการท างานร่วมกับ

ผู้เช่ียวชาญในสายงานต่างๆ ในลักษณะของทีมแก้ไขปัญหา (Task Force Assignment) เพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ท างานใหม่ๆ รวมทั้งประโยชน์ทางอ้อมในการท าให้บุคคลสามารถค้นหาสายอาชีพ

ในอนาคต สมาชิกในทีมแก้ปัญหาต้องเป็นผู้มีความรู้ในการปฏิบัติงานจริง มีกระบวนการคิดอย่าง

ผู้น าและคิดอย่างวิพากษ์ สมาชิกจะมีการอภิปรายแลกเปล่ียนมุมมองเพ่ือหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการ

จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงในการคัดเลือกคนเก่งเข้าร่วมทีมแก้ไขปัญหา ควรพิจารณาจาก

พนักงานท่ีมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 1 ปี เพราะจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในธุรกิจและงาน

ท่ีรับผิดชอบมาพอสมควร รวมทั้งต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งใน

การท างาน 

4) ได้รับการดูแลและสอนงานจากผู้มีประสบการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

(Coaching) โดยคนเก่งไม่ได้ต้องการการสอนงานหรือค าแนะน าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการโอกาส

ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้สอนงานด้วย 

5) ให้โอกาสติดตามผู้บริหารระหว่างปฏิบัติงานเพ่ือศึกษา-พฤติกรรม 

รูปแบบการท างานท่ีควรน ามาเป็นแบบอย่าง (Job Shadowing) 

6) โยกย้ายฝ่ายงาน (Job Rotation) เป็นการเพิ่มประสบการณ์การท างาน

ใหม่ๆ และช่วยให้มีความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม องค์การควรพิจารณาถึง

ความสอดคล้องระหว่างขีดความสามารถของคนเก่ง และฝ่ายงานใหม่ท่ีจะโยกย้ายไปปฏิบัติด้วย 

7) มอบหมายให้เข้ารับบทบาทหน้าท่ีของหัวหน้างานในช่วงระยะเวลา

หน่ึงท่ีหัวหน้างานลางานหรือหยุดพักผ่อน (Filling in a Supervisor) การมอบหมายงานในลักษณะนี้

จะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าให้กับคนเก่ง เช่น การมอบหมายงาน การประสานงาน การ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การติดต่อส่ือสาร การวิเคราะห์ การวางแผน เป็นต้น 

5.3.2.4  โอกาสในการเจริญเติบโต 

โอกาสในการเจริญเติบโต เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้คนเก่งเกิดความ

รักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การ เน่ืองจาก คนเก่ง เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและมีคุณสมบัติท่ี

จะน าตนเองไปสู่บทบาทท่ีมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น มีความทะเยอทะยานและแสวงหาความส าเร็จ

ให้ตนเอง  
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ความก้าวหน้าในการท างานเป็นตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนเก่ง ซ่ึงมีแนวโน้มจะลาออกจากองค์การหากไม่เห็น

เส้นทางความก้าวหน้าท่ีชัดเจน ดังนั้นองค์การสามารถสร้างระบบบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้

ผู้บังคับบัญชาและนักทรัพยากรมนุษย์อาจมีการส่ือสารในเร่ืองดังกล่าวโดยตรงต่อพนักงานอย่าง

ชัดเจนสม ่าเสมอ มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของ

ตนเอง รวมทั้งแสดงบทบาทของท่ีปรึกษาในการช่วยวางแผนอนาคตการท างาน ทั้งนี้ในบาง

องค์การมีการเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตข้ามสายงานได้  

5.3.2.5  ความยุติธรรม 

 ความยุติธรรมและความเหมาะสมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็น

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การด้านความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิก

ขององค์การ ความความยุติธรรมนี้บุคคลจะพิจารณาจากสิ่งท่ีตนให้กับองค์การหรือสิ่งท่ีต้องลงทุน

ในการท างาน (Input) กับผลท่ีได้รับจากองค์การ (Output) ทั้งกับตนเองและบุคคลอ่ืน โดยหาก

บุคคลเปรียบเทียบแล้วรับรู้ถึงความเสมอภาค ก็จะเกิดแรงจูงใจในการท างาน เกิดพันธะผูกพันต่อ

องค์การ ในทางตรงกันข้ามเม่ือรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรม ก็จะน าไปสู่พฤติกรรมและกระบวนการ

ทางคิดท่ีบิดเบือนไป เช่น เปล่ียนการลงทุนในการท างาน (Change Input) โดยการเพิ่มหรือลดความ

ตั้งใจในการท างาน หรืออาจเลือกท่ีจะหลีกหนีสถานการณ์ (Leave) โดยการลาออก ในการสร้างให้

เกิดความรู้สึกยุติธรรม บุคคลพิจารณาเป็นล าดับขั้นตามแนวคิดทฤษฏีความคาดหวังของ Vroom 

ดังนี้  

1) ความยุติธรรมในการมอบหมายงาน 

2) ความเหมาะสมของระบบและเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3) ความสอดคล้องสอดคล้องระหว่างผลประเมินกับความทุ่มเทในการ

ท างาน 

4) ผลตอบแทนโดยรวมมีความเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน  

ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการท าความเข้าใจกับพนักงาน โดยการส่ือสาร

ถึงเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจน รวมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับ

รางวัลให้ชัดเจนด้วย โดยการให้รางวัลและผลตอบแทนนี้ควรค านึงถึงความสอดคล้องกับความ

ต้องการของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ท่ีเขาได้รับจากความพยายามของ

เขา นอกจากนี้ผู้บริหารยังควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้สอบถามข้อสงสัย และมีการให้ข้อมูล

ย้อนกลับในกรณีท่ีต้องการให้พนักงานเกิดพัฒนาตนเองมากขึ้น 
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5.3.2  กลยุทธ์กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การ 

5.3.3.1  การตั้งเป้าหมายในการท างาน 

กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าด้านการตั้งเป้าหมายในการท างานมีอิทธิพลต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การในภาพรวม และด้านการทุ่มเทสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ ผลการศึกษานี้

สามารถอธิบายได้ว่า เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นสิ่งท่ี

ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าจะต้องทุ่มเทความพยายามมากน้อยเพียงไรเพ่ือให้บรรลุความคาดหวัง

ดังกล่าว 

 ในการส่ือสารเพ่ือสร้างความชัดเจนในเป้าหมายและทิศทาง ผู้บังคับบัญชา

สามารถส่ือสารเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานขององค์การอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งชี้แจง

วัตถุประสงค์และความคาดหวังในการมอบหมายงานอย่างชัดเจน ส่วนแนวทางการพิจารณาว่า

เป้าหมายท่ีตั้งขึ้นนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ อาจท าได้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วน

