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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
ในธุรกิจการเงินการธนาคาร และศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา อันไดแก แนวคิดบุคลิกภาพ แนวคิด 
คานิยมในการทํางาน และแนวคิดแรงจูงใจในการทํางานตอการเปนปจจัยสนับสนุนการเปน 
ผูบริหารสตรีระดับสูง โดยทําการศึกษาจากผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคารที่จด 
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย จํานวน 45 บริษัท จํานวน 104 ทาน และตัวแทนจากธนาคารแหง 
ประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ทั้งนี้มี 
แบบสอบถามตอบกลับจํานวน 75 ชุด คิดเปนรอยละ 72.12  และทําการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร 
สตรีระดับสูงจํานวน 3 ทาน เพื่อนําขอมูลจากการสัมภาษณไปเติมเต็มขอมูลจากแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  อายุงาน สถานภาพสมรส พื้นฐานการศึกษา 
และพื้นฐานครอบครัวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง นอกจากนี้พบวาผูบริหาร 
สตรีระดับสูงในธุรกิจดังกลาวมีองคประกอบบุคลิกภาพเรียงจากมากไปนอย ไดดังนี้ บุคลิกภาพ 
แบบมีจิตสํานึก บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปดรับ 
ประสบการณและบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 

ผูบริหารสตรีระดับสูงมีคานิยมในการทํางานดานการใหความสําคัญกับการพัฒนาผูอ่ืน 
คานิยมดานความซื่อสัตยและจริงใจ คานิยมดานการมีวิสัยทัศนผูนําและคานิยมในการทํางานเปน 
ทีม สวนแรงจูงใจในการทํางานของผูบริหารสตรีระดับสูง พบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงมีแรงจูงใจ 
ในการทํางานดานความตองการอํานาจในระดับมากที่สุด รองลงมาคือแรงจูงใจในการทํางานดาน 
ความตองการความสําเร็จและแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความผูกพันในระดับต่ํา 
ที่สุด



ABSTRACT 

Title of Thesis  Factors Supporting to Be Women Executives: Case Studies of 
Bank and Finance Business. 

Author  Mrs. Nophawan Chareonsub 
Degree  Master of Science (Human Resource and Organization 

Development) 
Year  2009 

The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  factors  supporting  to  be  women 
executives  in bank and finance business and to study concepts of psychology: Big Five 
Personality,  Work  Values  and  Work  Motivation  that  support  to  be  women  executives. 
Since  this  study  is  the  survey  research,  the data were  collected by  two methods. One 
from  questionnaires  mailed  to  women  executives  of  45  companies  listed  on  Stock 
Exchange of Thailand (SET), which has population in this survey is totally 104 persons, 
and  sample  from  Bank  of  Thailand.  Another  from  in  depth  interview  3  persons  by 
purposive random sampling. The response rates of questionnaire were 72.12%. 

The core findings indicate that personal factor that is work period, marital status, 
educational  background  and  family  background  have  also  supported  to  be  women 
executives.  Moreover,  in  concept  of  personality  test  by  Big  Five  (Costa  and  McCrea, 
1992)  can  be  arranged  from  high  to  low  level  as  follows:  Conscientiousness, 
Agreeableness, Extraversion, Openness to the experience and Neuroticism. 

In part  of work  values of women executives  found  that women executives give 
precedence to work values in developing other, integrity and honesty , visionary of leader 
and  value  in  team  work.  And  finally  issue  is  work  motivation,  found  that  women 
executives  emphasis  on  need  for  power  in  the  highest  rate,  moderate  in  need  for 
achievement and low in need for affiliation.
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในชวงป 1970 เปนตนมา เปนชวงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเรียกรอง 
สิทธิและความเสมอภาคของสตรี มีการศึกษาพบวา อัตราสวนจํานวนสตรีที่อยูในงานดานการ 
จัดการ (Managerial  works)  และงานวิชาชีพ (Professional  work)  นั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสตรี 
เหลานี้ไดผานการวางแผนอาชีพมาอยางดีโดยระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมากกวา 
ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาทางวิชาชีพ เชน การบัญชี การธุรกิจและกฎหมาย นอกจากนี้งานวิจัยยัง 
ชี้ใหเห็นวา ผูหญิงและผูชายเขาสูการทํางานดวยตําแหนงที่คลายกัน แตในการทํางานระยะยาว 
กลับพบวาผูชายมีความกาวหนาในอาชีพสูงกวาผูหญิง (Davidson  and  Burke,  1994:  1) 
กลาวคือ ถึงแมวางานการจัดการและงานวิชาชีพนั้น ผูหญิงจะไดรับการศึกษาและผานการ 
ฝกฝนมาเปนอยางดี และองคการมีการจางงานในสัดสวนที่เทากันกับผูชาย แตผูหญิงก็ไม 
สามารถกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารไดทั้งในองคกรภาครัฐและเอกชน ซึ่งสิ่งที่มาปดกั้นโอกาส 
ดังกลาวถูกเรียกวา เพดานแกว หรือ “Glass ceiling” 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International  Labor  Organization)  แหงองคการ 
สหประชาชาติ (ILO, 1993) รายงานสัดสวนของผูหญิงในสายการจัดการ (Managerial Work) 
วามีมากกวารอยละ 40 ซึ่งสวนใหญอยูในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา แตใน 
ประเทศบังคลาเทศมีสัดสวนผูหญิงอยูในตําแหนงการจัดการเพียงรอยละ 1.4 เทานั้น แต 
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาไปที่ตําแหนงผูบริหารระดับสูง (Top  Executive  Position)  จาก 
รายงานของ UCLA (University of California, Los Angeles) ในป 1991 พบวา มีผูหญิงเปน 
ผูบริหารระดับสูงเพียงรอยละ 5 จาก 1,000 องคการขนาดใหญของสหรัฐอเมริกา  (US 
Department of Labor, 1991) ทําใหเห็นไดวาความไมเทาเทียมกันในองคการระหวางหญิงชาย 
นั้นเปนประเด็นที่มีมานานแมแตประเทศที่พัฒนาแลวบางประเทศยังคงพบปญหาดังกลาว 

ประเด็นเรื่องความเทาเทียมระหวางชายและหญิง (Gender  Equality)  ในบริบทของ 
สังคมไทย เปนผลสืบเนื่องมาจากประเทศไทยไดเขารวมเปนประเทศภาคีสมาชิกขององคการ
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สหประชาชาติ ซึ่งความรวมมือดังกลาวแบงออกเปนระดับตางๆ (โชติกา แกวกอง, 2550: 2-6) 
ดังนี้ 

1. ระดับความรวมมือระหวางประเทศ รัฐบาลไทยไดดําเนินการในสวนที่เปนนโยบาย 
ความรวมมือระหวางประเทศโดยเขาเปนภาคีในอนุสัญญาตางๆ อันนํามาสูการกําหนดนโยบาย 
ในระดับประเทศ การดําเนินการระดับความรวมมือระหวางประเทศของรัฐบาลไทยที่สําคัญ เชน 
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

2.  ระดับประเทศ รัฐบาลไทยไดดําเนินการเชิงนโยบายระดับประเทศ ไดแก 
แนวนโยบายแหงรัฐที่ใหความคุมครองแกแรงงานหญิง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ที่ระบุไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
เทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะ 
เหตุแหงความแตกตาง อาทิ ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทางกาย 
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ จะกระทําเสียมิได 

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแรงงานหญิงในแผนพัฒนาระดับประเทศ 
เพื่อใหเกิดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม อาทิเชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 และแผนพัฒนาสตรี ที่ไดมีการกําหนดเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีในกลุมเปาหมายตางๆ 
รวมทั้งนโยบายของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับมาตรการดานแรงงานหญิง ที่มุงเนนในมาตรการ 
สรางโอกาสและการปฏิบัติที่เทาเทียมในเรื่องคาตอบแทนและความกาวหนาในการทํางาน 

3. ระดับองคการ  ในสวนขององคการที่ดําเนินการโดยรัฐบาลไดมีการกําหนดแนวทาง 
ในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในภาคราชการดวยการจัดทําเปนคูมือและ 
แผนแมบทอยางชัดเจน โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดจัดทําแนวทางการ 
สงเสริมและสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในการบริหารงานบุคคลในราชการพล 
เรือน ขณะที่ภาคเอกชนมีการตอบสนองโดยการทํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) มี 
สาระสําคัญวาดวยการจัดทํามาตรฐานแรงงานไทยที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมของ 
ธุรกิจไทยอันนําไปสูการสงเสริมโอกาสทางการคาของธุรกิจไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 
และใหสถานประกอบกิจการนําไปปฏิบัติและขอการรับรอง ทั้งนี้องคการภาคเอกชนที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานจะไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย 
มาตรฐานแรงงานไทยดังกลาวมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องความเทาเทียมไวดวย
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ตารางที่ 1.1 การสรุปรายงานเกี่ยวกับเพศสภาวะ 

Summary Gender Profile 

Thailand 
1980  1990  1995  2004 

GNP per capita (US$)  730  1,540  1,990  2,490 
Population 
Total (millions)  46.3  54.6  61.4  63.7 
Female (% of total)  50.1  50.2  50.7  50.8 

Life expectancy at birth (years) 
Male  62  65  66  67 
Female  67  71  73  74 

Adult literacy rate (% of people 
aged 15+) 
Male  ..  ..  ..  95 
Female  ..  ..  ..  91 

LABOR FORCE 
PARTICIPATION 
Total labor force (millions)  23  30  34  35 
Labor force, female (% of 
total labor force)  47  47  45  46 
Unemployment 
Total (% of total labor force)  0.8  2.2  2.4  1.5 
Female (% of female labor 

force)  0.7  2.4  2.3  1.4 
EDUCATION ACCESS AND 
ATTAINMENT 
Net primary school enrollment 
rate 
Male  ..  77  86  88 
Female  ..  75  82  86 

Primary completion rates (% of 
relevant age group) 
Male  ..  ..  88  .. 
Female  ..  ..  85  .. 

Youth literacy Rate (% of 
people aged 1524) 
Male  ..  ..  ..  98 
Female  ..  ..  ..  98 

แหลงที่มา: World Bank, 2004.
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จากตารางที่ 1.1 เปนรายงานของธนาคารโลก ป ค.ศ. 2004  พบวาอัตราสวนของสตรี 
ไทยที่อยูในวัยกําลังแรงงาน ในป ค.ศ.1995 เทากับรอยละ 45 และป ค.ศ.2004 เทากับรอยละ 
46  ตามลําดับ ถึงแมวาสัดสวนที่เพิ่มขึ้นของสตรีไทยในการมีสวนรวมเชิงเศรษฐกิจมีอัตราที่ 
เกือบเทาเทียมกับบุรุษแตเมื่อพิจารณาประกอบกับตารางที่ 1.2  จะพบวาสัดสวนของพนักงาน 
ประจําของสถานประกอบการในตําแหนงเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการที่เปนหญิงมีสัดสวนสูงกวาที่ 
เปนชาย แตหากเปนตําแหนงหัวหนางานระดับตน ผูจัดการแผนก ตลอดจนกระทั่งถึงตําแหนง 
ผูอํานวยการฝาย ไมวาจะเปนสถานประกอบการขนาดใหญหรือเล็ก ผูชายมีสัดสวนสูงกวา 
ผูหญิง 

ตารางที่ 1.2 สัดสวนของลูกจางเอกชนหญิงชายจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและ 
ตําแหนงงาน 

ขนาดของ 
สถาน 

ประกอบการ 
จํานวน 
พนักงาน 

รวม 
ทุกตําแหนง 

ระดับตําแหนง 
ผูอํานวยการ 

ฝาย 
ผูจัดการ 
แผนก 

หัวหนางาน 
ระดับตน 

เจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติงาน 

หญิง 
(%) 

ชาย 
(%) 

หญิง 
(%) 

ชาย 
(%) 

หญิง 
(%) 

ชาย 
(%) 

หญิง 
(%) 

ชาย 
(%) 

หญิง 
(%) 

ชาย 
(%) 

100-200 คน  44.1  55.9  23.8  76.2  33.1  66.9  38.1  61.9  53.9  46.1 
300-499 คน  43.2  56.8  24.3  75.7  33.2  66.8  37.9  62.1  52.2  47.8 
500-999 คน  44.4  55.6  18.4  81.6  32.8  67.2  37.6  62.4  56.2  43.8 
1,000 คนขึ้น 
ไป 

46.8  53.2  23.5  76.5  34.7  65.3  44.2  55.8  56.7  43.3 

ยอดรวม  44.4  55.6  22.8  77.2  33.3  66.7  39.0  61.0  54.4  45.6 

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543. 

นอกจากนี้ ขอมูลดานการบริหารและการเมืองระดับชาติป 2551 (ตามตารางที่ 1.3) ที่ 
ทําการสํารวจโดยสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา แสดงใหเห็นสัดสวนผูหญิงที่ดาํรง 
ตําแหนงที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารและการเมืองระดับชาติ พบวามีจํานวนนอยกวา
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รอยละ 20 ยกเวนตําแหนงผูพิพากษา ขอมูลดังกลาวเปนการสะทอนใหเห็นถึงปญหาบาง 
ประการในความไมเทาเทียมกันระหวางเพศในการกาวขึ้นเปนผูบริหารระดับสูง 

ตารางที่ 1.3 แสดงขอมูลดานการบริหารและการเมืองระดับชาติ ป 2551 

ตําแหนง 
จํานวน 
รวม 

รอยละ 
หญิง  ชาย 

ระดับประเทศ 
ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
วุฒิสมาชิก 
คณะรัฐมนตรี 
ผูพิพากษา 
อัยการ 
ขาราชการ 
ระดับ 11 
ระดับ 10 
ระดับ 9 

400 
80 
150 
36 

7,010 
2,981 

34 
335
446 

12.0
8.8
16.0 
11.1 
38.4 
17.9 

11.76 
18.80 
14.80 

88.0 
91.2 
84.0 
88.9 
61.6 
82.1 

88.24 
21.20 
85.20 

แหลงที่มา: สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2551. 