ร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในเป้าหมายดังกล่าว 

และเพ่ือให้เกิดการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงานก่อนท่ีจะลงมือท า 

    5.3.3.2  การให้และรับข้อมูลย้อนกลับ 

กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น าด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีอิทธิพลทางลบต่อความ

รักและพลังขับเคล่ือนองค์การด้านความรักและปรารถนาจะอยู่กับองค์การ และด้านการระลึกถึง

องค์การในทางบวกของคนเก่ง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า การให้และรับข้อมูล

ย้อนกลับของผู้น าเป็นตัวบั่นทอนความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การ รวมทั้งส่งผลให้

คนเก่งมีทัศนคติไม่ดีต่อองค์การ และมีแนวโน้มจะกล่าวถึงองค์การในทางลบต่อบุคคลอ่ืน ทั้งนี้

เน่ืองจากคนเก่ง มีคุณลักษณะของความมั่นใจในตนเองค่อนข้างสูง ว่าตนสามารถท่ีจะสร้างผลงาน

ในระดับท่ีดีเลิศจึงส่งผลให้เกิดความคับข้องใจในการจะรับฟังข้อผิดพลาด หรือค าชี้แนะจากผู้อ่ืน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational Leadership II) ของ                   

The Ken Blanchard Companies (2004) พบว่า คนเก่งคือบุคคลท่ีมีความสามารถในการท างานสูง 

ได้รับการยอมรับจากกลุ่มว่าเป็นผู้เช่ียวชาญในงาน ไว้ใจได้และมีผลการท างานท่ีดีสม ่าเสมอ มั่นใจ

ในความสามารถของตนเอง มีแรงบันดาลใจในการท างานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืน 

ท างานเชิงรุก ดังนั้นจึงมีความต้องการผู้น าแบบมอบหมายงาน (Delegating) โดยการมอบอ านาจใน

การตัดสินใจให้กับตนเพ่ือแสดงถึงความไว้ใจและความเช่ือมั่นในการท างาน ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยท่ี

ผ่านมาพบผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว โดยเสนอว่า คนเก่งต้องการข้อมูล

ย้อนกลับเม่ือต้องการปรับแก้พฤติกรรม แต่ไม่บ่อยจนกลายเป็นจู้จี้ เผด็จการและขัดขวางความ

คิดเห็น 
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ในการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มคนเก่งนั้นนั้น 

ผู้น าอาจพิจารณาดังนี้ (Baldoni, 2003) 

1) มีความสอดคล้องกับคุณค่าหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

(Consistency) โดยการพูดถึงความเป็นจริงหรือพฤติกรรมท่ีจับต้องได้ เช่น เวลา คุณภาพ ปริมาณ 

พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเม่ือไหร่ ท่ีไหน หลีกเล่ียงค าพูดท่ีเป็นนามธรรมและคลุมเครือต่อเป้าหมาย เช่น 

การชี้แจงว่ามีผลปฏิบัติงานดีหรือไม่ดี ค าว่าดีและไม่ดี เป็นค าท่ีเป็นนามธรรม และบุคคลอาจไม่

รับรู้ว่าผลการปฏิบัติงานท่ีปรากฏออกมานั้นเป็นผลมาจากพฤติกรรมใด ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงควร

มีการระบุถึงพฤติกรรมด้วยว่า ดีเพราะท าอย่างไร ไม่ดีเพราะท าอย่างไรและควรท าอย่างไรจึงจะอยู่

ในระดับท่ีดีหรือสอดคล้องกับความคาดหวังของตน และควรเปิดโอกาสให้คนเก่งได้เสนอ

ทางเลือกเพ่ือจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นเอง เพ่ือไม่ให้คนเก่งรู้สึกสูญเสียความเช่ือมั่นในตัวเอง 

2) มีประโยชน์ต่อผู้ให้และผู้รับ (Value) ประโยชน์ต่อผู้ให้ คือ เป็น

แนวทางท่ีท าให้ได้ผลการปฏิบัติงานท่ีตรงกับความคาดหวังของตนองค์การ ประโยชน์ต่อผู้รับ คือ 

เป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดการพัฒนาตัวเอง เพ่ือให้ปฏิบัติงานดีขึ้น ถูกต้อง และตรงตาม

วัตถุประสงค์มากขึ้น 

3) ยึดเป้าหมายเป็นส าคัญ (Significant) คือมุ่งเน้นท่ีการกระท าท่ีสามารถ

น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตไม่ใช่ความล้มเหลวในอดีต ไม่บิดเบือนเป้าหมายด้วยการท าตาม

อารมณ์ 

4) เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน (Cadence)  

    5.3.3.3  ความน่าเช่ือถือของผู้น า 

ผลการศึกษาพบว่า ความน่าเช่ือถือของผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อความรัก

และพลังขับเคล่ือนองค์การ ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความน่าเช่ือถือเป็นประเด็นส าคัญท่ี

ผู้น าในปัจจุบันจะต้องตระหนักถึง Tom Peters เสนอว่าผู้น าในปัจจุบันจ าเป็นต้องเก่งและน่าเช่ือถือ 

ซ่ึงความน่าเช่ือถือ คือ คุณลักษณะ ขีดความสามารถ หรืออ านาจในการท่ีจะกระตุ้นให้คนอ่ืนเกิด

ความเช่ือ ศรัทธาหรือไว้วางใจ และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พนักงานเกิดความรับผิดชอบและทุ่มเท

ในการท างาน ผู้น าถูกคาดหวังให้เป็นตัวแบบในการท างาน ผู้น าท่ีมีความสามารถจะเป็นแรงกระตุ้น

ท่ีดีท่ีท าให้พนักงานเกิดความต้องการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ผู้น าท่ีมีบุคคลขอความใส่ใจและน่า

ไว้วางใจจะส่งผลให้พนักงานรับรู้ถึงความอบอุ่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท างาน 

กลยุทธ์การสร้างความน่าเช่ือถือ 4 ด้าน  ประกอบด้วย 

1) ความสามารถ/ความช านาญ (Competence/ Expertise) ได้แก่ การมี

ความรู้ในเร่ืองท่ีพูด (การใช้ค าศัพท์เฉพาะทาง การใช้เหตุผล การอ้างอิงแหล่งท่ีมา การอ้างถึงผู้ท่ีมี
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ความน่าเช่ือถือ) มีคุณสมบัติท่ีดี (วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ รางวัลการแต่งกาย) และมี

ความสามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ได้แก่ อ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีดูว่า

ไม่มีอคติ พูดถึงข้อดีของเร่ืองท่ีเราไม่เห็นด้วย (ตามจริง) การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาสอดคล้อง