จากขอมูลในตารางที่ 1.3 สะทอนใหเห็นวา สัดสวนผูหญิงและผูชายในดานการบริหาร 
และการเมืองระดับชาติ ป 2551 นั้น สัดสวนของผูหญิงต่ํากวาผูชาย ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลอง 
กับ จรรยา เศรษฐบุตร และ อุมาภรณ ภัทรวาณิชย (2541) ที่กลาววา การกาวขึ้นสูตําแหนง 
ผูบริหารระดับสูงของผูหญิงมีความเปนไปไดนอยกวาผูชาย เพราะสภาพสังคมไทยยังยึดติด 
คานิยมตางๆ เกี่ยวกับระบบอาวุโส และความเปนหญิงชาย ในดานบทบาทของสตรีไทย พบวา 
สตรียังคงมีความผูกพันอยูกับครอบครัวมากกวาดานธุรกิจ จึงเปนสวนหนึ่งในการจํากัดโอกาส 
ของสตรีตอการเขาไปมีบทบาทในสังคมดานตางๆ ทั้งนี้ทัศนคติของสังคมที่มีตอสตรีเปนสาเหตุ 
หนึ่งที่ยับย้ังความกาวหนาดานการบริหารของสตรี ซึ่งสาเหตุในการไมอาจดํารงตําแหนง
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ผูบริหารสตรีระดับสูงนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความรูและความสามารถไมเพียงพอ ภาระหนาที่ 
ภายในครอบครัวทําใหไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ บุคลิกภาพและคุณลักษณะในการเปน 
ผูนําของผูหญิงตางจากผูชาย ความพรอมทางดานรางกายและสุขภาพที่เหมาะสมกับหนาที่การ 
งาน เปนตน (กุลยา ธรรมจินดา, 2537) 

แตอยางไรก็ตามมีการศึกษาที่พบวา ผูบริหารสตรีนั้นสวนใหญถูกจํากัดอยูในภาคธุรกิจ 
หรือบางอุตสาหกรรมเทานั้น ไดแก ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม มีสัดสวนผูบริหารสตรี 
ระดับสูง 32% ในธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภคมีสัดสวนผูบริหารสตรี 25% และในธุรกิจการเงินมี 
ผูบริหารสตรี 17% (Cappelli and Hamori, 2005) 

สําหรับประเทศไทยแมวาจะไมมีขอมูลที่เกี่ยวกับสัดสวนผูบริหารสตรีแยกตามประเภท 
อุตสาหกรรม แตก็พบวาผูบริหารสตรีระดับสูงที่มีชื่อเสียงนั้นมีหลายทานดวยกัน เชน 

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อดีตกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพานิชยจํากัด 
(มหาชน) ทานเคยไดรับรางวัล BEST CEO ป ค.ศ.2006 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คุณกรรณิการ ชลิตอาภรณ ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารไทย 
พานิชยจํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลนักการเงินแหงป 2550 (Financier of the Year 2007) โดย 
วารสารการเงินธนาคารและเปนผูบริหารสตรีระดับสูงทานเดียวที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการ 
คัดเลือกรางวัล Top 10 Role Model ป พ.ศ. 2551 โดยนิตยสาร “ผูจัดการ” 

จะเห็นไดวา ผูบริหารสตรีทั้งสองทานเปนผูบริหารในธุรกิจการเงินการธนาคาร ซึ่งผู 
ศึกษาไดทําการคนควาเพิ่มเติมในตําแหนงผูบริหารระดับสูงพบวา ในธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ที่เปรียบเสมือนฟนเฟองตัวเอกในกลไกการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้นมีสตรีที่ดํารงตําแหนง 
ผูบริหารสตรีระดับสูงในจํานวนมากพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมอ่ืน เชน 
การกอสรางหรือธุรกิจโตรเคมี ดังนั้นผูศึกษาจึงเลือกทําการศึกษาผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจ 
การเงินการธนาคารที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมุงศึกษาไปที่ปจจัย 
สนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจดังกลาว เพื่อที่จะไดทราบวาอะไรคือปจจัย 
สนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคารและในอนาคตอาจมีการ 
ตอยอดผลการศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาสตรีไทยในองคการเพื่อเตรียมตัวสูการเปนผูบริหาร 
สตรีระดับสูงตอไป
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1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงิน 
การธนาคาร

2. เพื่อศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา อันไดแก แนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบ แนวคิด 
คานิยมในการทํางาน และแนวคิดแรงจูงใจในการทํางานตอการเปนปจจัยสนับสนุนการเปน 
ผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคาร 

1.3  คําถามในการวิจัย 

1. อะไรคือปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงิน 
การธนาคาร

2. ผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคารมีลักษณะบุคลิกภาพแบบใด 
3. ผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคารใหความสําคัญกับคานิยมแบบ 

ใด 
4. ผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคารมีแรงจูงใจในการทํางานแบบใด 

1.4  ขอบเขตในการศึกษา 

1. ดานเนื้อหา ประเด็นที่ทําการศึกษา คือ ปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรี 
ระดับสูงในองคกรธุรกิจการเงินการธนาคาร 

2. ดานบุคคล โดยทําการศึกษาผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคาร 
จํานวน 104 คน โดยการสํารวจ และ 3 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก 

3. ดานเวลาในการศึกษาระหวางเดือนพฤศจิกายน 2551 – กันยายน 2552 

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคาร 
2. ผลจากการศึกษานําไปสูการวางแผนพัฒนาความเปนผูบริหารสตรีระดับสูงตอไป



บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรี 
ระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคาร โดยเนนการศึกษาไปที่กลุมผูบริหารสตรีระดับสูง จากการ 
ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถจําแนกวรรณกรรมที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดผูบริหารสตรี 
2. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
3. แนวคิดเก่ียวกับคานิยมในการทํางาน 
4. แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดผูบริหารสตรี 

ถึงแมวาปจจุบันสตรีจะออกมาเรียกรองสิทธิในความเสมอภาคกับบุรุษทั้งในดาน 
กฎหมาย และทางสังคม สิ่งเหลานี้สงผลใหสังคมตื่นตัวและมีการยอมรับบทบาทของสตรีในที่ 
ทํางานมากข้ึน แตกระนั้นก็ตามจากสถิติที่ไดแสดงไวในบทนํา ทําใหเห็นไดวาตําแหนงผูบริหาร 
ระดับสูงนั้นยังคงเปนตําแหนงที่มีสัดสวนของบุรุษมากกวา 

การศึกษาในชวงตนของการเคลื่อนไหวสิทธิสตรีเปดเผยวาผูหญิงนั้นขาดความสามารถ 
และคุณลักษณะสวนบุคคลที่จําเปนในการดํารงตําแหนงผูบริหาร มากไปกวานั้นสตรีในอดีตยัง 
ถูกมองวาเปนบุคคลที่ตอตานความสําเร็จ (Anti-success syndrome) มีความชํานาญในงานที่ 
ถูกจัดวาเปนงานของสตรีเทานั้น (Feminine mystique) ผูหญิงเปนเพศที่กลัวความสําเร็จ และ 
กลัวความลมเหลว (Horner, 1972: 466-474) ดวยเหตุนี้ในหลายๆ องคการจึงไดจัดหลักสูตร 
ฝกอบรมและการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงใหแกผูหญิงเพื่อเปนการเตรียมตัวในการกาวขึ้นสู 
ตําแหนงผูบริหารตอไป (Hoffman, 1974: 353-358) 

นอกจากนี้ ผูหญิงในองคการถูกปฏิบัติอยางแตกตางจากผูชายในเรื่องการสรรหา 
คัดเลือก การพิจาณาเงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การมีผูใตบังคับบัญชา และการ 
พัฒนาพนักงาน (Napasri Kraisonswasdi,  1989:  6)  ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งที่สามารถอธิบายการ
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เลือกปฏิบัติดังกลาวก็คือ การกลาวหาวาผูหญิงนั้นขาดความกระตือรือรน (Aggressiveness) 
ขาดความสามารถในการเปนผูนํา เปนตน (Maier,  1970:  455-461)  ซึ่งเหตุผลดังกลาว 
สอดคลองกับMcClelland  (1967: 37)  ที่วา ผูหญิงนั้นเปนบุคคลที่ตองมีการพึ่งพาผูอ่ืน สนใจ 
ผูคนมากกวาสิ่งอ่ืนๆ มีการวิเคราะหและจัดการควบคุมสิ่งตางๆ นอยกวาผูชาย ซึ่งสิ่งเหลานี้ 
เปนการสนับสนุนภาพมายาคติที่วาผูหญิงไมเหมาะสมกับตําแหนงผูบริหาร 

Schein  (1973)  ไดทําการสอบถามผูบริหารระดับกลางของบริษัท Metropolitan  Life 
Insurance จํานวน 300 คน โดยใหอธิบายความเปน “สตรีโดยทั่วไป” “ผูชายโดยทั่วไป” และ 
“ผูจัดการ/ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ” ผลการศึกษาพบวา ผูจัดการ/ผูบริหารที่ประสบ 
ความสําเร็จมีลักษณะของความกาวราว (Aggressive)  มีความมั่นคงทางอารมณ (Emotional 
stability)  มีความกระฉับกระเฉง (Vigor)  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-reliance)  สวน 
ลักษณะของผูชายโดยทั่วไปนั้นกลุมตัวอยางอธิบายวามีคุณลักษณะเชนเดียวกับผูบริหารที่ 
ประสบความสําเร็จ  ในขณะที่ลักษณะของผูหญิงโดยทั่วไปนั้นแทบจะไมปรากฏในลักษณะของ 
ผูจัดการ/ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ 

และการสํารวจที่ทําโดย Harvard Business Review พบวา ผูชายสวนใหญมีความเชื่อ 
วาผูหญิงนั้นไมเหมาะที่จะเปนผูบริหารเนื่องจากผูหญิงนั้นไมมีความเสถียรทางอารมณ 
(Unstable temperament) (Bowman , 1965: 14-16) และงานวิจัยอีกชิ้นเปดเผยวาผูหญิงนั้นไม 
เหมาะที่จะเปนผูบริหารเนื่องจากขาดความสามารถในการพึ่งตนเอง ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว 
ยืนยันงานวิจัยของ Douglas McGeorge’s วารูปแบบของผูจัดการนั้นเปนรูปแบบของวัฒนธรรม 
ผูชายเปนใหญ ดังนั้นจึงสรุปวาผูจัดการที่ดีนั้นตองเปนบุคคลที่มีความกาวราว ชอบแขงขัน มี 
ความมั่นคง และมีเหตุผล (Stead, 1978: 166) 

สวน Wood (1976: 96-99) ไดทําการสัมภาษณผูหญิงจํานวน 100 คนที่ดํารงตําแหนง 
Management Trainees จนถึงประธานบริษัทที่อยูในเมืองลอสแองเจลลิส ในเรื่องคุณลักษณะที่ 
สําคัญและจําเปนของผูบริหารหญิงในการประสบความสําเร็จ  พบวามี 10 คุณลักษณะ ไดแก 
สมรรถนะความสามารถ (Competence), การศึกษา (Education), การมองโลกดวยความเปน 
จริง (Realism), ความกาวราว (Aggressiveness), มีความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence), มี 
ความใสใจในการทํางาน (Career Mindedness), มีความเปนสตรีนิยม (Femininity), มีกลยุทธ 
(Strategy),  ไดรับการสนับสนุนจากเพศชายที่มีอิทธิพลในองคการ (Support  of  influential 
male) และมีเอกลักษณเฉพาะตัว (Uniqueness) 

สวนในบริบทของสังคมไทย จินตนา บุญบงการ (2532: 121-129) เสนอวาจากผลของ 
การวิจัยเกี่ยวกับสตรีในระดับบริหารในประเทศไทย ซึ่งทําโดยกลุมผูทํางานโครงการ Women 
Managers in Business Organization ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดผลที่นาสนใจบางสวนวา
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เปนที่นาสังเกตวาสตรีในระดับบริหารตองการการยอมรับนับถือมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่สงผลใหสตรี 
ไทยข้ึนมาถึงระดับบริหารเกิดมาจากการทํางานดวยความอดทน ความตั้งใจจริง ความซื่อสัตย 
ความเฉลียวฉลาด ความเกง และความจงรักภักดีตอกิจการ แตมีสวนนอยที่ตอบวาตนประสบ 
ความสําเร็จไดเพราะเจานายสงเสริม นอกจากนี้สิ่งที่ขัดขวางความเจริญกาวหนาในงานคือการที่ 
จะกาวขึ้นไปสูผูบริหารระดับสูงนั้นสิ่งที่ถูกพิจารณามากกวาการขึ้นเปนผูบริหารในระดับอ่ืนๆ 
คือ ความเปนเพศหญิงหรือชาย กลาวคือ ถาเพื่อนรวมงานเปนบุรุษ สตรีตองทํางานหนักกวา 
และมีความสามารถมากกวาบุรุษจึงจะมีโอกาสกาวหนา 

แตอยางไรก็ตามในปจจุบันมีสตรีไทยเริ่มกาวขึ้นสูตําแหนงสําคัญๆ ในองคการมากขึ้น 
เกือบทุกสาขาวิชาชีพ (ชนาภา สุริโย, 2545:  33)  เมื่อกลาวถึงผูบริหารสตรี ความคาดหวังที่ 
องคการมีตอผูบริหารสตรีมักจะเปนเรื่องบุคลิกลักษณะเปนสําคัญประการแรก จิตรการ หลอ- 
สุวรรณรัตน (2530) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยเกื้อหนุนความกาวหนาของขาราชการพลเรือน 
สตรีไทยในปจจุบัน วาควรมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ มีทาทางแสดงความเชื่อมั่นในตนเอง แตมิใช 
การกาวราว มีใจคอหนักแนน รูจักควบคุมอารมณไมฉุนเฉียวโกรธงาย มีความกลาหาญ กลาทํา 
กลาตัดสินใจ ไมหลีกเลี่ยงปญหา เปนผูที่มีรสนิยมดีในการแตงกาย มีอัธยาศัยที่ดีตอบุคคลอ่ืน 
ใหความสําคัญตอผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา รูจักพูดใหสามารถสื่อความไดดีและมีสาระ มี 
ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน และเปนผูที่มีความเที่ยงธรรม นอกจากนี้ ยังได 
ทําการศึกษาถึงลักษณะความคิดและอุปนิสัยในการทํางานที่สงเสริมโอกาสกาวหนาที่สําคัญ 
ไดแก การเปนผูที่รักความกาวหนา รูจักขวนขวายในการหาความรูเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอ 
งาน มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ ไดดี รูจักแบงเวลาระหวางเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 
มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีใจรักในงาน สามารถตัดสินใจตอปญหาหรือ 
สถานการณเฉพาะหนา เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความเปนผูนํา รูจัก 
ตั้งเปาหมายและวางแผน ขยันหมั่นเพียร รูจักแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและความสามารถที่เปน 
ประโยชนตองาน 

Herman (1974 อางถึงใน ชนาภา สุริโย, 2545: 33) พบวา ในดานการทํางาน ผูหญิง 
ตองเผชิญหนากับดาบสองคม คือ การบริหารตองการใหผูหญิงลดลักษณะความเปนผูหญิงลง 
และใหมีอํานาจ มีความกราวแกรง ซึ่งถาผูหญิงแสดงคุณสมบัตินี้ออกมาไมได ก็จะไมไดรับการ 
พิจารณาตําแหนงอยางเปนธรรม ซึ่งจะทําใหผูหญิงถูกกีดกันไมไดเขาสูระดับบริหาร 

นอกจากนั้น ชุติมา เหตานุรักษ (2534) ไดทําการศึกษาเรื่องปญหาและอุปสรรคในการ 
ทํางานของสตรีระดับบริหาร โดยทําการศึกษาประชากรกลุมตัวอยางทั้งหญิงและชาย พบวา 
ปญหาอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรีและผูบริหารบุรุษนั้น มีความคลายคลึงกัน
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แตกตางกันเฉพาะลําดับความสําคัญของปญหาเทานั้น โดยผูบริหารสตรีมีปญหาอุปสรรค (เรียง 
ตามลําดับคะแนน) ดังนี้ 

1. ขาดความรูและประสบการณทางดานบริหาร 
2. รูสึกไมแนใจในสถานภาพปจจุบันของตนเอง 
3. ผูบังคับบัญชาไมยอมรับฟงความคิดเห็น 
4. ขาดความมั่นใจในการตัดสินใจในการตัดสินปญหาที่เกิดข้ึน 
5. สภาพทางรางกายไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
6. ผูใตบังคับบัญชาไมยอมรับในความสามารถการเปนผูนํา 
7. ภาระครอบครัวทําใหปฏิบัติงานไดไมเต็มที่ 
8. ผูใตบังบัญชาไมยอมปฏิบัติตามคําสั่ง 
9. ความเชื่อเก่ียวกับบทบาททางเพศทําใหไมไดรับความเชื่อถือในการบริหารงาน 
10. เกิดความขัดแยงกับผูใตบังคับบัญชา 
กลาวโดยสรุป แนวคิดผูบริหารสตรีที่ผูศึกษาไดทําการทบทวนมาขางตน ทําใหเห็นถึง 

หวงเวลาของการมองผูหญิงในองคการ กลาวคือ ในหวงแรกของการเรียกรองสิทธิ ผูหญิงถูก 
มองเรื่องคุณลักษณะของความเปนผูบริหารสตรีที่เนนทางเรื่องเพศสภาพ (Gender) มากกวา 
ความสามารถ  เชน การระบุวาสตรีในอดีตนั้นเปนบุคคลที่ตอตานความสําเร็จ (Anti-success 
Syndrome) การมีความชํานาญในงานที่ถูกจัดวาเปนงานของสตรีเทานั้น (Feminine Mystique) 
ตลอดจนการมองวาผูหญิงนั้นเปนเพศที่กลัวทั้งความสําเร็จและความลมเหลว เปนตน ดังนั้นผล 
ของการมีกระบวนทัศนดังกลาวสงผลใหสตรีในหวงเวลาดังกลาวถูกปฏิบัติอยางแตกตางจาก 
ผูชายในเรื่องการสรรหาคัดเลือก การพิจารณาเงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การมี 
ผูใตบังคับบัญชา และการพัฒนาพนักงาน และถึงแมวาจะมีการทําการสํารวจผูหญิงในเรื่อง 
คุณลักษณะที่สําคัญและจําเปนของผูบริหารหญิงที่ประสบความสําเร็จ ก็พบวาบางคุณลักษณะ 
นั้นเปนคุณลักษณะที่มีอยูในผูชายมากกวา เชน ความกาวราว (Aggressive) มีใจคอหนักแนน 
กลาหาญ กลาตัดสินใจ เปนตน (Wood, 1975) 

สวนหวงเวลาตอมาเปนชวงที่ผูหญิงเริ่มไดสิทธิตางๆ อันเนื่องมาจากการเรียกรองสิทธิ 
แตก็พบวาปญหาหรืออุปสรรคของผูหญิงในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงนั้นเกิดจากความรู 
ความสามารถในทางการบริหาร การขาดผูสนับสนุน ภาระครอบครัวและความรูสึกขัดแยงใน 
บทบาทของตัวเอง เปนตน 

ดังนั้นจึ งสรุปไดว า  การเปนผูบริหารสตรี ไดนั้นจะตอง เปนบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความกลาคิด กลาตัดสินใจ และ 
รับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความหนักแนนในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
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ความสามารถในการควบคุมอารมณ มีความยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชา ยอมรับฟงความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน มีความเปนผูนํา และสามารถจัดการชีวิตสวนตัวและชีวิตครอบครัวไดอยาง 
ราบรื่น 

2.2 แนวคิดบุคลิกภาพ 

การศึกษาปจจัยที่สนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง ผูศึกษาไดทําการทบทวน 
วรรณกรรมแนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ ซึ่งสามารถอธิบายเปนหัวขอโดยเริ่มจากความหมายของ 
บุคลิกภาพ  แนวทางการศึกษาบุคลิกภาพ ความเปนมาของแนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบ 
และลักษณะของบุคลิกภาพหาองคประกอบของ Costa และ McCrae ซึ่งใชเปนแบบสอบวัดใน 
การศึกษาครั้งนี้ 

2.2.1 ความหมายของบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพ (Personality)  มีรากศัพทมาจากคําวา Persona  ในภาษาลาติน แปลวา 

หนากากที่นักแสดงละครกรีกโบราณใชสวมในการแสดง ซึ่งหนากากของตัวละครแตละตัวจะ 
แสดงทาทางและลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆ ดังนั้นแนวคิดเริ่มแรกของบุคลิกภาพจึงหมายถงึ 
ภาพพจนทางสังคม (Superficial Social Image) ที่บุคคลใชแสดงบทบาทในชีวิตจริง บุคลิกภาพ 
ตามแนวความคิดด้ังเดิมนี้จะมุงไปที่ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกมาใหเห็น เชน ความมีเสนห 
ความสงางาม หรือรูปรางหนาตาที่ดึงดูดใจ เปนตน (Hjelle and Ziegler, 1992: 4) 

นักจิตวิทยามีความสนใจศึกษาบุคลิกภาพในแงมุมของความตองการที่จะเขาใจความ 
สลับซับซอนของพฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออก และมุงที่จะศึกษาถึงลักษณะความเหมือนกัน 
ซึ่งเปนลักษณะรวมของมนุษยกับลักษณะความแตกตางที่เปนแบบฉบับเฉพาะบุคคล แต 
เนื่องจากบุคลิกภาพมีความหลากหลายสลับซับซอนอีกทั้งยังมีความแตกตางออกไปตาม 
ความหมายบนพ้ืนฐานความเชื่อของตน อาทิ Carl Rogers ใหความหมายของบุคลิกภาพในแง 
ของตัวตน (Self) การจัดระเบียบ ความคงทนถาวร และการรับรูดวยอัตตวิสัย (Subjective) แต 
Gordon Allport ใหความหมายของบุคลิกภาพวาเปนตัวตนจริงๆ รวมถึงจิตภายในตัวบุคคลซึ่ง 
เปนตัวกําหนดลักษณะการแสดงออกที่เปนแบบฉบับของบุคคลตอสิ่งแวดลอมของเขา ในขณะที่ 
Erik Erikson ใหความหมายของบุคลิกภาพในแงของการดําเนินชีวิตวาบุคลิกภาพเปนผลของ 
ความสามารถในการแกวิกฤตการณของบุคคล ประกอบดวย 16 ลักษณะ และ Albert Bandura 
อธิบายบุคลิกภาพของบุคคลวามีรูปแบบที่สลับซับซอนโดยที่ทั้งตัวบุคคล พฤติกรรม และ 
สถานการณตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (สมฤดี เธียรฉาย, 2544: 9)
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ศรีเรือน แกวกังวาล (2539:  5-6)  ใหความหมายของบุคลิกภาพวา บุคลิกภาพ คือ 
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในดานตางๆ ทั้งสวนภายนอกและสวนภายใน สวนภายนอก คือ 
สวนที่มองเห็นชัดเจน เชน รูปราง หนาตา กริยา มารยาท การแตงตัว วิธีการพูดจา การนั่ง การ 
ยืน ฯลฯ และสวนภายใน คือ สวนที่มองเห็นไดยาก แตอาจทราบไดจากการอนุมาน เชน 
สติปญญา ความถนัด ลักษณะอารมณประจําตัว ความใฝฝนปรารถนา ปรัชญาชีวิต คานิยม 
ความสนใจ โดยลักษณะตางๆ ของบุคลิกภาพไมสามารถแยกเปนสวนๆ ออกจากกันโดย 
เด็ดขาด ทุกๆ ลักษณะของบุคลิกภาพตางมีความสัมพันธตอกันและกัน และมีผลตอกันและกัน 
เปนประดุจลูกโซ บุคลิกภาพของมนุษยถูกหลอหลอม และประสมประสานดวยพันธุกรรม 
วัฒนธรรม การเรียนรู วิธีการปรับตัวของบุคคลและสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม และวัตถุธรรม 
บุคลิกภาพของมนุษยไมวาดานใดๆ เปนสิ่งที่ไมตายตัว เปลี่ยนแปลงไปตามกาละ การเรียนรู 
และสิ่งแวดลอมทั้งทางสังคม และทางวัตถุธรรม บุคลิกภาพของแตละบุคคลมีทั้งสวนที่เปน 
ลักษณะผิวเผิน และสวนที่เปนนิสัยที่แทจริง บางสวนของบุคลิกภาพถูกซอนเรน หรือถูกปดบัง 
อําพรางโดยจงใจและไมจงใจ บุคลิกภาพของบุคคลมีทั้งสวนรวมซึ่งเปนลักษณะสากลของมนษุย 
ทุกชาติ ทุกภาษา และมีสวนซึ่งเปนลักษณะที่เรียกกันวา “เฉพาะตัว” 

Eysenck และ Eysenck (1985) ใหความหมายของบุคลิกภาพวา หมายถึง การกระทํา 
ทั้งหมดของอินทรียที่ไดรับจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 

Hjelle และ Ziegler  (1992: 5) ไดใหนิยามบุคลิกภาพวาสวนมากจะมีลักษณะรวมกัน 
ดังนี้ 

1. เนนความสําคัญของความเปนปจเจกบุคคล (Individuality) 
2. อธิบายบุคลิกภาพในรูปแบบของโครงสราง และการจัดองคประกอบ 
3. ใหความสนใจบุคลิกภาพในแงของชีวประวัติหรือพัฒนาการ โดยบุคลิกภาพจะแสดง 

ใหเห็นถึงกระบวนการที่พัฒนาขึ้นมาจากผลกระทบทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งลักษณะ 
ชีวภาพทางพันธุกรรม ประสบการณทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

Hodgetts (1999: 81) ใหความหมายของบุคลิกภาพวา หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรม 
ที่คอนขางมั่นคง และมีแนวโนมที่จะตัดสินไดวา บุคคลมีความเหมือนหรือความตางจากบุคคล 
อ่ืนอยางไร ซึ่งบุคลิกภาพจะประกอบดวยปจจัยหลายอยาง ทําใหยากตอการใหคําจํากัดความ 
อยางไรก็ตาม นักจิตวิทยามีแนวโนมที่จะยอมรับแนวคิดหลักเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ดังนี้ 

1. บุคลิกภาพเปนองคประกอบแบบองครวม การวัดแยกเปนสวนๆ จะไมมีความหมาย 
2. บุคลิกภาพจะปรากฏออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม มีบางระดับที่สามารถสังเกต 

และวัดได
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3. แมวาบุคลิกภาพจะมาจากพ้ืนฐานทางกายภาพ แตการพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะดาน 
จะเปนผลมาจากสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 

4. บุคลิกภาพมีทั้งสวนที่เปนลักษณะแบบพ้ืนผิว และสวนที่เปนลักษณะเนื้อแท 
5.  บุคลิกภาพเกี่ยวของกับลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะเฉพาะแตละบุคคลมีความ 

แตกตางจากบุคคลอ่ืนๆ ในบางมุมมอง ในขณะเดียวกันก็มีความเหมือนกันในมุมมองอ่ืนๆ ดวย 
เชนกัน 

Hillgard (1979: 19-20) ไดแบงทฤษฎีบุคลิกภาพออกเปน 4 กลุม คือ 
1. ทฤษฎีแบงประเภท (Type Theory) 
ทฤษฎีกลุมนี้แบงประเภทของบุคลิกภาพออกเปนรูปแบบตางๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

เชน ตามลักษณะรูปรางทางกาย (Body  Types)  ตามชนิดสารเคมีและตอมไรทอในรางกาย 
(Chemistry  and  Endocrine  Balance)  หรือตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior 
Psychology Types) 

2. ทฤษฎีคุณลักษณะประจําตัว (Trait Theories) 
ทฤษฎีกลุมนี้มีรากฐานความเชื่อวา เมื่อบุคคลเรียนรูวาหากตนประพฤติเชนนั้นแลว 

ตนเองพอใจก็จะทําซ้ําๆ จนเกิดความเคยชินเปนลักษณะประจําตัว บุคคลแตละคนจะมี 
คุณสมบัติพิเศษเปนของตนเองซึ่งไมเหมือนกับคุณลักษณะของผูอ่ืน 

3. ทฤษฎีพัฒนาการแหงบุคลิกภาพ (Developmental Personality Theories) 
ทฤษฎีกลุมนี้มีความเชื่อวาบุคลิกภาพของคนพัฒนาไดตามวุฒิภาวะ และศักยภาพ 

(Maturity and Potentialities) จึงเนนความสําคัญของพัฒนาการในวัยตางๆ ซึ่งไดรับอิทธิพลมา 
จากทั้งพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม พิจารณาจากอดีตแลวจะเห็นอนาคต 

4. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Dynamic Theories) 
ทฤษฎีในกลุมนี้เชื่อกันวาพฤติกรรมของบุคคลในปจจุบันเปนผลมาจากองคประกอบ 

หลายอยาง ที่ขัดแยงกันอยูเสมอเปนความขัดแยงภายในซึ่งเปนพลังผลักดันที่มีอยูในตัวบุคคล 
แตละบุคคล จึงทําใหแตละบุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกตางกันตามพลังผลักดันในที่แตกตางกัน 

สวนในมุมมองของนักวิชาการของประเทศไทยไดแบงแนวคิดการศึกษาบุคลิกภาพไว 
ดังตอไปนี้ 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ คือ คําอธิบายความคิด ความรูสึก และการกระทําของบุคคลเพื่อเนน 
ใหทราบถึงลักษณะพฤติกรรมของมนุษย แตทฤษฎีจะมีหลักการเฉพาะเจาะจง แนวคิดเกี่ยวกับ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สําคัญในศตวรรษที่ 19-20 มีดังนี้ (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2539: 99-100)
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1. แนวคิดกลุมจิตวิเคราะห (Psychoanalysis) 
แนวคิดนี้มีทัศนะในการมองมนุษยวาเปนสิ่งมีชีวิต ประกอบดวยสัญชาตญาณ และขอ 

ขัดแยง ผูนํากลุมนี้ ไดแก Sigmund Freud ขอมูลที่เปนมาของแนวคิดนี้ไดมาจากคนไขโรคจิต 
โรคประสาท นักคิดกลุมนี้เชื่อวา จิตใตสํานึกและพลังจูงใจที่ไรเหตุผลเปนตัวกระตุนใหคนทํา 
พฤติกรรมนานาประการ รวมทั้งเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล แนวคิดนี้เปนอันดับแรกใน 
ประวัติการศึกษาบุคลิกภาพอยางเปนวิทยาศาสตร 

2. แนวคิดกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
แนวคิดนี้มีทัศนคติวาบุคลิกภาพของมนุษยยืดหยุนอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

ทางชีวภาพ และทางสังคม มนุษยจะมีบุคลิกภาพลักษณะอยางไร จะประสบโชคดี โชครายเชน 
ไรขึ้นอยูกับรูปแบบของสิ่งแวดลอมรอบตัวเขาทั้งสิ้น นักคิดกลุมนี้เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษย 
โดยอยูภายใตกฎเกณฑแหงการเรียนรู (Learning)  ผูนําแนวคิดนี้มีหลายทานที่สําคัญ ไดแก 
John B. Watson และ B.F. Skinner 

3. แนวคิดกลุมนักมนุษยนิยม (Humanism) 
แนวคิดนี้มีทัศนคติในการมองธรรมชาติดานดีงาม โดยอธิบายวามนุษยมีธรรมชาติใฝดี 