กัน  

3. บุคลิก (Character) ได้แก่ เน้นความเหมือนระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ

สาร สร้างความรู้สึกร่วมเก่ียวกับหัวข้อท่ีพูด แสดงออกถึงความใส่ใจผู้ฟัง 

4. ความกระตือรือร้น (Dynamism) ได้แก่ ใช้ภาษาท่ีสร้างอารมณ์ร่วมพูด

ไม่ตะกุกตะกัก เสียงดังฟังชัด ใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสม 

    5.3.3.4  การโน้มน้าวใจ 

การโน้มน้าวใจ คือทักษะการส่ือสารส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ ความรักและพลัง

ขับเคล่ือนองค์การในด้านการระลึกถึงองค์การในทางบวก การโน้มน้าวใจเป็นทักษะของผู้น าท่ีมี

ส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงาน การโน้มน้าวใจเป็นการจูงใจ หรือการ

กระตุ้นปลุกเร้าให้พนักงานในองค์การมีก าลังใจ มีความตั้งใจ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ 

และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ การส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวท าให้เกิดบรรยากาศในการท างานท่ี

ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังใช้เพ่ือลดทัศนคติทางลบท่ีมีต่องานได้ 

ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้พนักงานเกิดการพัฒนาตัวเอง 

กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ สามารถท าได้โดย 

1) แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล เช่น การแสดงเหตุผลเป็น

ส่วนหน่ึงในการจูงใจ ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจ ท าให้เกิดความเช่ือถือและคล้อยตามได้ และการ

ให้เหตุผลจะต้องสมเหตุสมผล 

2) เร้าให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกัน เช่น บุคคลท่ีมีความรู้สึกหรือ

มีอารมณ์ร่วมกัน เป็นแรงผลักดันส าคัญของมนุษย์ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายหรือประสบผลส าเร็จ

ร่วมกัน 

3) แสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือของผู้โน้มน้าวใจ เช่น บุคลิกภาพหรือ

ช่ือเสียงของผู้พูดเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าให้การโน้มน้าวใจสัมฤทธิผล 

4) เสนอแนะเพ่ือโน้มน้าวใจ เช่น การโน้มน้าวใจโดยการเสนอแนะเป็น

การเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน ใช้ความคิดก่อนท่ีจะเช่ือถือหรือกระท าตาม 
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   การโน้มน้าวใจจะประสบความส าเร็จต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ คือการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผู้ฟัง การเสนอสิ่งท่ีตรงกับความต้องการ บุคลิกของผู้

โน้มน้าวใจรวมทั้งทัศนคติท่ีมีผลต่อปฏิกิริยาของผู้โน้มน้าวใจ ความน่าเช่ือถือของผู้โน้มน้าวใจ 

 

5.4  ข้อจ ากัดของการศึกษาและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 

5.4.1  ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัย 

    5.4.1.1  การบริหารจัดการคนเก่งเป็นกลยุทธ์ท่ีน ามาใช้ในงานพัฒนาองค์การเพียง

ไม่นาน มีบางองค์การเท่านั้นท่ีสามารถใช้กลยุทธ์บริหารจัดการคนเก่งได้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นองค์การ

ขีดสมรรถนะสูงซ่ึงมีศักยภาพและความพร้อมท่ีจะบริหารจัดการ รวมทั้งมีความยากท่ีจะเข้าถึงกลุ่ม

ตัวอย่าง เน่ืองจากเร่ืองการบริหารจัดการคนเก่งในบางองค์การต้องการเก็บรักษาเป็นความลับ 

เพราะเกรงว่าคนเก่งหรือพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับผลกระทบทางลบอันเกิดจาก

ผู้ร่วมงาน ท าให้ผู้วิจัยต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกองค์การท่ีมีระบบ

บริหารจัดการคนเก่งและอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้  

    5.4.1.2  การน าแบบวัดความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การไปใช้ในการวิจัยครั้ง

ต่อไปในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีบริบทเฉพาะเจาะจงเช่น กลุ่มคนเก่งหรือคนท่ีมีศักยภาพสูง กลุ่มผู้บริหาร 

กลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ กลุ่มพนักงานยุคเบบี้ บูมเมอร์ กลุ่มพนักงานท่ีมีการศึกษาใน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ควรมีการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความเช่ือมั่น 

ของแบบทดสอบก่อนท่ีจะน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

 

5.4.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

5.4.2.1 เพ่ือให้แบบวัดสามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ของการวัดมากขึ้น อาจมี

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) ความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 

(Discriminant Validity) ความเท่ียงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) และความเท่ียงตรงเชิง

พยากรณ์ (Predictive Validity) เพิ่มเติม  

5.4.2.2 ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความรักและพลังขับเคล่ือน

องค์การ เช่น สิ่งจูงใจท่ีเป็นตัวเงิน สิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงิน สภาพแวดล้อม หรือกลยุทธ์ต่างๆท่ี

องค์การน ามาใช้ เช่น องค์การแห่งความสุข สมดุลชีวิตการท างาน การจัดการความรู้ ระบบริหารผล

การปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยอาจศึกษาในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
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5.4.2.3 ศึกษาแนวทางหรือกลยุทธ์การสร้างความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การ

ของบุคคลหรือองค์การต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จ 

5.4.2.4 ศึกษาความสัมพันธ์หรือผลของความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การท่ีมีต่อ

ความคิดสร้างสรรค์/ ความคิดเชิงนวัตกรรม/ ความส าเร็จขององค์การนวัตกรรม เน่ืองจากเป็นเร่ือง

ท่ีมีความส าคัญในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5.4.2.5 ศึกษาความสัมพันธ์หรือผลของความรักและพลังขับเคล่ือนองค์การท่ีมีต่อ

ความส าเร็จขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ก าไรต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้น (ROE) อัตราการลาออก (Turnover rate) และประสิทธิภาพในกาท างาน (Efficiency) เป็นต้น 

เพราะเป็นเป้าหมายหลักท่ีองค์การพึงประสงค์  

5.4.2.6 ศึกษาต่อยอดแนวความคิดหรือน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืนๆ เช่น ทาง

สังคม การเมือง การศึกษา เช่น ความรักและพลังขับเคล่ือนของคนท่ีท างานจิตอาสา ฯลฯ  
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แบบสอบถามความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การส าหรับการศึกษาวจิยัในส่วนที่ 1 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเพือ่ประเมนิความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
ของแบบวดัความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมกนัน้ีผูว้ิจยัไดม้อบของ      

ท่ีระลึกเป็นปากกาเนน้ขอ้ความเพื่อเป็นการตอบแทนท่ีท่านไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการใหข้อ้มลู

และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 นางสาวโชติรส  ด ารงศานติ  
 ผูว้ิจยั 

 แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการวิจยัเร่ือง  “ความรักและพลงัขับเคลือ่น
องค์กร” โดยค าตอบทั้งหมดไม่มีถกูหรือผดิ คณะผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความกรุณาจาก ท่านในการ
ตอบแบบสอบถามโดยตอบตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

แบบสอบถามน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย  ส่วนท่ี 1 
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนบริษทั และส่วนท่ี 2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในการตอบแบบสอบถามน้ี ขอ้มลูต่างๆ จะถือเป็นความลบั  จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มลู
ของผูต้อบแบบสอบถาม ในรายงานผลการวิจยั และจะไม่มีผลใดๆต่อการปฏิบติังานของ ท่าน 
ผูว้ิจยัมีจุดประสงคเ์พื่อใชข้อ้มลูเป็นประโยชน์ทางวิชาการ  รวมถึงเป็นขอ้เสนอต่ อองคก์ร ใน
การปรับปรุงกลยทุธก์ารเพื่อเสริมสร้างความรักและพลงัขบัเคล่ือนของพนกังานในองคก์ร   
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ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของฉนัมากท่ีสุด      
เพียงค าตอบเดียว 

 
ส่วนที่ 1 ความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์กร 

ข้อ ค ำถำม 
ไม่เหน็
ด้วย

อย่ำงย่ิง 

ไม่
เหน็
ด้วย 

รู้สึก
กลำงๆ 

เหน็
ด้วย 

เหน็
ด้วย

อย่ำงย่ิง 
1 ฉันมีความมัน่ใจในอนาคตการท างานท่ีบริษทัแห่งน้ี   1 2 3 4 5 
2 ฉันรู้สึกภาคภูมิใจกบัการเป็นพนกังานของบริษทั

แห่งน้ี 
1 2 3 4 5 

3 ฉันรู้สึกผูกพนักบับริษทัน้ี 1 2 3 4 5 
4 ฉันไม่มีความคิดจะไปท างานที่อื่น ถึงแมจ้ะไดรั้บ

เงินเดือนดีกว่า 
1 2 3 4 5 

5 ฉันคิดว่าจะท างานกบับริษทัแห่งน้ีในระยะยาว 1 2 3 4 5 
6 ฉันรู้สึกมีความสุขกบัการท างานที่น่ี 1 2 3 4 5 
7 หากฉันไดรั้บมอบหมายงานอยา่งหน่ึง ฉันจะทุ่มเท

ใหก้บังานนั้นอยา่งเตม็ท่ี 
1 2 3 4 5 

8 ฉันสามารถสร้างผลงานในระดบัท่ีสูงกว่าเป้าหมาย 1 2 3 4 5 
9 ฉันพร้อมอุทิศตนที่จะท างานหนกั หากการท างาน

ของฉันมีส่วนช่วยใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จ 
1 2 3 4 5 

10 ฉันเตม็ใจปฏิบติังานอื่นๆ ของบริษทั แมว้่างานนั้น
จะอยูน่อกเหนือจากงานประจ าในหนา้ที ่

1 2 3 4 5 

11 ฉันตั้งใจท างานอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อผลการ
ปฏิบติังานที่ดี 

1 2 3 4 5 

12 ฉันรู้สึกว่างานที่ฉันท าเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยขบัเคลื่อน
บริษทัไปสู่ความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 

13 ฉันจะมีการวางแผนงานก่อนการด าเนินการ 1 2 3 4 5 
14 เม่ือผลงานไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมาย ฉัน

จะไตร่ตรองหาสาเหตุของความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
1 2 3 4 5 

15 ฉันจะตรวจเชค็ความถูกตอ้งของงานก่อนส่งมอบ 1 2 3 4 5 
16 ฉันจ ะแสวงหาแนวทางในการท างานใหม่ๆ เพื่อ

น าไปพฒันาผลงานใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
1 2 3 4 5 
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ข้อ ค ำถำม 
ไม่เหน็
ด้วย

อย่ำงย่ิง 

ไม่
เหน็
ด้วย 

รู้สึก
กลำงๆ 

เหน็
ด้วย 

เหน็
ด้วย

อย่ำงย่ิง 
17 ฉันใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรู้ 

ความสามารถตนเอง 
1 2 3 4 5 

18 ฉันแสวงหาวิธีการพฒันาตนเอง เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาผลงานที่มีคุณภาพ 

1 2 3 4 5 

19 แมว้่างานที่ท  าจะประสบปัญหาหรืออุปสรรค แต่ฉัน
กจ็ะไม่ทอ้ถอย 

1 2 3 4 5 

20 ถึงแมฉ้ันจะเคยพบกบัความลม้เหลว แต่กส็ามารถ
ลุกข้ึนมาต่อสู้ใหม่ได ้

1 2 3 4 5 

21 ฉันเช่ือว่าปัญหาทุก ๆ ปัญหาตอ้งมีทางออก 1 2 3 4 5 
22 ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้เม่ือ

ประสบกบัส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา 
1 2 3 4 5 

23 ในการท างานฉันเช่ือว่าความพยายามอยูท่ี่ไหน 
ความส าเร็จอยูท่ี่นัน่ 

1 2 3 4 5 

24 ฉันคิดว่าความผิดพลาดในการท างานกมี็ขอ้ดี เพราะ
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

25 ฉันมีความห่วงใยในความเป็นไปและความอยูร่อด
ของบริษทั 

1 2 3 4 5 

26 ฉันรู้สึกต่อตา้น เม่ือมีผูพู้ดถึงบริษทัของฉันในทางที่
ไม่ดี 

1 2 3 4 5 

27 ฉันกล่าวถึงบริษทัต่อบุคคลคลอื่น อาทิ ลูกคา้ เพื่อน 
ครอบครัว สังคม ในทางดี 

1 2 3 4 5 

28 ฉันจะอธิบายทุกคร้ังท่ีมีโอกาส หากมีคนพูดหรือ
เขา้ใจบริษทัของฉันไปในทางที่ไม่ดี 

1 2 3 4 5 

29 ฉันมกัจะวิพากษว์ิจารณ์บริษทัในแง่ลบใหผู้อ้ื่นฟัง
เสมอ 

1 2 3 4 5 

30 ฉันรู้สึกภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าฉันท างานอยูใ่น
บริษทัแห่งน้ี 

1 2 3 4 5 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     1. ชาย    2. หญิง           

2. อาย ุ_________ ปี 

3. ระยะเวลาท างานในบริษทัปัจจุบนั _________ ปี _________เดือน  

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

  อนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเทา่  ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

5. ลกัษณะการด าเนินธุรกิจขององคก์รที่ท่านท างานอยู ่

 เกษตร    อสังหริมทรัพย ์  ธนาคาร/ การเงิน 

 ปิโตรเคมี/ พลงังาน   การศึกษา/ วิจยั   อิเลก็ทรอนิกส์/ ไฟฟ้า 

 ส่ิงพิมพ ์   IT     โรงพยาบาล 

 โรงแรม    อุตสาหกรรมการผลิต   การคา้ 

 อาหาร    อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………. 