สรางสรรค ความดีปรารถนาความเจริญวัฒนะแหงตน และบุคลิกภาพของตน รูคุณคาในตัวเอง 
รูจักผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบในชีวิต และการกระทําของตน สุข ทุกข ชั่ว ดี เกิดจากการ 
เลือกของตน (I am my choice) และที่สําคัญคือ มนุษยทุกคนมีความปรารถนาจะประจักษ รูจัก 
ตน และความสามารถเฉพาะของตน เพื่อใชพลังความรู ความสามารถของตนอยางเต็มที่ดีที่สุด 
ถามนุษยอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอความเจริญวัฒนะแลว เขาจะพัฒนาไปสูความดี ความเจริญ 
ของบุคลิกภาพและวุฒิภาวะเสมอ ผูนําแนวคิดนี้ ไดแก Abraham Maslow 

สวนพัฒนาการของบุคลิกภาพนั้น ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 238-239) 
ไดกลาวถึงพัฒนาการของบุคลิกภาพวามาจาก 3 แหลงใหญ คือ 

1. พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง องคประกอบทั้งหลายที่ติดตัวมาแตกําเนิด สิ่งที่มีผล 
อยางมากก็คือ ลักษณะทางกายภาพ เชน รางกาย หนาตา เพศ สีผิว อารมณ การทํางานของ 
กลามเนื้อ ระดับพลังงาน และกระแสคลื่นแหงชีวิต สิ่งสําคัญในการนําลักษณะโครงสรางของ 
ชีวิตเหลานี้สืบตอกันมาก็คือ ยีนส (Genes) กลาวกันวา ยีนสควบคุมฮอรโมน ฮอรโมนควบคุม 
ลักษณะการทํางานของรางกาย และการทํางานภายในโครงสรางของรางกายควบคุมการเกิด 
บุคลิกภาพ 

2. สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึง สิ่งที่อยูภายนอก สิ่งเหลานี้จะมีปฏิสัมพันธกับ 
ตัวเราตลอดชีวิต จึงสงผลตอบุคลิกลักษณะของเราอยางมาก สิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา การเรียนรู 
คานิยมตางๆ เจตคติหรือทัศนคติ การยึดถือปฏิบัติ จะทําใหเกิดเปนบุคลิกภาพ สวนใหญเปน
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กระบวนการทางสมองและจิตใจ สิ่งที่สําคัญที่สรางบุคลิกภาพ เชน วัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม บรรทัดฐาน ครอบครัว เพื่อนและกลุมสังคม คนเราเมื่ออยูในสิ่งแวดลอมแบบใดมักจะ 
มีบุคลิกภาพตามแบบสังคมนั้นๆ 

3.  สถานการณ (Situation)  ในที่นี้หมายถึง สภาพการณเฉพาะอยาง เมื่อเกิดขึ้นกับ 
บุคคลใด สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกเดิมได สถานการณที่วานี้จะตองแปลกหรือมีลักษณะเดน 
เชน การเสียของรัก การไดของรัก การเปลี่ยนแปลงกะทันหัน การตกใจอยางแรง ความกลัว 
อาการช็อก เหตุการณเหลานี้จะทําใหแตละบุคคลเกิดบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปได 

กลาวโดยสรุป บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่แสดงออกทั้งภายนอก 
ไดแก รูปรางหนาตา กิริยามารยาท การแตงตัว การพูดจา การเคลื่อนไหว และภายใน ไดแก 
สติปญญา ความถนัด ทัศนคติ คานิยม ทําใหสามารถแยกไดวาบุคคลแตละบุคคลแตกตางกัน 
อยางไร ซึ่งลักษณะเหลานี้เกิดจากการหลอหลอมทางวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม พันธุกรรมที่ติดตัว 
มาแตกําเนิด และสถานการณเฉพาะอยางที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของบุคคล 
นั้นๆ 

2.2.2 แนวทางการศึกษาบุคลิกภาพ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพไดมีการพัฒนามาเปนระยะเวลายาวนาน เพื่อใชอธิบายโครงสราง 

ขบวนการและการพัฒนาในพฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สําคัญมีหลายทฤษฎี ซึ่งจะ 
แตกตางกันในดานโครงสรางของบุคลิกภาพและการสรางพฤติกรรมตามความสนใจของนัก 
ทฤษฎี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภูมิหลังทางดานความรูและวิชาชีพ บุคคลตนแบบที่ทําการศึกษา เรื่อง 
บุคลิกภาพจึงเปนเรื่องที่ซับซอน ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไมสามารถอธิบายบุคลิกภาพไดทุกดาน 
แตละทฤษฎียอมมีขีดจํากัดของคําอธิบาย จุดเดนจุดดอยตางกัน แตทฤษฎีมีคุณคาในตัวเอง 
เมื่อเลือกนําไปใชอยางเหมาะสมและใหประโยชน เสมือนเปนขอมูลที่ชวยเพิ่มพูนความรูความ 
เขาใจบุคลิกภาพของบุคคลใหลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2539: 8)  เชน ทฤษฎีจิต 
วิเคราะห (Psychoanalytic  Theory) ทฤษฎีตามลักษณะปรากฏการณ (Phenomenological 
Theory) ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคิดความเขาใจ (Cognitive Theory) ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait 
Theory) ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) ทฤษฎีความเขาใจทางสังคม (Social Cognitive 
Theory)  ซึ่งผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎีบุคลิกภาพในกลุมของคุณลักษณะ (Trait Theory) โดยนําเอา 
บุคลิกภาพตามแนวคิดหาองคประกอบ (The  Big  Five  or  Five-Factor  Model)  มาใชใน 
การศึกษาครั้งนี้ 

ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) เปนทฤษฎีที่จําแนกบุคคลตามแนวโนมลักษณะนิสัย 
(Traits)  และวิธีการแสดงออกในสถานการณตางๆ นักจิตวิทยากลุมนี้ไดพยายามคนหาและ
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อธิบายลักษณะนิสัยพื้นฐานของบุคคล เพื่ออธิบายบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ซึ่งลักษณะเดนของ 
ทฤษฎีคุณลักษณะมีสองประการ ประการแรก คือ ความคงที่ (Consistency) บุคคลจะมีลักษณะ 
โดดเดนหลากหลายในตัวและแสดงคุณลักษณะเหลานั้นออกมาในสถานการณที่ตางกัน จึง 
สามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณตางๆ ได ประการที่สอง คือ ความแตกตาง 
ระหวางบุคคล (Individual  Difference)  ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวาแตละบุคคลประกอบดวยกลุม 
ลักษณะนิสัยหลายอยางที่เปนลักษณะเฉพาะตัวและแตกตางกันในแตละบุคคล 

Allport ถือเปนคนแรกที่นําเสนอทฤษฎีคุณลักษณะ โดยใหความสนใจกับการทดลอง 
และวิเคราะหขอมูลดวยกระบวนการทางสถิติ เนนกระบวนการจิตสํานึกและประสบการณ 
ปจจุบัน Allport เชื่อวาบุคลิกภาพของบุคคลถูกกําหนดจากคุณลักษณะ (Trait) ซึ่งเปนลักษณะ 
นิสัยหรือความเคยชิน เปนโครงสรางของระบบจิตประสาทเฉพาะของแตละบุคคลที่จะทําใหการ 
รับรูตอสิ่งเราตางๆ มีความสมดุล โดยจะเปนตัวเริ่มทําใหเกิดการปรับตัว และการแสดงออกของ 
พฤติกรรม คุณลักษณะนั้นมีมากมาย ไมมีคุณลักษณะใดตายตัวในแตละบุคคล บุคคลจะแสดง 
คุณลักษณะใดๆที่โดดเดนออกมานั้นขึ้นกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ และพลังกดดันทาง 
สังคมในขณะนั้น ทั้ง Allport ไดอธิบายคุณลักษณะของบุคคลไว 3 ประเภท คือ 

1.  Cardinal  Trait  คือ คุณลักษณะ (Trait)  ที่โดดเดนในตัวบุคคลในแงใดแงหนึ่ง มี 
อิทธิพลอยางย่ิงตอพฤติกรรมของบุคคลเกือบทุกดาน เปนลักษณะเดนของบุคคลที่แสดงออกมา 
ใหเห็นอยางเดนชัด ไมสามารถซอนเรนได มีลักษณะเหนือลักษณะอ่ืนทั้งหมด เปนลักษณะที่ใช 
เปนบุคลิกภาพอางอิง (Reference Personality) 

2. Central Trait เปนกลุมลักษณะนิสัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอยูภายในตัว บุคคล 
มากบางนอยบาง เปนลักษณะที่บุคคลมีรวมกับผูอ่ืน ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดในชีวิตประจําวัน 
เชน ความรักพวกพอง ความทะเยอทะยาน ความเชื่อมั่นในตนเอง เปนตน 

3. Secondary Trait เปนลักษณะนิสัยที่ไมโดดเดนมากนักภายในตัวบุคคล เปนทัศนคติ 
ของบุคคลในการตอบโตสถานการณตางๆ แมบุคคลจะมีคุณลักษณะเหมือนกันแตการแสดงออก 
ในสถานการณตางๆ ระดับความรุนแรงจะแตกตางกัน ทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน 

นักทฤษฎีคุณลักษณะอีกคนหนึ่ง คือ Cattell ซึ่งเขามองบุคลิกภาพวาเปนผลพวงของ 
ตัวแปรดานความรูสึกและสติปญญา และมองวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลกระทบรวมกัน 
ระหวางตัวแปรทางดานคุณลักษณะกับดานสภาวะแวดลอม เขาใหความหมายของคุณลักษณะ 
วา คือ โครงสรางทางจิต (Mental Structure) ที่สรุปไดจากลักษณะของพฤติกรรมที่มีลักษณะที่ 
มั่นคงและใชทํานายบุคลิกภาพได เขาจําแนกคุณลักษณะจากการวิเคราะหองคประกอบ 2 กลุม 
คือ กลุมคุณลักษณะพื้นผิว (Surface Traits) ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดงายจากพฤติกรรม โดยใช 
วิธีการวิเคราะหกลุม (Cluster Analysis) อีกลักษณะคือ คุณลักษณะมูลฐาน (Source Traits) ซึ่ง
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เปนองคประกอบหลักของบุคลิกภาพ เปนสิ่งที่อยูลึกภายในตัวบุคคล เปนตัวกําหนดการแสดง 
พฤติกรรมและเปนองคประกอบที่ควบคุมลักษณะนิสัยพื้นผิว (Engler,  1999:  284-285)  จาก 
การวิเคราะหองคประกอบ เขาไดเลือกคุณลักษณะมูลฐานที่สําคัญได 16  องคประกอบ ซึ่ง 
ประกอบดวย 2 ขั้ว จากองคประกอบนี้ Cattell  ไดสรางแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพชื่อ 16 PF 
(Sixteen Personality Factor Test) 

2.2.3 ความเปนมาของแนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบ 
Howard  และ Howard  (2004:  2-4)  ไดเรียบเรียงความเปนมาของแนวคิดที่เกี่ยวกับ 

บุคลิกภาพหาองคประกอบ ตามรายละเอียดดังนี้ (สุภาวดี นวลเนตร, 2549: 12-14) 
Allport  และ Odbert  เปนนักวิจัยคนแรกที่ไดศึกษาบุคลิกภาพตามแนวทฤษฎี 

คุณลักษณะ (Trait  Theory)  โดยไดทําการวิเคราะหคําศัพทในภาษาอังกฤษและสรุปคําที่ใช 
อธิบายถึงลักษณะนิสัยประมาณ 4,500 คํา ซึ่งผลงานดังกลาวเปนจุดเริ่มตนในการคนควาศึกษา 
บุคลิกภาพตามแนวคิดคุณลักษณะ 

ในป 1940 Cattel ไดนําผลงานของ Allport และ Odbert มาศึกษาตอ โดยวิธีทางสถิติที่ 
เรียกวา การวิเคราะหองคประกอบ (Factor  analysis)  ประมวลดวยคอมพิวเตอรทําใหเหลือ 
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน 16  องคประกอบ ซึ่ง  Cattel  ไดนําผลการศึกษานี้ไปสราง 
แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 องคประกอบ ที่เรียกวา แบบทดสอบ 16PF 

ตอมาในป 1949 Fiske ไดนําผลงานของ Cattel มาวิเคราะหพบวาบุคลิกภาพไมไดมี 
องคประกอบ 16 องคประกอบ แตมีเพียง 5 องคประกอบเทานั้น เปนที่นาเสียดาย Fiske ได 
หยุดการศึกษาของเขา และไมไดแจกแจงวาบุคลิกภาพทั้ง 5 องคประกอบ มีลักษณะอยางไร 

ในชวงป 1954-1961  Tupes  และ Chridtal  นักวิจัยประจํากองทัพอากาศไดนําเอา 
ผลงานของ Allport และ Odbert รวมทั้งงานของ Cattel และ Fiske มาวิเคราะหใหมได พบวา 
บุคลิกภาพของบุคคลประกอบดวย 5  องคประกอบ ไดแก การแสดงออก (Surgency)  การ 
ประนีประนอม (Agreeableness)  การพึ่งพาได (Dependability)  ความมั่งคงทางอารมณ 
(Emotional Stability) และวัฒนธรรม (Culture) ซึ่งถือไดวา Tupes และ Chridtal เปนนักวิจัย 
คนแรกที่คนพบแนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบที่รูจักกันในปจจุบันนี้ แตผลงานของพวกเขา 
ไดรับการตีพิมพเฉพาะในวารสารของกองทัพอากาศเทานั้น ทําใหผลงานดังกลาวไมเปนที่ 
แพรหลายในวงการศึกษาและจิตวิทยา 

ป 1963  Norman  ไดนําผลงานของ Tupes  และ Chridtal  มาศึกษาซ้ํา ผลการศึกษา 
พบวาบุคลิกภาพหาองคประกอบเปนโครงสรางหลักของลักษณะบุคลิกภาพทั่วไป ไดแก การ 
แสดงออก  (Surgency)  การประนีประนอม  (Agreeableness)  การมี จิ ตสํ านึ ก
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(Conscientiousness) การแปรปรวนทางอารมณ (Emotional instability) วัฒนธรรม (Culture) 
ซึ่งทําใหบุคลิกภาพหาองคประกอบเปนที่รูจักในหมูนักวิจัยบุคลิกภาพมากข้ึน 

ในเวลาเดียวกัน มีนักจิตวิทยาอีกกลุมคือ Eysenck  และ Eysenck ป 1964  ไดศึกษา 
บุคลิกภาพโดยใชเครื่องมือวัดที่สรางขึ้นภายใตทฤษฎีทางบุคลิกภาพแบบ Trait  พบวา 
องคประกอบของบุคลิกภาพมี 2  องคประกอบ คือ บุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introverted)  - 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extroverted) และหว่ันไหว (Neuroticism) – มั่นคง (Stability) หรือ 
เรียกวา Big Two หรือทฤษฎีสองมิติ ในป 1970 พวกเขาไดเสนอลักษณะบุคลิกภาพเพิ่มอีก 
หนึ่งมิติเรียกวา อาการทางจิต (Psychoticism)  บุคคลที่มีลักษณะนี้จะมีแนวโนมเห็นแกตัว 
กาวราว เย็นชา และไมคอยคิดถึงคนอ่ืน 