6. ระดบัต าแหน่งงานของท่าน 

 ปฏิบติัการ    พนกังาน 

 ผูจ้ดัการระดบัตน้   ผูจ้ดัการระดบักลาง 

 ผูจ้ดัการระดบัสูง/ ผูบ้ริหาร  อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………..……… 

7. หน่วยงานที่ท่านสังกดั 

 การตลาด/ การขาย   ทรัพยากรมนุษย ์

 วิศวกรรม/ วิจยัพฒันา   ประชาสัมพนัธ์/ ส่ือสารองคก์าร 

 บญัชี/ การเงิน    อื่นๆ โปรดระบุ.............................…..………....... 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาอนัมค่ีาตอบแบบสอบถามฉบับนีค่้ะ 
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แบบสอบถามความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การส าหรับการศึกษาวจิยัในส่วนที่ 2 
การศึกษาอทิธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตวัเงิน และการส่ือสารของผู้น า 

ที่มต่ีอความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การของคนเก่ง         
 

 
 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมกนัน้ีผูว้ิจยัไดม้อบของ      

ท่ีระลึกเป็นปากกาเนน้ขอ้ความเพื่อเป็นการตอบแทนท่ีท่านไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการใหข้อ้มลู

และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 นางสาวโชติรส  ด ารงศานติ  
 ผูว้ิจยั 

 แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการวิจยัเร่ือง  “ความรักและพลงัขับเคลือ่น
องค์กร” โดยค าตอบทั้งหมดไม่มีถกูหรือผดิ คณะผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความกรุณาจาก ท่านในการ
ตอบแบบสอบถามโดยตอบตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

แบบสอบถามน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น  4 ส่วน ประกอบดว้ย  ส่วนท่ี  1 
ความรักและพลงัขบัเคล่ือนองคก์ร ส่วนท่ี 2 การใหส่ิ้งจูงใจ ส่วนท่ี 3 การส่ือสารของผูน้  า  และ
ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในการตอบแบบสอบถามน้ี ขอ้มลูต่างๆจะถือเป็นความลบั  จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มลู
ของผูต้อบแบบสอบถามในรายงานผลการวิจยั และจะไม่มีผลใดๆต่อการปฏิบติังานของ ท่าน 
ผูว้ิจยัมีจุดประสงคเ์พื่อใชข้อ้มลูเป็นประโยชน์ทางวิชาการ  รวมถึงเป็นขอ้เสนอต่ อองคก์ร ใน
การปรับปรุงกลยทุธก์ารเพื่อเสริมสร้างความรักและพลงัขบัเคล่ือนของพนกังานในองคก์ร   
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ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของฉนัมากท่ีสุด      
เพียงค าตอบเดียว 
 

ส่วนที่ 1 ความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์กร 

ข้อ ค าถาม 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

รู้สึก
กลางๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

1 ฉนัมีความมัน่ใจในอนาคตการท างานกบัองคก์ร
ท่ีท าอยู่ 

1 2 3 4 5 

2 ฉนัรู้สึกภาคภูมิใจกบัการเป็นพนกังานของ
องคก์รท่ีท าอยู ่

1 2 3 4 5 

3 ฉนัรู้สึกผูกพนักบัองคก์รท่ีฉนัท างานอยู่ 1 2 3 4 5 
4 ฉนัไม่คิดจะไปท างานท่ีอื่น ถึงแมจ้ะไดรั้บ

เงินเดือนดีกวา่ 
1 2 3 4 5 

5 ฉนัคิดวา่จะท างานกบัองคก์รท่ีท าอยู่ในระยะยาว 1 2 3 4 5 
6 ฉนัรู้สึกมีความสุขกบัการท างานในองคก์รท่ีท า

อยู่ 
1 2 3 4 5 

7 หากฉนัไดรั้บมอบหมายงานอย่างหน่ึง ฉนัจะ
ทุ่มเทใหก้บังานนั้นอย่างเตม็ท่ี 

1 2 3 4 5 

8 ฉนัพร้อมอุทิศตนท่ีจะท างานหนกั หากการ
ท างานของฉนัมีส่วนช่วยใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 

9 ฉนัเตม็ใจปฏิบติังานอื่นๆ ขององคก์ร แมว้า่งาน
นั้นจะอยูน่อกเหนือจากงานประจ าในหนา้ท่ี 

1 2 3 4 5 

10 ฉนัตั้งใจท างานอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือผล
การปฏิบติังานท่ีดี 

1 2 3 4 5 

11 ฉนัรู้สึกวา่งานท่ีฉนัท าเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีช่วยขบัเคลื่อน
องคก์รไปสู่ความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 

12 เม่ือผลงานไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมาย 
ฉนัจะไตร่ตรองหาสาเหตุของความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึน 

1 2 3 4 5 
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ข้อ ค าถาม 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

รู้สึก
กลางๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

13 ฉนัจะมีการวางแผนงานก่อนการด าเนินการ 1 2 3 4 5 
14 ฉนัจะตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานก่อนส่ง

มอบ 
1 2 3 4 5 

15 ฉนัจะแสวงหาแนวทางในการท างานใหม่ๆ เพ่ือ
น าไปพฒันาผลงานใหมี้คุณภาพยิ่งข้ึน 

1 2 3 4 5 

16 ฉนัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรู้ 
ความสามารถตนเอง 

1 2 3 4 5 

17 ฉนัแสวงหาวธีิการพฒันาตนเอง เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาผลงานท่ีมีคุณภาพ 

1 2 3 4 5 

18 แมว้า่งานท่ีท าจะประสบปัญหาหรืออุปสรรค แต่
ฉนัก็จะไม่ทอ้ถอย 

1 2 3 4 5 

19 ถึงแมฉ้นัจะเคยพบกบัความลม้เหลว แต่ก็
สามารถลุกข้ึนมาต่อสู้ใหม่ได ้

1 2 3 4 5 

20 ฉนัเช่ือวา่ปัญหาทุก ๆ ปัญหาตอ้งมีทางออก 1 2 3 4 5 
21 ฉนัสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้เม่ือ

ประสบกบัส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา 
1 2 3 4 5 

22 ในการท างานฉนัเช่ือวา่ความพยายามอยู่ท่ีไหน 
ความส าเร็จอยู่ท่ีนัน่ 

1 2 3 4 5 

23 ฉนัมีความห่วงใยในความเป็นไปและความอยู่
รอดขององคก์รท่ีท าอยู่ 

1 2 3 4 5 

24 ฉนัรู้สึกต่อตา้น เม่ือมีผูพู้ดถึงองคก์รของฉนั
ในทางท่ีไม่ดี 

1 2 3 4 5 

25 ฉนักล่าวถึงองคก์รท่ีท าอยูต่่อบุคคลอื่นๆ อาทิ 
เพ่ือน ลูกคา้ ในทางดี 

1 2 3 4 5 

26 ฉนัจะอธิบายทุกคร้ังท่ีมีโอกาส หากมีคนพูดหรือ
เขา้ใจองคก์รของฉนัไปในทางท่ีไม่ดี 

1 2 3 4 5 

27 ฉนัรู้สึกภูมิใจท่ีจะบอกคนอื่นวา่ฉนัท างานอยู่ใน
องคก์รแห่งน้ี 

1 2 3 4 5 
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ส่วนที่ 2 การให้ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตวัเงิน 
หมายเหตุ:  ผูบ้งัคบับญัชาหมายถึงผูบ้งัคบับญัชาท่ีอยู่เหนือกวา่ท่าน 1 ระดบัต าแหน่ง  
 หรือหมายถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของท่าน 

ข้อ ค าถาม 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

รู้สึก
กลางๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

1 งานท่ีฉนัรับผิดชอบมีความทา้ทายในระดบัท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของฉนั 

1 2 3 4 5 

2 ฉนัรู้สึกวา่งานท่ีฉนัท าอยู่เป็นงานท่ีมี
คุณประโยชน์ต่อองคก์ร 

1 2 3 4 5 

3 ฉนัมีโอกาสไดรั้บมอบหมายงานท่ีเป็นโครงการ
ส าคญัขององคก์ร 

1 2 3 4 5 

4 ฉนัชอบงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั 1 2 3 4 5 
5 งานท่ีฉนัรับผิดชอบเป็นส่วนหน่ึงของ

ความส าเร็จขององคก์ร 
1 2 3 4 5 

6 ฉนัรู้สึกวา่งานท่ีท าอยู่ช่วยใหฉ้นัมีเกียรติและ
ไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

1 2 3 4 5 

7 ฉนัไดรั้บอิสระในการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบติังานของตนเอง 

1 2 3 4 5 

8 ฉนัสามารถแสดงความคิดเห็นในการท างานและ
กิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ 

1 2 3 4 5 

9 ฉนัไดรั้บโอกาสในการเป็นหวัหนา้ทีมโครงการ 1 2 3 4 5 
10 ฉนัไดรั้บโอกาสในการเป็นหวัหนา้ทีมขา้มสาย

งาน 
1 2 3 4 5 

11 ฉนัไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหต้ดัสินใจใน
งานท่ีรับผิดชอบไดเ้อง 

1 2 3 4 5 

12 ฉนัมีโอกาสเขา้ร่วมประชุมในเร่ืองส าคญัแทน
ผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 

13 องคก์รมีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัความจ าเป็นในการปฏิบติังานของฉนั 

1 2 3 4 5 

14 องคก์รของฉนัมีนโยบายส่งเสริมใหบุ้คลากรได้
มีโอกาสศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

1 2 3 4 5 
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ข้อ ค าถาม 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

รู้สึก
กลางๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

15 องคก์รของฉนัมีการจดัเตรียมแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารท่ีฉนัสามารถคน้ควา้ไดอ้ย่างสะดวก 

1 2 3 4 5 

16 องคก์รมีการมอบภารกิจท่ีเอื้อใหเ้กิดการเรียนรู้
จากการท างานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญในสายงาน
ต่างๆ 

1 2 3 4 5 

17 ฉนัไดรั้บโอกาสติดตามผูบ้ริหารระหวา่ง
ปฏิบติังานเพ่ือศึกษา-พฤติกรรม รูปแบบการ
ท างานท่ีควรน ามาเป็นแบบอย่าง 

1 2 3 4 5 

18 ฉนัไดรั้บการดูแลและสอนงานจากผูมี้
ประสบการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ (Coaching) 

1 2 3 4 5 

19 ฉนัมองเห็นโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการ
งานในองคก์รแห่งน้ี 

1 2 3 4 5 

20 องคก์รมีการวางแผนเส้นทางความกา้วหนา้ใน
อาชีพการงานของฉนัไวอ้ย่างชดัเจน 

1 2 3 4 5 

21 ฉนัมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาสายอาชีพ
ของตน 

1 2 3 4 5 

22 แผนพฒันาสายอาชีพมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของฉนั 

1 2 3 4 5 

23 ฉนัไดรั้บค าแนะน าถึงแนวทางการพฒันา
ศกัยภาพเพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

1 2 3 4 5 

24 ฉนัสามารถขอค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา
เก่ียวกบัอนาคตการท างานได ้

1 2 3 4 5 

25 ฉนัสามารถปรึกษาและพูดคุยเร่ืองส่วนตวักบั
เพ่ือนร่วมงานได ้

1 2 3 4 5 

26 เพ่ือนร่วมงานของฉนัจะแสดงความรู้สึกช่ืนชม
ยินดีเม่ือฉนัสามารถสร้างผลงานท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 

27 เพ่ือนร่วมงานของฉนัมีความห่วงใยและ
ปรารถนาดีต่อกนั 

1 2 3 4 5 
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ข้อ ค าถาม 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

รู้สึก
กลางๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

28 เพ่ือนร่วมงานของฉนัยินดีใหค้วามช่วยเหลือเม่ือ
ฉนัเกิดปัญหาในการท างาน 

1 2 3 4 5 

29 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีความเป็นกนัเองกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

1 2 3 4 5 

30 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีความห่วงใยและ
ปรารถนาดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

1 2 3 4 5 

31 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีความยุติธรรมในการ
มอบหมายงาน 

1 2 3 4 5 

32 ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานมีความ
สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของฉนั 

1 2 3 4 5 

33 ฉนัไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างเป็น
ธรรม 

1 2 3 4 5 

34 การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัผลการ
ปฏิบติังานของฉนั 

1 2 3 4 5 

35 ฉนัไดรั้บคา่ตอบแทนท่ีเสมอภาคกบัเพ่ือนต่าง
หน่วยงานท่ีอยู่ในระดบัต าแหน่งเดียวกนั 

1 2 3 4 5 

36 ฉนัรู้สึกพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเพ่ือนท่ีอยู่คนละองคก์ร แต่
ท างานในระดบัต าแหน่งเดียวกนั  

1 2 3 4 5 

 
 