ในป 1976 Costa and McCrea ไดนําแนวคิดบุคลิกภาพ 3 องคประกอบของ Eysenck 
กับแนวคิดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบของ Norman มาศึกษารวมกัน ไดผลสรุปวาบุคลิกภาพมี 
3 องคประกอบ คือ บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ (Openess to experience) ตอมาในป 
1985 ไดเพ่ิมองคประกอบของบุคลิกภาพอีก 2 องคประกอบ คือ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
(Agreeableness)  และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness)  จึงกลายเปนทฤษฎี 
บุคลิกภาพ 5  องคประกอบ (Five-Factor  Model-FFM)  หรือ The  Big  Five  เปนหนวยวัด 
พื้นฐานของบุคลิกภาพ 

Goldberg  (1981)  เรียกองคประกอบทั้งหาดานที่คนพบโดย Tupes และ Chridtal วา 
The Big Five และ Goldberg ไดนําคําคุณศัพทที่อธิบายบุคลิกภาพจากงานของ Allport and 
Odbert  มาปรับใหทันสมัยดวยวิธีการวิเคราะหแบบ Lexical  Approach  ซึ่งบุคลิกภาพหา 
องคประกอบที่ไดจากการศึกษานี้ ไดแก การแสดงออก (Surgency)  การประนีประนอม 
(Agreeableness)  การมีจิตสํานึก (Conscientiousness)  ความมั่นคงทางอารมณ (Emotional 
stability) และเชาวปญญา (Intellectual) 

สรุปไดวาตั้งแตป 1980 บุคลิกภาพหาองคประกอบ ไดมีการศึกษาคนควากันอยางมาก 
และมีนักวิจัยที่มีชื่อเสียง ไดแก Goldberg , Gigman  , Jone, Angleitner & Ostendorf  และ 
McCrea  แตแนวความคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบของ Costa และMcCrea ไดมีผูนําไปใช 
อยางแพรหลายและเปนที่ยอมรับกันวาสามารถใชแบงบุคลิกภาพออกเปนหมวดหมูได ซึ่ง 
Costa  และ McCrea  ไดแบงบุคลิกภาพหาองคประกอบ ไดแก บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 
(Neuroticism) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion)  บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ 
(Openness to experience) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) และบุคลิกภาพ 
แบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) หรือเรียกวา “OCEAN”
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2.2.4 บุคลิกภาพหาองคประกอบของ Costa และ McCrae 
Costa และ McCrea ไดแบงบุคลิกภาพออกเปน 5 องคประกอบ โดยแตละองคประกอบ 

มีลักษณะสําคัญดังนี้ (Costa and McCrae, 1992 อางถึงใน วัลภา สบายย่ิง, 2542) 
2.2.4.1 บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว (Neuroticism) 
หมายถึง ลักษณะการตอบสนองตอสิ่งเราของบุคคล โดยที่สิ่งเรานั้นจะตองมี 

ปริมาณและความเขม ที่สามารถดึงเอาอารมณดานลบในตัวบุคคลออกมา โดยแบงเปน 6 
ลักษณะยอย คือ 

1) มีความวิตกกังวล  (Anxiety)  หมายถึง บุคคลที่มีความวาวุน 
หวาดกลัว มีแนวโนมที่จะวิตกตื่นกลัว ตึงเครียด กระสับกระสาย 

2) ความรูสึกเปนศัตรูอยางโกรธเคือง (Anger Hostility) เปนลักษณะที่ 
บงชี้แนวโนมของความโกรธและภาวะที่เกี่ยวของ เชน ความหงุดหงิด ความขุนเคือง 

3) ความรูสึกซึมเศรา (Depression) เปนผูที่มีความรูสึกผิด เศรา สิ้น 
หวังและวาเหว เปนผูที่มีความทอแทงาย 

4) การคํานึงถึงแตตนเอง (Self-Consciousness) เปนลักษณะของผูที่ 
มีอารมณความรูสึกเต็มไปดวยความละอาย รูสึกไมสบายใจที่จะมีผูอ่ืนอยูแวดลอม ไวตอการ 
แสดงออกที่ผูอ่ืนมีตอตนเอง และมีแนวโนมที่จะรูสึกอาย หรือรูสึกกังวลกับการเขาสังคม 

5) การมีแรงกระตุนรุนแรงในตนเองสูง (Impulsiveness) หมายถึง การ 
ไมสามารถที่จะควบคุมแรงกระตุน และความตองการของตนเอง 

6)  มีอารมณเปราะบาง (Vulnerability)  หมายถึง ผูมีความออนแอตอ 
ความเครียด ไมสามารถเผชิญกับความเครียดได เปนผูที่ตองพึ่งพาผูอ่ืน เปนคนสิ้นหวัง ตื่น 
ตระหนกเมื่อประสบกับสถานการณฉุกเฉิน 

ลักษณะสุดขั้วของผูที่ไดคะแนนต่ําในบุคลิกภาพแบบนี้ คือ เปนผูที่มีลักษณะ 
ยืดหยุน (Resilient) หมายถึง ผูที่มีแนวโนมมีประสบการณชีวิตในระดับที่มีเหตุผลมากกวาและดู 
เหมือนวาในบางครั้งจะไมถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้น ผูที่มีความยืดหยุน 
มากกวาจะรูสึกกังวลใจตอสิ่งเราเพียงเล็กนอยจากสภาพแวดลอมรอบกาย แตสิ่งเราจะตองมี 
ปริมาณที่มากพอใหเขารูสึกกังวลใจ ลักษณะสุดขั้วเชนนี้ มีคุณคาสําคัญในบางบทบาทของ 
สังคม เชน ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ นักบินสอดแนมของกองทัพ ผูจัดการทางการเงิน 
และวิศวกร เปนตน 

ลักษณะสุดขั้วของผูที่ไดคะแนนสูง คือ เปนผูที่มีปฏิกิริยาโตตอบทันที 
(Reactive)  ตอสิ่งเรา หมายถึง เปนผูที่มีประสบการณหว่ันไหวมากกวาคนสวนใหญ และ 
รายงานวามีความพึงพอใจในชีวิตนอยกวา โดยจะมีปฏิกิริยาตอบโตตอสิ่งเรามากกวา และจะ
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รูสึกกังวลใจมากจากสิ่งเราที่หลากหลาย แมสิ่งเราเพียงเล็กนอยเขาก็จะรูสึกกังวลใจ อาชีพที่มี 
ลักษณะพื้นฐานดังกลาว เชน นักสังคมสงเคราะห ผูที่ทําหนาที่บริการลูกคา สมาชิกสภา เปน 
ตน 

Howard และ Howard ไดแสดงลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนต่ําและคะแนน 
สูงในแตละลักษณะยอยของบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะของผูที่ไดคะแนนต่ําและคะแนนสูงของบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 

6 ดานยอยของบุคลิกภาพ 
แบบหวั่นไหว 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนต่ํา 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนสูง 

ความวิตกกังวล (Anxiety)  ผอนคลาย สงบ  วิตกกังวล 
ความโกรธ (Anger Hostility)  สุขุม โกรธชา  โกรธเร็ว 
ความทอแท (Discouragement)  ทอแทยาก  ทอแทงาย 
การคํานึงถงึแตตนเอง (Self- 
consciousness) 

รูสึกอึดอัดยาก  รูสึกอึดอัดงาย 

การมีความกระตุนรุนแรง 
(Impulsiveness) 

ทนตอสิง่ที่มากระตุน  ถูกย่ัวยุไดงาย 

อารมณเปราะบาง 
(Vulnerability) 

เผชิญความเครียดไดดี  รับมือกับความเครียดไดยาก 

แหลงที่มา: Costa and McCrea, 1992 อางถึงใน Howard and Howard, 2004. 

2.2.4.2 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) 
เกี่ยวของกับกลุมของสัมพันธภาพที่มีตอคนอ่ืนๆ ผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

สูงกวา หมายถึง ผูที่มีความสัมพันธกับคนจํานวนมาก และมีสัดสวนการใชเวลาในการสังสรรค 
กับพวกพองมากกวา โดยแบงเปน 6 ลักษณะยอย คือ 

1) การเปนผูมีความอบอุน (Warmth) หมายถึง การเปนผูที่มีความรัก 
และเปนมิตรตอผูอ่ืน เปนผูที่มีความรักผูอ่ืนอยางแทจริง 

2) การชอบอยูรวมกับผูอ่ืน (Gregariousness) หมายถึง ความชอบที่ 
จะอยูรวมกับผูอ่ืนเปนหมูคณะ
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3) การแสดงออกแบบตรงไปตรงมา (Assertiveness) หมายถึง ผูที่กลา 
ที่จะแสดงความเปนผูนํา หรือเปนผูที่มีอิทธิพลในสังคม 

4)  การชอบกิจกรรม (Activity)  หมายถึง ผูที่มีความวองไว ตื่นตัว มี 
ความตองการทํากิจกรรมอยูเสมอ 

5) การชอบแสวงหาความตื่นเตน (Excitement Seeking) หมายถึง ผูที่ 
ชอบสิ่งแวดลอมที่มีสีสันสดใส 

6)  และการมีอารมณดานบวก (Positive-Emotions)  หมายถึง ผูที่มี 
ความสนุกสนาน มีความสุข มีความหวัง และมองโลกในแงดี 

ลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนต่ําในบุคลิกภาพแบบนี้ หมายถึง ผูทีมีลักษณะ 
เก็บตัว (Introvert) หมายถึง ผูที่มีแนวโนมที่จะชอบความเปนอิสระ สงบเสงี่ยม มั่นคง และชอบ 
ที่จะทําอะไรคนเดียวมากกวา อาชีพที่มีลักษณะพื้นฐานดังกลาว เชน ผูจัดการฝายผลิต นัก 
ฟสิกส นักวิทยาศาสตร เปนตน 

ลักษณะสุดขั้วของผูที่ไดคะแนนสูง คือ ผูที่มีลักษณะแสดงตัว หมายถึง ผูที่มี 
แนวโนมที่จะเปนผูนํามากกวา มีความเปนมิตร และชอบการแสดงออกตอหนาคนอ่ืนๆ มี 
กิจกรรมทางกายภาพและการพูดมากกวาคนสวนใหญ อาชีพที่ทีลักษณะพื้นฐานดังกลาว เชน 
นักแสดง พนักงานขาย นักการเมือง นักสังคมศาสตร 

Howard และ Howard ไดแสดงลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนต่ําและคะแนน 
สูงในแตละลักษณะยอยของบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ดังแสดงในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2  แสดงลักษณะองคประกอบบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

6 ดานยอยของบุคลิกภาพ 
แบบแสดงตัว 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนต่ํา 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนสูง 

ความอบอุน (Warmth)  สงบเสงี่ยม เปนพิธีการ  ออนโยน เปนมิตร 
การชอบอยูรวมกับผูอ่ืน 
(Gregariousness) 

ไมชอบเขาสังคม  ชอบเขาสังคม 

การแสดงออกแบบ 
ตรงไปตรงมา 
(Assertiveness) 

ชอบอยูเบื้องหลัง  ชอบแสดงออก เปนผูนํา ชาง 
พูด มั่นใจ 

การชอบกิจกรรม (Activity)  ทํากิจกรรมอยางไมเรงรีบ 
สบายๆ 

ทํากิจกรรมอยาง 
กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา 

การชอบแสวงหาความตื่นเตน 
(Excitement Seeking) 

ไมคอยตองการความตืน่เตน  กระหายความตื่นเตน 

การมีอารมณดานบวก 
(Positive-Emotions) 

ไมคอยราเริง  ราเริง มองโลกในแงด ี

แหลงที่มา: Costa and McCrea, 1992 อางถึงใน Howard and Howard, 2004. 

2.2.4.3 บุคลิกภาพแบบเปดกวางรับประสบการณ (Openness to Experience) 
เกี่ยวของกับกลุมของความสนใจในสิ่งที่ดึงดูดใจและติดตามสิ่งที่สนใจนั้น ผูที่มี 

บุคลิกภาพแบบเปดกวางสูงกวา หมายถึง ผูที่คอนขางจะใหความสนใจกับสิ่งตางๆ รอบตัว 
มากกวาแตไมละเอียด (รูกวาง) สวนผูที่มีบุคลิกภาพแบบเปดกวางนอยกวา จะคอนขางใหความ 
สนใจในสิ่งตางๆ รอบตัวนอย แตใหความสนใจอยางมากกับสิ่งที่ตนสนใจ (รูลึก) โดยแบงเปน 6 
ลักษณะยอย คือ 

1)  การเปนคนชางฝน (Fantasy)  หมายถึง ผูที่มีชีวิตเต็มไปดวย 
จินตนาการ และความฝน มีความคิดสรางสรรคภายในตนเอง 

2)  ความสุนทรียะ (Aesthetics)  หมายถึง ผูที่หว่ันไหวกับงาน และ 
ความงดงามในงานศิลปะ บทกวี 

3) การเปดเผยความรูสึก (Feelings) หมายถึง การเปนผูที่รับรูอารมณ 
และความรูสึกภายในตนเอง
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4)  การปฏิบัติ (Actions)  หมายถึง ผูที่พรอมที่จะทดลองทํากิจกรรม 
ใหมๆ เชน การรับประทานอาหารใหม ชอบความแปลกใหมหลากหลายมากกวาเคยชินที่ปฏิบัติ 
อยู 

5)  การมีความคิด  (Ideas)  หมายถึง การมีความคิดที่จะเปดรับ 
เหตุการณหรือเรื่องใหม 

6) การยอมรับคานิยม  (Values)  หมายถึง การมีความพรอมที่จะ 
ตรวจสอบคานิยมตางๆ เชน คานิยมทางสังคม การเมือง และศาสนา 

ลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนต่ําในบุคลิกภาพแบบนี้ คือ การเปนนักอนุรักษ 
(Preserver)  หมายถึง ผูที่มีความสนใจแคบ เปนนักอนุรักษนิยม ไมชอบการเปลี่ยนแปลง รูสึก 
สะดวกใจเมื่ออยูรวมกับครอบครัวคนรูจัก อาชีพที่มีลักษณะพื้นฐานดังกลาว เชน ผูจัดการทาง 
การเงิน ผูปฏิบัติการประจํา ผูจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตรประยุกต 

ลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนสูง คือ การเปนนักสํารวจ (Explorer) หมายถึง 
ผูที่มีความสนใจกวาง หลงใหลไปกับประสบการณแปลกใหม หรือนวัตกรรมใหมๆ หรือมี 
ลักษณะเสรีนิยม อาชีพที่มีลักษณะพื้นฐานดังกลาว เชน สถาปนิก ศิลปน นักบริหาร ตัวแทน 
แลกเปลี่ยนและนักวิทยาศาสตร 

Howard และ Howard ไดแสดงลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนต่ําและคะแนน 
สูงในแตละลักษณะยอยของบุคลิกภาพแบบเปดกวางรับประสบการณ ดังแสดงในตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3  แสดงลักษณะของผูทีไ่ดคะแนนต่ําและคะแนนสูงของบุคลิกภาพ 
แบบเปดรับประสบการณ 

6 ดานยอยของบุคลิกภาพ 
แบบเปดกวางรับ 
ประสบการณ 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนต่ํา 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนสูง 

การเปนคนชางฝน (Fantasy)  ใหความสําคญักับปจจุบัน  มีจินตนาการ ชางฝน 
ความสุนทรียะ (Aesthetics)  ไมสนใจในศิลปะ  ชื่นชมศิลปะและความงาม 
การเปดเผยความรูสึก 
(Feelings) 

เพิกเฉย ไมสนใจในความรูสึก 
ตางๆ 

เห็นคุณคาของอารมณดานตางๆ 

การปฏิบัติ (Actions)  ทําในสิง่ที่คุนเคย  ชอบความหลากหลาย ลองสิ่ง 
ใหมๆ  

การมีความคิด (Ideas)  เนนความเขาใจเหตุผลใน 
มุมมองแคบ 

ใหความสําคญักับการใชเหตุผล 
ในมุมมองกวาง 

การยอมรับคานิยม (Values)  ยึดติดกฎเกณฑความคิดตน  พรอมที่จะพิจารณาคานิยม 
ใหมๆ  

แหลงที่มา: Costa and McCrea, 1992 อางถึงใน Howard and Howard, 2004. 