ส่วนที่ 3 การส่ือสารของผู้บังคบับัญชา 
หมายเหตุ:  ผูบ้งัคบับญัชาหมายถึงผูบ้งัคบับญัชาท่ีอยู่เหนือกวา่ท่าน 1 ระดบัต าแหน่ง  
 หรือหมายถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของท่าน 

ข้อ ค าถาม 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

รู้สึก
กลางๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

1 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีการช้ีแจงวตัถุประสงคใ์น
การมอบหมายงานอย่างชดัเจน 

1 2 3 4 5 
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ข้อ ค าถาม 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

รู้สึก
กลางๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

2 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัไดบ้อกถึงความคาดหวงั
ต่องานท่ีมอบหมาย 

1 2 3 4 5 

3 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีการพูดคุยถึงเป้าหมายใน
แผนงานอย่างต่อเน่ือง 

1 2 3 4 5 

4 ฉนัมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายใน
แผนงานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา 

1 2 3 4 5 

5 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีการช้ีแจงเป้าประสงค์
ขององคก์รใหฉ้นัไดรั้บทราบ 

1 2 3 4 5 

6 แผนการท างานของฉนัมีความสอดคลอ้งกบั
แผนงานขององคก์ร 

1 2 3 4 5 

7 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีการใหค้  าแนะน าเพ่ือช่วย
ใหฉ้นัปฏิบติังานไดดี้ยิ่งข้ึน 

1 2 3 4 5 

8 เม่ือพนกังานในหน่วยงานท างานผิดพลาด 
ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัจะต าหนิดว้ยถอ้ยค าท่ี
รุนแรง 

1 2 3 4 5 

9 ฉนัสามารถเสนอความคิดเห็นหรือแนวทางเพ่ือ
พฒันางานในหน่วยงานใหดี้ยิ่งข้ึนได ้

1 2 3 4 5 

10 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัเปิดโอกาสใหพ้นกังานได้
มีโอกาสช้ีแจง เม่ือท างานไม่ตรงตามเป้าหมาย
หรือความคาดหวงั 

1 2 3 4 5 

11 ฉนัจะไดรั้บค าชมจากผูบ้งัคบับญัชาเม่ือสามารถ
ท างานไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

1 2 3 4 5 

12 เม่ือฉนัท างานผิดพลาด ผูบ้งัคบับญัชาจะช้ีแนะ
ดว้ยเหตุผลและมีขอ้มูลประกอบ 

1 2 3 4 5 

13 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีความรอบรู้ในงานท่ี
ปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

14 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีความสามารถในการ
บริหารงานเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริหาร 

1 2 3 4 5 
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ข้อ ค าถาม 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

รู้สึก
กลางๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

15 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีความกระตือรือร้น 
คล่องแคล่ว วอ่งไว 

1 2 3 4 5 

16 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัมีความรวดเร็วในการ
ตดัสินใจ 

1 2 3 4 5 

17 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัจะร่วมรับผิดชอบเม่ือเกิด
ความผิดพลาดข้ึนจากพนกังานในหน่วยงาน 

1 2 3 4 5 

18 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ฉนัใน
การท างาน 

1 2 3 4 5 

19 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัสามารถพูดจูงใจใหฉ้นัลด
ทศันคติทางลบท่ีมีต่องานได ้

1 2 3 4 5 

20 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัสามารถกระตุน้ใหฉ้นัเกิด
ความกระตือรือร้นในการท างาน 

1 2 3 4 5 

21 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัจะพูดใหก้ าลงัใจเม่ือฉนั
รู้สึกทอ้แทห้รือผิดหวงั 

1 2 3 4 5 

22 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัจะพูดใหก้ าลงัใจเพ่ือใหฉ้นั
เกิดความมัน่ใจในการท างาน 

1 2 3 4 5 

23 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัสามารถพูดจูงใจใหฉ้นัเกิด
แรงบนัดาลใจในการท างานได ้

1 2 3 4 5 

24 ผูบ้งัคบับญัชาของฉนัใหเ้กียรติผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เสมอ 

1 2 3 4 5 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    1. ชาย    2. หญิง           

2. อาย ุ _________ ปี  

3. ระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั _________ ปี _________เดือน  

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

  อนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

5. ระดบัต าแหน่งงานของท่าน 

 ปฏิบติัการ    พนกังาน 

 ผูจ้ดัการระดบัตน้   ผูจ้ดัการระดบักลาง 

 ผูจ้ดัการระดบัสูง/ ผูบ้ริหาร  อื่นๆ โปรดระบุ………………………… 

7. หน่วยงานท่ีท่านสังกดั 

 การตลาด/ การขาย   ทรัพยากรมนุษย ์

 วศิวกรรม/ วิจยัพฒันา   ประชาสัมพนัธ์/ ส่ือสารองคก์าร 

 บญัชี/ การเงิน    อื่นๆ โปรดระบุ......................... ....…..………....... 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาอนัมค่ีาตอบแบบสอบถามฉบับนีค่้ะ 

กรุณาปิดผนึกซองก่อนส่งคนื 
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ภาคผนวก ข 

การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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ตารางที่ ข.1 การวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ รายข้อของแบบสอบถาม เกีย่วกบัความรักและพลงั
ขับเคลือ่นองค์การ ส าหรับการศึกษาวจิยัในส่วนที่ 1: การวเิคราะห์องค์ประกอบ เพือ่
ประเมนิความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัความรักและพลงัขับเคลือ่นองค์การ 

 
Items Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1 110.8647 148.377 .513 .912 
2 110.6294 148.753 .559 .911 
3 110.7882 147.625 .556 .911 
4 111.7471 147.936 .415 .915 
5 111.2235 146.499 .492 .913 
6 110.9324 146.990 .609 .910 
7 110.3029 149.368 .586 .911 
8 110.7176 148.622 .601 .910 
9 110.4294 147.178 .684 .909 
10 110.6912 147.388 .620 .910 
11 110.2412 150.526 .620 .911 
12 110.4382 150.642 .511 .912 
13 110.5265 151.218 .481 .912 
14 110.4735 152.657 .460 .913 
15 110.4353 153.539 .372 .914 
16 110.4824 149.283 .590 .911 
17 110.1794 152.165 .456 .913 
18 110.3235 151.028 .495 .912 
19 110.5559 149.256 .561 .911 
20 110.4118 153.075 .445 .913 
21 110.0412 153.804 .369 .914 
22 110.7588 154.650 .277 .915 
23 110.2706 153.018 .376 .914 
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ตารางท่ี ข.1  (ต่อ)     

     