2.2.4.4  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) 
สําหรับพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม ผูที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูง 

หมายถึง ผูที่มีบรรทัดฐานหลายอยางที่สําคัญ เชน เพื่อน คูสมรส ผูนําศาสนา สวนผูที่มี 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอมต่ํา จะเปนผูที่ทําตามเสียงภายในตนเองมากกวาที่จะทําตาม 
บรรทัดฐานของผูอ่ืน บุคลิกภาพแบบประนีประนอมแบงเปน 6 ลักษณะยอย คือ 

1) การเปนผูไววางใจผูอ่ืน (Trust) หมายถึง การที่เชื่อวาผูอ่ืนมีความ 
ซื่อสัตย และมีเจตนาดี 

2) ความตรงไปตรงมา (Straight Forwardness) หมายถึง การมีความ 
จริงใจที่จะปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางตรงไปตรงมา 

3) ความรูสึกเอ้ือเฟอ (Altruism) หมายถึง ผูที่มีความหวงใยในสวัสดิ 
ภาพของผูอ่ืน เปนผูที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืน



26 

4) การยอมตามผูอ่ืน (Compliance)  หมายถึง ผูที่มีลักษณะออนโยน 
ตอบสนองการกระทําของผูอ่ืนอยางสุขุม 

5)  ความสุภาพ (Modesty)  หมายถึง ผูที่ถอมตน ไมขมวาตนเอง 
เหนือกวาผูอ่ืน 

6)  การมีจิตใจออนโยน (Tender-Mindedness)  หมายถึง ผูที่ให 
ความสําคัญตอความเปนมนุษยของผูอ่ืน มีความหว่ันไหวตอความตองการของผูอ่ืน 

ลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนต่ําในบุคลิกภาพแบบนี้ คือ การเปนนักทาทาย 
(Challenger) หมายถึง ผูที่มุงไปยังความตองการและบรรทัดฐานสวนตัวของตนเองมากกวาของ 
กลุม มีความเกี่ยวของกับอํานาจที่ไดมา อาชีพที่มีลักษณะพื้นฐานดังกลาว เชน ผูนําทางทหาร 
ผูจัดการ นักโฆษณา 

ลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนสูง คือ การปรับตัว (Adapter) หมายถึง ผูที่มี 
แนวโนมทําตามความตองการของกลุม ยอมรับตามบรรทัดฐานของกลุม มากกวายืนกรานตาม 
บรรทัดฐานของตนเอง มีความกลมกลืนในการปรับตัว อาชีพที่มีลักษณะพื้นฐานดังกลาว เชน 
งานดานสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา 

Howard และ Howard ไดแสดงลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนต่ําและคะแนน 
สูงในแตละลักษณะยอยของบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ดังแสดงในตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4  แสดงลักษณะของผูทีไ่ดคะแนนต่ําและคะแนนสูงของบุคลิกภาพ 
แบบประนีประนอม 

6 ดานยอยของบุคลิกภาพแบบ 
ประนีประนอม 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนต่ํา 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนสูง 

ความไววางใจผูอื่น (Trust)  ชอบเยาะเยยถากถาง ชางระแวง  เห็นวาผูอื่นซื่อสัตย เจตนาดี 

ความตรงไปตรงมา 
(Straightforwardness) 

ระแวดระวัง พูดเกินความจริง  ตรงไปตรงมา จริงใจ 

ความรูสึกเอื้อเฟอ (Altruism)  ไมเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่น  เต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่น 
การยอมตามผูอื่น(Compliance)  กาวราว ชอบแขงขัน  ประนีประนอม คลอยตาม 
ความสุภาพ (Modesty)  รูสึกวาตนเองเหนือผูอื่น  สุภาพ 
การมีจิตใจออนโยน (Tender- 
Mindedness) 

ติดยึดอยูกับเหตุผล  จิตใจออนโยน พรอมที่จะ 
เปลี่ยนแปลง 

แหลงที่มา: Costa and McCrea, 1992 อางถึงใน Howard and Howard, 2004.
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2.2.4.5 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) 
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกเกี่ยวของกับกลุมของเปาหมายที่บุคคลไดตั้งไว ผูที่มี 

บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูงหมายถึง ผูที่มุงไปยังเปาหมาย (ที่มีจํานวนนอย) และมีการ 
แสดงออกที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเองเพื่อที่จะมุงไปยังเปาหมายนั้น สวนผูที่มีจิตสํานึก 
ต่ํากวา หมายถึง ผูที่ปฏิบัติตามเปาหมาย (ที่มีจํานวนมากกวา) และมีการแสดงออกที่วาวุน 
ไขวเขวในเปาหมายที่หลากหลาย บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกแบงเปน 6 ลักษณะยอย คือ 

1) การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง ผูที่สามารถจัดการกับ 
ชีวิตตนเองได มีความเปนเหตุเปนผล และมีประสิทธิภาพในตนเอง 

2)  ความเปนระเบียบ (Order)  หมายถึง ผูที่มีความเปนระเบียบ 
เรียบรอย 

3) การมีความรับผิดชอบตอหนาที่ (Dutifulness) หมายถึง ผูที่ยึดมั่น 
ในหลักการทางจริยธรรม และปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ใหไว 

4) การมีความตองการสัมฤทธิ์ (Achievement Striving) หมายถึง การ 
ทํางานหนักเพ่ือประสบความสําเร็จในงานตามเปาหมาย 

5) ความมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) หมายถึง ความสามารถที่จะ 
เริ่มงานและปฏิบัติงานใหสําเร็จ แมวาจะเต็มไปดวยความเบื่อหนายและอุปสรรค 

6) ความคิดที่ใชปฏิบัติงาน (Deliberation) หมายถึง การมีความคิดที่ 
สามารถปฏิบัติได มีความระมัดระวังในการปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย 

ลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนต่ําของผูที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ คือ ผูสามารถปรับตัว 
ยืดหยุนได (Flexible)  เปนผูที่งายตอการวอกแวกออกจากเปาหมาย และใหความสนใจที่ 
เปาหมายนอยกวา นิยมหาความสุข โดยทั่วไปมักปลอยปละละเลยที่จะใสใจในเปาหมาย อาชีพ 
ที่มีลักษณะพื้นฐานดังกลาว เชน นักวิจัย ที่ปรึกษา นักสอบสวน 

ลักษณะสุดขั้วของผูที่ไดคะแนนสูง คือ การเปนผูที่มุงเปาหมาย (Focused)  จะมี 
การแสดงออกถึงผลของการควบคุมตนเองสูง ทั้งเปาหมายสวนตัวแลอาชีพ ลักษณะทั่วไปจะ 
เปนผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ มีลักษณะบางาน มุงมั่นยากตอการทําใหไขวเขว อาชีพที่มี 
ลักษณะพื้นฐานดังกลาว เชน ผูบริหารระดับสูง ผูนํา และผูที่ประสบความสําเร็จ 

Howard และ Howard ไดแสดงลักษณะสุดข้ัวของผูที่ไดคะแนนต่ําและคะแนนสูงใน 
แตละลักษณะยอยของบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก แสดงในตารางที่ 2.5
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ตารางที่ 2.5  แสดงลักษณะของผูทีไ่ดคะแนนต่ําและคะแนนสูงของบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 

6 ดานยอยของบุคลิกภาพ 
แบบมีจิตสํานึก 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนต่ํา 

ลักษณะของผูที่ได 
คะแนนสูง 

การมีความสามารถ 
(Competence) 

รูสึกวาไมไดเตรียมพรอม 
บอยครั้ง 

รูสึกวามีความสามารถและมี 
ประสิทธิภาพ 

ความเปนระเบียบ (Order)  ไมเปนระเบียบ ไมมีระบบ  มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ 
การมีความรับผิดชอบตอ 
หนาที่ (Dutifulness) 

ไมเอาใจใสหนาที่  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ 
หนาที่ 

ความตองการสัมฤทธผิล 
(Achievement Striving) 

มีความตองการสัมฤทธิ์ผลต่ํา  มีความพยายามเพื่อใหสําเร็จ 
ตามเปาหมาย 

ความมีวินัยในตนเอง 
(Self-Discipline) 

ผัดวันประกันพรุง วอกแวก  มุงเนนการปฏิบัติภารกิจให 
เสร็จ 

ความคิดที่ใชปฏิบัตงิาน 
(Deliberation) 

ปฏิบัติงานโดยปราศจากการ 
ไตรตรอง รีบเรง 

คิดอยางรอบคอบกอน 
ปฏิบัติงาน 

แหลงที่มา: Costa and McCrea, 1992 อางถึงใน Howard and Howard, 2004. 

จากลักษณะดังกลาว สามารถสรุปลักษณะนสิัยและนิยามองคประกอบบุคลิกภาพหา 
ดาน ตามแนวคิดของ Costa และ McCrae (1992) ไดดังตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.6 แสดงการสรุปลักษณะนสิัยและนิยามองคประกอบบุคลิกภาพหาองคประกอบ 

องคประกอบ  คะแนนต่ํา  คะแนนปานกลาง  คะแนนสูง 
บุคลิกภาพดาน 
หว่ันไหว 
(Neuroticism) 

หนักแนน มั่นคง ผอน 
คลายทามกลาง 
สถานการณตงึเครียด 

สงบ สามารถรับมือ 
กับความเครียด อาจมี 
ความรูสึกผิด โกรธ 
หรือเสียใจ 

ออนไหว มีแนวโนมที่ 
จะผิดหวังเสียใจ 

บุคลิกภาพดานการ 
แสดงตัว 
(Extraversion) 

เก็บตัว เครงเครียด 
ตองการอยูกับบุคคล 
ที่ใกลชิดมากกวา 

มีกิจกรรม 
กระตือรือรนปาน 
กลาง ชอบอยูกับคน 
หมูมาก และตองการ 

ชอบสังคม สังสรรค 
เปดเผย กระตือรือรน 
ตองการพบปะผูคน 
ตลอดเวลา 

บุคลิกภาพดานการ 
เปดกวางรับ 
ประสบการณ 
(Openness to 
Experience) 

เนนการปฏิบัติที่ทําได 
จริง มีแนวทางเปน 
ของตนเอง 

ความเปนสวนตัวใน 
บางครั้ง 
เนนการปฏิบัติ 
พิจารณาความคิด 
ใหมๆ  ในการทํางาน 
แสวงหาความสมดุล 
ระหวางสิง่เกาและสิ่ง 
ใหม 

เปดกวางตอ 
ประสบการณ มีความ 
สนใจที่หลากหลายมี 
จินตนาการกวางไกล 

บุคลิกภาพดาน 
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

หัวแข็ง ชางสงสัย 
ชอบแขงขัน มี 
แนวโนมแสดงความ 
โกรธออกมาโดยตรง 

ไวใจผูอ่ืน เปนมติรกับ 
คนอ่ืนบางครั้งอาจดื้อ 
รั้น 

จิตใจดี หลีกเลี่ยงขอ 
ขัดแยง 

บุคลิกภาพดานความ 
มีจิตสํานึก 
(Conscientiousness) 

ไมคอยมีการวางแผน 
งายๆ ไมเรียบรอย 

เชื่อถือได พึ่งพาได มี 
เปาหมายของตนเอง 
ที่ชัดเจน จัดแจง สิ่ง 
ตางๆ ไดปานกลาง 

มีจิตสํานึก จัดแจงสิง่ 
ตางๆ ไดดี มี 
มาตรฐานสูง มุงมัน่ 
ไปสูเปาหมาย 

แหลงที่มา: Costa and McCrae, 1992.
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ซึ่งในการศึกษาครัง้นี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบวัดตามแนวคิดของ Costa และ McCrea 
(1992) เปนเครื่องมือหลัก เนื่องจากแบบสอบวัดดังกลาวมีการใชกันอยางแพรหลายทั่วไปและ 
สามารถวัดลักษณะบุคลิกภาพที่มีคําอธิบายที่เจาะจงและครอบคลุมถึงอาชีพของผูตอบแบบสอบ 
วัด 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคานิยมในการทํางาน 

2.3.1  ความหมายของคานิยมในการทํางาน 
คานิยมในการทํางานถือเปนสวนหนึ่งของคานิยมทางสังคมที่ถูกแยกออกมาเพื่อใชใน 

การศึกษารูปแบบของการทํางานของบุคคลแตละบุคคล จุดประสงคของการศึกษาคานิยมในการ 
ทํางานสวนใหญก็จะเปนการพยายามของการคนหาพฤติกรรมที่อยูภายใตคานิยมการทํางาน 
นั้นๆ และการหาปจจัยที่สงผลกระทบตอคานิยมในการทํางานที่บุคคลนั้นมี รวมไปถึงการ 
พยายามสรางคานิยมการทํางานที่เหมาะสมสําหรับบุคคลในองคการหรือสังคมนั้นๆ เปนหลัก 
คานิยมในการทํางานสวนใหญมักจะมีความสอดคลองกับคานิยมทางสังคมเสมอ (Super, 1970: 
6-10 อางถึงใน วัชรพล ศุภจักรพัฒนา, 2550: 16) ทั้งนี้มีการศึกษาและงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่ได 
อธิบายความหมายและแนวคิดของคานิยมในการทํางานไวดังนี้ 

Super (1970: 9) กลาววา คานิยมในการทํางาน หมายถึง ความเชื่อที่บุคคลเชื่อวา มีคา 
และมีความสําคัญตอการทํางานของเขา ความเชื่อตางๆ เหลานี้เปนความรูสึกพึงพอใจที่คนเรา 
มักจะแสวงหาจากงานที่เขาทําหรือเปนความรูสึกพอใจอันเปนผลลัพธที่ไดจากงานของเขา 
ความเชื่อที่คนเรายึดถือแตละอยางนี้มีความสําคัญไมเทาเทียมกันเสมอไป บางอยางอาจจะมี 
ความสําคัญอยางใหญหลวงตอบางคน แตบางอยางก็อาจจะมีความสําคัญนอยมากตอคนอ่ืนๆ ก็ 
ได 

Wollack  และคณะ (1971:  332) อธิบายวา คานิยมในการทํางาน คือ เจตคติตอการ 
ทํางานที่อางอิงมาจากเจตคติทั่วไปที่มีความหมายตอบุคคล เปนเจตคติที่แตละบุคคลถือวาเปน 
สิ่งที่สําคัญและมีสวนเกี่ยวของกับการทํางาน ดังนั้น คานิยมในการทํางานของแตละบุคคลจะ 
แตกตางกันไปและมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของเขา 