Items Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

24 110.2382 155.356 .267 .915 

25 110.5059 149.265 .533 .912 

26 110.6647 150.654 .440 .913 

27 110.5206 149.241 .549 .911 

28 110.6382 147.954 .570 .911 

30 110.5441 148.508 .523 .912 
 

หมายเหตุ: N of Cases = 365           N of Items = 29          Alpha = .915 
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ตารางที่ ข.2  การวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ รายข้อของแบบสอบถาม เกีย่วกบัความรักและพลงั
ขับเคลือ่นองค์การ  ที่ใช้ส าหรับการศึกษาวจิยัในส่วนที่ 2:  การศึกษาอทิธิพลของ
ปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตวัเงิน และการส่ือสารของผู้น าที่มต่ีอความรักและ
พลงัขับเคลือ่นองค์การของคนเก่ง 

 

Items Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1 100.8000 80.303 .431 .866 
2 100.5333 82.326 .468 .865 
3 100.3667 78.033 .620 .860 
4 101.4333 78.185 .563 .862 
5 101.0000 76.414 .657 .858 
6 100.7000 78.562 .629 .860 
7 99.9333 82.202 .497 .865 
9 100.2667 81.237 .534 .863 
10 100.3333 81.816 .397 .867 
11 99.8333 87.799 .036 .874 
12 99.9667 86.930 .126 .872 
13 100.1333 83.499 .425 .866 
14 100.0333 86.171 .132 .874 
15 100.1000 85.541 .219 .871 
16 100.1000 85.128 .257 .870 
17 100.0000 85.448 .202 .872 
18 100.0667 84.547 .226 .872 
19 100.2667 79.306 .647 .860 
20 100.1000 83.886 .417 .867 
21 99.9667 83.137 .424 .866 
22 100.5667 84.530 .200 .873 
23 99.8667 82.809 .426 .866 
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ตารางที่ ข.2  (ต่อ)     
     

Items Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
25 100.3000 81.321 .510 .864 
26 100.8000 81.200 .552 .863 
27 100.6667 82.575 .431 .866 
28 100.6667 79.609 .553 .862 
29 100.4000 81.076 .490 .864 

 
หมายเหตุ: N of Cases = 30           N of Items = 27          Alpha = .871 
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ตารางที่ ข.3 การวเิคราะห์ความเช่ือมัน่รายข้อของแบบสอบถามเกีย่วกบัการให้ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่      
ตวัเงินที่ใช้ส าหรับการศึกษาวจิยัในส่วนที่ 2:  การศึกษาอทิธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตวัเงิน และการส่ือสารของผู้น าที่มต่ีอความรักและพลงัขับเคลือ่น
องค์การของคนเก่ง 

 
Items Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1 120.4615 276.738 .347 .936 
2 120.1538 282.295 .025 .938 
3 120.3462 277.115 .232 .937 
4 120.4615 269.778 .664 .934 
5 120.3077 282.702 -.001 .938 
6 120.7692 272.825 .415 .936 
7 120.4231 273.854 .321 .936 
8 120.5385 266.978 .630 .934 
9 120.6923 267.182 .581 .934 
10 121.0769 267.754 .676 .934 
11 120.6154 271.046 .522 .935 
12 121.2308 260.265 .709 .933 
13 121.3462 261.355 .599 .934 
14 121.5000 261.220 .546 .935 
15 121.6538 258.715 .685 .933 
16 121.4615 268.178 .496 .935 
17 121.1923 264.482 .558 .934 
18 121.0385 263.318 .568 .934 
19 121.0385 266.278 .672 .933 
20 121.7692 261.785 .632 .933 
21 121.2308 255.145 .780 .932 
22 121.2308 259.385 .820 .932 
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ตารางท่ี ข.3  (ต่อ)     

     

Items Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

23 121.5000 256.580 .786 .932 

24 120.7692 262.265 .617 .934 

25 120.5385 282.018 .025 .938 

26 120.6923 278.062 .175 .938 

27 120.5769 275.774 .260 .937 

28 120.4615 276.178 .243 .937 

29 120.2308 273.465 .382 .936 

30 120.4231 265.294 .616 .934 

31 120.8846 262.666 .702 .933 

32 121.0000 266.880 .637 .934 

33 120.8846 266.746 .629 .934 

34 121.1538 261.095 .659 .933 

35 121.3077 265.262 .491 .935 

36 121.1538 265.175 .617 .934 
 

หมายเหตุ: N of Cases = 30           N of Items = 36          Alpha = .936 
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ตารางท่ี ข.4 การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นรายข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่ือสารของ

ผู้น าท่ีใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยในส่วนท่ี 2:  การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล 

ส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน และการส่ือสารของผู้น าที่มีต่อความรักและพลังขับเคลื่อน

องค์การของคนเก่ง 
 
 

Items Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1 86.7000 118.079 .529 .927 

2 86.5667 119.495 .573 .927 

3 86.7333 117.168 .545 .927 

4 86.6333 119.826 .416 .929 

5 86.8000 118.855 .403 .929 

6 86.5667 117.840 .408 .930 

7 86.4333 115.495 .611 .926 

8 86.3667 119.551 .236 .935 

9 86.3667 120.654 .372 .929 

10 86.4667 113.913 .656 .925 

11 86.8667 125.844 -.001 .935 

12 86.6667 121.126 .396 .929 

13 86.3333 116.644 .637 .926 

14 86.4333 113.771 .829 .923 

15 86.3333 112.092 .899 .921 

16 86.4667 112.051 .812 .922 

17 86.4000 110.662 .761 .923 

18 86.3333 110.851 .922 .921 

19 86.9667 114.378 .588 .926 

20 86.6333 114.516 .740 .924 

21 86.6333 113.757 .739 .924 

22 86.4333 114.944 .744 .924 
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ตารางที่ ข.4  (ต่อ)     
     

Items Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
23 86.6000 113.834 .697 .924 
24 86.1667 116.764 .500 .928 

 
หมายเหตุ: N of Cases = 30           N of Items = 24          Alpha = .929 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวโชติรส ด ารงศานติ 

 

ประวัติการศึกษา วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

- น าเสนอบทความวิชาการเร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือ

ประเมินความตรงตามโครงสร้างของแบบวัด ความรักและพลัง

ขับเคล่ือนองค์การ ในงานสัมมนาระดับชาติด้านทรัพยากรมนุษย์ครั้ง

ท่ี 3 พ.ศ. 2553 

- บทความวิชาการเร่ือง “ความส าคัญและการเสริมสร้างความมุ่งมั่น

และพลังขับเคล่ือนองค์กรในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ได้รับการ

อนุญาตให้ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์  

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

ทุนการศึกษา 

- ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดการศึกษา จากคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 
 

 


	การให้สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินและกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นาที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนา
	บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
	บทที่ 3 วิธีการวิจัย
	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