James และ James (1989: 739) อธิบายคานิยมในการทํางานวา คานิยมในการทํางาน 
หมายถึง ศูนยรวมของลักษณะตางๆ เกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน เพราะลักษณะตางๆ 
เหลานี้จะเปนตัวกําหนดความหมายของงาน การทํางานและประสบการณในการทํางานของ 
บุคคล
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George และ Jones (1997: 397) ใหความหมายของคานิยมในการทํางานวา หมายถึง 
คานิยมในการประเมินที่บุคคลใชในการตีความหมายประสบการณในการทํางาน 

ในความหมายของผูนิยามคนไทย พบวา 
ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2531: 11) ใหความหมายของคานิยมในการทํางานไววา เปนสิ่ง 

ที่บุคคลเชื่อวามีความสําคัญในการทํางานของเขา สิ่งตางๆ นี้เปนความรูสึกพอใจอันเปนผลลัพธ 
ที่ไดจากงานของเขา สิ่งที่คนเรายึดถือแตละอยางนี้มีความสําคัญไมเทาเทียมกันเสมอไป 
บางอยางอาจมีความสําคัญอยางใหญหลวงตอคนบางคน แตบางอยางอาจมีความสําคัญมากตอ 
คนอ่ืนๆ 

วิไล จิระพาณิชย (2541: 15) สรุปความหมายของคานิยมในการทํางานวาเปนความเชื่อ 
พื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการทํางานของบุคคลทั้งนี้เพราะคานิยมในการทํางานมีบทบาทสําคัญที่ใช 
เปนเกณฑหรือสิ่งที่บุคคลใชพิจารณาสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานมีนัยตั้งแตการเลือกงาน 
หรือเลือกและเมื่อเขาทํางานนั้นๆ แลวคานิยมในการทํางานยังมีอิทธิพลตอการแสดงออกของ 
พฤติกรรมการทํางานของบุคคล ทั้งนี้เพราะบุคคลจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการทํางานตาม 
ความเชื่อที่บุคคลถือวามีคาและมีความสําคัญตอเขา 

จากความหมายของคานิยมในการทํางาน สามารถแบงคานิยมในการทํางานออกเปน 
สองกลุม คือ กลุมแรก จะใหคํานิยามคําวาคานิยมในการทํางานวาเปนลักษณะของความคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ ที่แสดงออกในการทํางาน การปฏิบัติงาน หรือในอาชีพนั้นๆ เปนสิ่งที่ 
กําหนดวาบุคคลจะเลือกปฏิบัติงานนั้นในทิศทางใด ซึ่งสวนมากแลวจะเลือกปฏิบัติงานหรือเลือก 
แสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับคานิยมในการทํางานของตน (Super,  1970:  9;  Wollack, 
1971:332; George and Jones, 1999: 71, ผองพรรณ เกิดพิทักษ, 2531: 11) สวนกลุมที่สอง 
จะเนนการใหคํานิยามคําวาคานิยมในการทํางานในลักษณะที่เปนความปรารถนา จุดมุงหมาย 
ปลายทางของบุคคลที่มีตอการทํางาน การตระหนักถึงแนวทางในการเลือกปฏิบัติงาน ซึ่ง 
แตกตางจากนิยามแรกที่มุงเนนเรื่องพฤติกรรมในการทํางาน (Knoop,  1994:  683  อางถึงใน 
วัชรพล ศุภจักรพัฒนา, 2550: 16) 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา คานิยมในการทํางานเปนความเชื่อพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลตอการทํางาน 
ของบุคคล เนื่องจากคานิยมในการทํางานมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนเกณฑหรือเปนสิ่งที่ 
บุคคลใชพิจารณาสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน โดยเริ่มตั้งแตการเลือกงาน เลือกอาชีพ 
และการแสดงพฤติกรรมการทํางานเมื่อเขาสูองคการ ทั้งนี้บุคคลจะแสดงพฤติกรรมการทํางาน 
ตามความเชื่อที่บุคคลถือวามีคาและมีความสําคัญตอเขา
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2.3.2  องคประกอบของคานิยมในการทํางาน 
ในเรื่ององคประกอบของคานิยมนั้นมีผูศึกษาและแบงคานิยมในการทํางานที่เกี่ยวของ 

กับการเลือกอาชีพและการทํางานออกเปนหลายๆ ดาน ดังตอไปนี้ 
Gribbons และ Lohnes  (1965: 250)  ไดแบงคานิยมในอาชีพทั่วไปออกเปน 12 ดาน 

ไดแก 
1. ดานความกาวหนา (Advancement) หมายถึง โอกาสที่จะรุงเรืองและกาวหนาในการ 

งาน มีอนาคตดี สามารถที่จะเปนผูจัดการในองคการและสามารถที่จะทํางานไดโดยไตระดับต่ํา 
ขึ้นไปถึงงานระดับสูง 

2. ดานความตองการ (Demand) หมายถึง งานที่ทํานั้นเปนที่ตองการของสังคม 
3.  สภาพทางภูมิศาสตรและการทองเที่ยว (Geographic  Location  and  Travel) 

หมายถึง งานที่ไดทองเที่ยวไปในที่ตางๆ และดีรับการเรียนรูจากการทองเที่ยว 
4. ดานความสนใจ (Interest) หมายถึง งานที่ตนสนใจกระทําอยางแทจริง 
5.  การแตงงานและครอบครัว (Marriage  and  Family)  หมายถึง งานที่พอจะมีเวลา 

ใหแกครอบครัว 
6. การบริการสังคม (Social Service) คือ การมีโอกาสไดชวยเหลือผูอ่ืน สามารถทําให 

ผูอ่ืนไดรับความพอใจ 
7. การเกี่ยวของกับบุคคล (Personnel Contact) คือการมีโอกาสไดพบเพื่อนใหม ชอบ 

พบปะกับบุคคลและการไดทํางานรวมกับผูอ่ืน 
8. ดานความสามารถ (Ability) หมายถึง การทํางานที่ตองใชความสามารถของตนอยาง 

เต็มที่ 
9. ดานเกียรติยศ (Prestige) หมายถึง งานที่ทําใหบุคคลอ่ืนมีความชื่นชมในตนในการ 

ยอมรับและยกยอง 
10. ดานเงินเดือน (Salary) หมายถึง งานที่มีรายไดพอที่จะค้ําจุนครอบครัว และเหลือ 

เก็บสะสมไว
11.  ดานความพอใจ (Satisfaction)  หมายถึง งานที่ทําแลวทําใหเกิดความสุขความ 

พอใจที่ไดทําใหสิ่งที่ไดผลคุมคา 
12. จุดมุงหมายสวนตัว (Personal Goals) หมายถึง งานที่สามารถพัฒนาตนเองและทํา 

ใหรูจักตนเองดีข้ึน
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Perrone (1965: 254) ไดแบงคานิยมที่เกี่ยวของกับการเลือกงานหรืออาชีพออกเปน 
16 ดาน คือ

1. ดานรายไดดี (Good Income) 
2. ดานงานที่นาสนใจอยางแทจริง (Really interesting work) 
3. ดานการใชความสามารถพิเศษ (Use special talent) 
4. ดานการเดินทาง (Travel) 
5. ดานการชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม (Be helpful to others in society) 
6.  ดานการมีหนาที่ที่มีความสามารถในการเปนผูใหคําแนะนํา (Function  in  a 

supervisory capacity) 
7. ดานความกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว (Get ahead rapidly) 
8. ดานการทํางานกับคน (Work with people) 
9. ดานการทํางานกับสิ่งของวัตถุ (Work with things or materials) 
10. ดานความมั่นคงปลอดภัยในอนาคต (Security future) 
11. ดานการใชความคิดริเริ่มสรางสรรค (Do original, creative work) 
12. ความเปนอิสระจากการถูกควบคุมในงาน (Free from supervision in one’s family) 
13. การมีเวลาพอที่จะใหกับครอบครัว (Have enough time for one’s family) 
14. การมีเวลาพอที่จะอุทิศใหแกสิ่งที่สนใจและงานอดิเรก (Have time to pursue one’s 

interests and hobbies) 
15. การมีโอกาสที่จะศึกษาตอ (Have opportunity to pursue further studies) 
16. การมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะในการทํางาน (Have opportunity to improve work 

skills) 
George และ Jones (1997: 397) ไดแบงคานิยมในการทํางานออกเปน 2 ประเภทใหญ 

คือ 
1. คานิยมในการทํางานที่มาจากภายใน (Intrinsic Values) เปนคานิยมในการทํางานที่ 

เกี่ยวของกับธรรมชาติในการทํางาน 
2.  คานิยมในการทํางานที่มาจากภายนอก (Extrinsic  Values)  เปนคานิยมในการ 

ทํางานที่เกี่ยวของกับผลของการทํางาน 
ซึ่งสามารถแบงเปนประเภทยอยๆ ไดดังตาราง
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ตารางที่ 2.7 แสดงประเภทคานิยมในการทํางานของ George และ Jones 

คานิยมในการทํางานที่มาจากภายใน 
(Intrinsic Work Values) 

คานิยมในการทํางานที่มาจากภายนอก 
(Extrinsic Work Values) 

งานนาสนใจ (Interesting Work) 
งานทาทาย (Challenging Work) 
ไดเรียนรูสิ่งใหม (Learning new things) 
ใหความสําคญักับการชวยเหลือ (Making 
important Contribution) 
ใชศักยภาพเต็มที่ (Reaching full potential at 
work) 
มีความรับผิดชอบและอิสระ 
(Responsibility and autonomy) 
ไดสรางสรรคงานใหม (Being Creative) 

รายไดสูง (High pay) 
มีความมั่นคงในการทํางาน (Job Security) 
ไดผลประโยชนจากการทํางาน (Job benefits) 
สถานภาพสงูขึ้น (Status in wider 
community) 
ไดติดตอ พบปะผูคน (Social contact) 

มีเวลาไดอยูกับครอบครัว (Time with family) 

มีเวลาทํางานอดิเรก (Time for hobbies) 

แหลงที่มา: George and Jones, 1997. 

กรองแกว อยูสุข (2533:  53)  อธิบายรูปแบบคานิยมในการทํางานของคนไทยวา 
คานิยมในการทํางานดั้งเดิมนั้นมีลักษณะดังนี้ 

1. ผูหญิงอยูกับเยาเฝากับเรือน ดูแลบานชอง ทําอาหาร ปรนนิบัติลูกและสามีมิใชการ 
ออกมาทํางานนอกบาน การทํางานประกอบอบาชีพเปนเรื่องของผูชายซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว 

2. ในการทํางานนั้น บุคคลจะใหความสําคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเปนอันดับแรก 
ดังนั้นถางานที่เขาทํามีฐานะทางเศรษฐกิจดีเขาก็คงจะทํางานตอไปเรื่อยๆ ถึงแมวาไมมีความสขุ 
หรือไมพอใจในการทํางานและในตัวผูนวมงาน 

3. แรงจูงใจที่สําคัญ คือ เงิน และตําแหนงหนาที่การงานที่เขาคิดวาเหมาะสมกับตัวเขา 
สวนคานิยมการทํางานในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยใหความสําคัญตอสิ่ง 

เหลานี้มากขึ้นตามลําดับ (วิไล จิระพรพาณิชย, 2541: 18) ดังนี้ 
1. การมีงานที่นาสนใจและทาทายความสามารถ เงินเดือนที่ไมต่ํากวางานที่มีลักษณะ 

และระดับใกลเคียงกันในองคการอ่ืน 
2. การมีโอกาสควบคุมหรือบังคับบัญชาผูอื่นบาง ซึ่งสัญชาติญาณของมนุษยเมื่อเขามา 

รวมกลุมกันยอมมีความตองการเปนผูนําบางในโอกาสมิใชเปนผูตามตลอดเวลา
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3.  การมีเวลาวางจากการทํางานเพื่อหาความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อันเปนความ 
ตองการโดยธรรมชาติของบุคคลที่ตองการการพักผอนทั้งรางกายและจิตใจ 

2.3.3  งานวิจัยเก่ียวกับคานิยมในการทํางาน 
Russell  (2006: 76-83)  ไดศึกษาบทบาทของคานิยมในตัวผูนําแบบผูรับใช (Servant 

leadership) พบวา คานิยมสงผลตอพฤติกรรมผูนํา และผลการปฏิบัติงานขององคการ เขายังได 
สรุปมุมมองของคานิยมของผูนําแบบดังกลาววามี 3  องคประกอบคือ ความไววางใจ (Trust) 
การรูจักชื่นชมผูอ่ืน (Appreciation of others) และการเสริมพลัง (Empowerment) 

ในขณะที่ Kouzes  และ Posner  (1995)  อางวาผูนํานั้นมีทั้งที่มีจริยธรรมและไมมี 
จริยธรรม ดังนั้นเขาจึงมองคานิยมของผูนําออกมาในรูปของการใหเหตุผลทางจริยธรรม (Moral 
reasoning) และพฤติกรรม ซึ่ง England  และ Lee  (1974)  ไดระบุแนวทางที่คานิยมสงผลตอ 
พฤติกรรมผูนําไวดังนี้ 

1. คานิยมมีผลตอการรับรูตอสถานการณของตัวผูนํา 
2. คานิยมของผูนําสงผลตอวิธีการแกปญหา 
3. คานิยมจะแสดงบทบาทในความสัมพันธระหวางบุคคล 
4. คานิยมมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคลและความสําเร็จขององคการ 
5. คานิยมเปนพื้นฐานในการแยกใหเห็นความแตกตางระหวางพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 

และพฤติกรรมที่ไมมีจริยธรรม 
6. คานิยมสงผลตอการยอมรับหรือปฏิเสธความกดดันในองคการและเปาหมายองคการ 
7. คานิยมสวนบุคคลสงผลตอผลการปฏิบัติการขององคการ 
ทั้งนี้ England และ Lee  (1974)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมในการ 

จัดการ และความสําเร็จในการจัดการ ในบทความที่ชื่อวา  “The  Relationship  between 
Managerial  Values  and  Managerial  Success  in  the  United  States,  Japan,  India,  and 
Australia” โดยทําการเปรียบเทียบกลุมผูจัดการที่ประสบความสําเร็จอยางมาก (The  Most 
successful  managers)  และผูจัดการที่ประสบความสําเร็จนอยที่สุด (The  least  successful 
managers) โดยเขาไดทําแบบสอบวัดคานิยมสวนบุคคล (Personal values test) ซึ่งประกอบไป 
ดวย 66  แนวคิด ที่ผานการแตกกลุมมาจาก 9  แนวคิดหลัก ผลการศึกษาพบวาผูจัดการที่ 
ประสบความสําเร็จมีคานิยมในเรื่องผลประกอบการที่สูง (High in productivity), การมุงทํากําไร 
สูงสุด  (Profit  maximization),  การแสดงบทบาทผูจัดการ  (Manager),  การคํานึงถึง 
ผูใตบังคับบัญชา (My subordinates), ดานสหภาพแรงงาน (Labor unions), ดานความสามารถ 
(Ability),  ดานการกระตือรือรน (Aggressiveness),  ดานอคติ (Prejudice),  ดานสัมฤทธิผล



36 

(Achievement), ดานความคิดสรางสรรค (Creativity), ดานความสําเร็จ (Success), ดานการ 
เปลี่ยนแปลง (Change), ดานการแขงขัน (Competition), และความมีอิสรเสรี (Liberalism) 

สวนผูจัดการที่ประสบความสําเร็จนอยจะมีคานิยมที่เนนเรื่องสวัสดิการสังคม (Social 
Welfare),  การเคารพเชื่อฟง  (Obedience),  ความไวใจ  (Trust),  ความคลอยตามกัน 
(Conformity), ดานความบันเทิง (Leisure), ดานศักดิ์ศรี (Dignity), ดานความมั่นคงปลอดภัย 
(Security),  ดานอนุรักษนิยม (Conservative),  ความเทาเทียม (Equality),  และความเชื่อใน 
ศาสนา (Religion) 

England และ Lee สรุปวา ผูจัดการที่ประสบความสําเร็จมีแนวโนมที่จะเนนคานิยมที่ 
ปฏิบัติได (Pragmatic),  มีความเปนพลวัต (Dynamic),  และคานิยมที่มุงความสําเร็จของงาน 
(Achievement-oriented) ในขณะที่ผูจัดการที่ประสบความสําเร็จนอยนั้นจะมีคานิยมที่เนนความ 
คงที่ (Static),  เปนผูถูกกระทํา (Passive  values)  และอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเปลี่ยนแปลง 
มากนัก ทั้งนี้งานวิจัยของเขาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในเรื่องความจงรักภักดีตอ 
องคการ (Loyalty) ซึ่งโดดเดนมากในองคการในประเทศญี่ปุน 

ในเวลาตอมา Clawson  (1999)  สนับสนุนวาผูนําหรือผูบริหารตองมีคานิยมเชิง 
จริยธรรม ดังนั้นงานวิจัยของเขาจึงสรุปคานิยมหลักของผูนําหรือผูบริหาร ดังนี้ 

1. การพูดความจริง (Truth Telling) 
2. การรักษาคํามั่นสัญญา (Promise keeping) 
3. มีความยุติธรรม (Fairness) 
4. เคารพตอผูอ่ืน (Respect for the individual) 
นอกจากนี้ Snyder,  Dord  และ Houghton  (1994)  เสนอ 5  องคประกอบหลักของ 

คานิยมของผูนํา คือ 
1. การบริการผูอ่ืน (Service to others) 
2. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility) 
3. ความซื่อสัตย (Integrity) 
4. ความจริงใจ (Honesty) 
5. การทํางานหนัก (Work hard) 
จะเห็นไดวาคานิยมที่ไดนําเสนอนั้นจะมีแนวโนมไปในทางจริยธรรมผูนําซึ่งถือเปนสิ่ง 

สําคัญ เนื่องจากความสําเร็จขององคการนั้นสวนหนึ่งก็มาจากตัวผูนําหรือผูบริหาร หากผูนํา 
หรือผูบริหารไรซึ่งจริยธรรมอาจสงผลรายตอองคการได ซึ่งผลการศึกษาของ Cox และ Cooper 
(1989 cited in Yulk, 2006: 195) ที่ทําการศึกษาผูบริหารระดับสูงในประเทศอังกฤษจํานวน
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45 คน พบวา ผูบริหารระดับสูงดังกลาวใหความสําคัญกับความซื่อสัตยของผูนํามากที่สุด  และ 
เนนวาหากคานิยมในเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหเปนผูนําที่ไมประสบความสําเร็จ 

Kouzes  และ  Posner  (1995) ไดเสนอคานิยมผูนําไววาผูนําจะตองมีการกําหนด 
ขอบเขตวิสัยทัศนที่ชัดเจน (Limit  their  field  of  vision)  และเลือกการรับรู  (Selective 
perception)  ตลอดจนมีความสามารถในการแปลความขอมูลขาวสาร (Interpretation  of 
information) และสามารถสะทอนสิ่งที่พบออกมาเชิงรูปธรรมได เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา 
ในมุมมองของ Kouzes  และ Posner  นั้นแสดงคานิยมที่มีความสัมพันธกับเรื่องการตัดสินใจ 
(Decision-making) ของตัวผูนํา 

ทั้ งนี้ ในงานวิจัยครั้ งนี้  จะมุงศึกษาไปที่คานิยมในการทํางานของผูบริหารที่มี 
ลักษณะเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคานิยมในการทํางานโดยทั่วไปที่ไดเสนอไวในขางตน โดยใน 
การศึกษาครั้งนี้ไดอางอิงแนวคิดคานิยมในการทํางานของ England และ Lee (1974) ในเรื่อง 
การมีเปาหมายความสําเร็จในตนเอง Snyder,  Dord  และ Houghton  (1994)  ในเรื่อง ความ 
ซื่อสัตยและจริงใจ การบริการผูอ่ืน การทํางานหนัก แนวคิดของ Clawson (1999) ในเรื่อง การ 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูอ่ืน  และแนวคิดของ Kouzes และ Posner (1995) ในเรื่อง การ 
แกไขปญหาอยางสรางสรรค 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

กลาวกันวา แรงจูงใจคือแรงผลักดันซึ่งอยูภายในปจเจกบุคคลในการพยายามที่จะบรรลุ 
ถึงเปาหมายบางอยางเพื่อตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของตน พฤติกรรมของ 
มนุษยเกิดจากการมีสิ่งผลักดันใหเกิดขึ้น ผลการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งจากระดับ 
ความสามารถ และแรงผลักดัน 

Schultz  และ Schultz  (1994)  กลาวถึง ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ 
Abraham Maslow (Needs Hierarchy Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่แบงความตองการของมนุษย 
ออกเปนระดับขั้นตามความสําคัญ และตามแนวคิดของ Maslow มนุษยมักจะตองการในสิ่งที่ 
ตนเองไมมี ดังนั้นเมื่อความตองการใดๆ ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการนั้นจะไมสราง 
ความจูงใจอีกตอไป ทําใหเกิดความตองการใหมขึ้นอีก และเมื่อมนุษยไดรับการตอบสนองตอ 
ความตองการขั้นพื้นฐานก็จะใหความสนใจตอความตองการในขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งความ 
ตองการตามลําดับของ Maslow แบงออกเปน



38 

1.  ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) ที่กอใหเกิดแรงขับพื้นฐาน 
ตางๆ เชน ความตองการน้ํา อาหาร อากาศ การพักผอน 

2.  ความตองการดานความปลอดภัยและมั่นคงทางสิ่งแวดลอม (Safety and Security) 
3.  ความตองการดานความรักและความเปนเจาของ (Love and Belongingness 

Needs) 
4.  ความตองการเกียรติยศ (Self Esteem) 
5.  ความตองการที่จะใชศักยภาพสูงสุดของตน (Self Actualization) 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานที่นาสนใจอีกทฤษฎี คือ ทฤษฎีคุณลักษณะของ 

งาน (Job Characteristics Theory)  ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย Hackman และ Oldham  (อางถึงใน 
Schultz and Schultz, 1994) ทฤษฎีดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ คุณลักษณะบางอยางของงานมี 
ผลตอพฤติกรรมและทัศนคติในการทํางาน แตคุณลักษณะดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอพนกังาน 
ในแบบเดียวกัน บุคคลแตละบุคคลจะมีความตองการที่จะเติบโตและกาวหนาอยางแตกตางกัน 
ซึ่งบุคคลที่มีความตองการที่จะเติบโตและกาวหนาอยางมากจะไดรับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะของงานมากกวาบุคคลที่มีความตองการที่จะเติบโตและกาวหนา 
นอย และการเปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะของงานดังกลาวจะไมมีผลตอพฤติกรรมและทัศนคติ 
ของบุคคลโดยตรงแตจะแสดงออกผานกระบวนการรับรูของบุคคล และคุณลักษณะของงานที่ดี 
จะทําใหพนักงานเกิดสภาวะทางอารมณเชิงบวก เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สรุปไดวา 
คุณลักษณะเฉพาะของงานกอใหเกิดสถานะทางจิตใจบางประการซึ่งนําไปสูแรงจูงใจที่สูงขึ้น ผล 
การปฏิบัติงานก็จะดีขึ้น และความพึงพอใจตองานจะมีมากขึ้นเชนกัน 

Kreither  (1983) เสนอวา ถึงแมวาแรงจูงใจจะเปนปจจัยสําคัญตอผลการปฏิบัติงาน แต 
พนักงานก็ตองมีความสามารถดวย ความตองการและแรงจูงใจในการทํางานจําแนกเปน 
หมวดหมูไดหลายแบบ ทั้งนี้ Luthans, Cherrington และ Steers (นงนุช โรจนเลิศ และ วรรณี 
ต.ตระกูล, 2542) ไดสรุปไววาทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจแบงไดเปน 2 กลุม คือ 

กลุมทฤษฎีเนื้อหา (Content Theories) หรือ ทฤษฎีความตองการ (Needs Theories) 
ซึ่งใหความสําคัญกับปจจัยภายในตัวบุคคลที่เปนแรงขับ ผลักดันใหแสดงพฤติกรรม 

กลุมทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories) ซึ่งใหความสําคัญกับการศึกษาวาบุคคล 
ถูกจูงใจไดอยางไร 

เนื่องจากทฤษฎทีั้งสองกลุมมีความแตกตางกนัในจุดที่เนน จึงขอกลาวถึงทฤษฎสีอง 
ทฤษฎีซึง่อยูคนละกลุมดงัตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg  (Herzberg’s two factors theory) ซึ่งทฤษฎนีี้กลาว 
วาปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานมี 2 ประเภท ดงัตอไปนี้
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1.1 ปจจัยกระตุน (Motivator factors) หรือปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน 
หมายถึง องคประกอบที่เกี่ยวของกับเรื่องงานโดยตรง องคประกอบนี้จะตอบสนองความ 
ตองการทางจิตใจเปนสวนใหญ และมีสวนทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน ไดแก 
ความสําเร็จในหนาที่การงาน การไดรับการยอมรับนับถือ และความกาวหนา เปนตน 

1.2  ปจจัยค้ําจุน (Hygiene factors) หมายถึง องคประกอบที่เปนสิ่งแวดลอมหรือ 
บริบทของงาน องคประกอบนี้จะตอบสนองความตองการทางรางกายเปนสวนใหญ และมีสวน 
ทําใหผูปฏิบัติงานไมพึงพอใจในงาน ไดแก นโยบายและการบริหารงาน การควบคุมบังคับ 
บัญชา ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน และสภาพแวดลอมการทํางาน เปนตน 

2. ทฤษฎีความคาดหวัง ของ Vroom (Vroom’s expectancy theory) เปนทฤษฎีในกลุม 
ทฤษฎีกระบวนการ เปนการอธิบายพฤติกรรมในความหมายของเปาหมายของบุคคล การเลือก 
และความคาดหวังเกี่ยวกับการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว แตตองอยูภายใตเงื่อนไข 
ที่วาบุคคลตองรูวาตัวเองตองการไดรับสิ่งใดจากการปฏิบัติงาน ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับปจจยั 
ที่สงผลรวมกันตอแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล 3 ปจจัย คือ การรับรูคุณคาความสัมพันธ 
ระหวางการกระทํากับผลลัพธและความคาดหวัง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การรับรูคุณคา (Valence:  V)  หมายถึง ความเขาใจหรือการรับรูของบุคคล 
เกี่ยวกับคุณคาของผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับตามปริมาณความชอบ ไมชอบ และปริมาณ 
ความตองการ การไมตองการที่มีตอผลตอบแทนนั้นๆ หรือตามภาวะที่เปนจริง ดังนั้นการรับรู 
คุณคาจึงเปนสิ่งที่เกิดจากการพิจารณาผลตอบแทนของบุคคล และผลตอบแทนจะมีคุณคาใน 
ทางบวกสําหรับบุคคลหากเขาตองการมัน 

2.2 ความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลลัพธ (Instrumentally: I) หมายถึง ความ 
เชื่อหรือความเขาใจของบุคคลเกี่ยวกับโอกาสความเปนไปไดที่ผลตอบแทนอันแรกหรือผลสําเรจ็ 
ของงานจะทําใหไดรบผลตอบแทนอันดับตอไป 

2.3 ความคาดหวัง (Expectancy: E) หมายถึง ความเชื่อหรือความเขาใจของบุคคล 
เกี่ยวกับโอกาสของความเปนไปไดที่ความพยายามในการปฏิบัติงานจะสงผลตอระดับ 
ความสําเร็จของงาน 

Vroom  เสนอวา ปฏิสัมพันธระหวางความดาดหวัง (E)  กับความสัมพันธระหวางการ 
กระทํากับผลลัพธ (I) และการรับรูคุณคา (V) จะทําใหเกิดแรงจูงใจที่แสองการกระทําหรือปฏิบัติ 
ซึ่งสามารถเขียนปฏิสัมพันธดังกลาวใหเปนสมการไดคือ 

M = V x I x E 
(M แทนแรงจูงใจ, V แทนการรับรูคุณคา, I แทนความสัมพันธระหวางการกระทํากับ 

ผลลัพธ และ E แทนความคาดหวัง)
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นอกจากนี้ ยังพบวา ทฤษฎีการจูงใจดวยความสําเร็จ  (Achievement  Motivation 
Theory)  ของ McClelland  (1953  อางถึงใน Robbins,  1983)  ยังมีความสอดคลองกับทฤษฎี 
กลุมเนื้อหา เชนเดียวกับการแบงความตองการเปนขั้นของMaslow ซึ่ง McClelland  เชื่อวา 
ความตองการเกิดขึ้นเพราะไดผานการเรียนรูมากอน คนเราจะจัดลําดับขั้นความตองการของ 
ตนเองแตกตางไปจากคนอ่ืน ซึ่งจะเปนตัวกระตุนไปสูเปาหมายที่เจาะจง เปนความปรารถนาที่ 
จะประสบความสําเร็จดวยความพยายามของตนเองเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและไดรับความ 
เชื่อ เขาไดแบงความตองการเปน 3 กลุม คือ 

1. ความตองการความสําเร็จ (Need for achievement) เปนความตองการที่จะแขงขัน 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานเพื่อใหไดผลงานที่ยอดเย่ียมและบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนา เขา 
พบวาเงินไมมีผลตอแรงจูงใจของผูที่ตองการความสําเร็จสูงมากนัก เงินเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง 
คุณคาเปนหลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จเทานั้น เขาสรุปวาความตองการความสําเร็จเกิดขึ้น 
จากการเรียนรูในวัยเด็กและอิทธิพลตางๆ จากพอแม เชน การกระตุนใหตั้งเปาหมายของตนเอง 
การใหผลตอบแทนกลับที่ชัดเจนหรือการใหลูกยอมรับในผลการกระทํา 

2. ความตองการความผูกพัน (Need  for  affiliation)  เปนการตองการสรางและรักษา 
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ตองการที่จะไดรับการยอมรับและความไววางใจจากผูอ่ืน สนใจใน 
ความรูสึกของผูอ่ืนดวยความจริงใจ มีแนวโนมที่จะปรับตัวใหเขากับความตองการและมาตรฐาน 
ของผูอ่ืน 

3. ความตองการอํานาจ (Need  for  power)  เปนความตองการที่จะควบคุมคนอ่ืน มี 
อิทธิพลและชี้นําผูอ่ืนและไดรับผิดชอบคนอ่ืน ซึ่งมี 2 แบบ คือ อํานาจสวนตัว (personal power) 
เปนการดิ้นรนตอสูเพื่อใหไดครอบงําผูอ่ืนและอํานาจทางสังคม (social  power)  เปนการ 
ตอบสนองความตองการโดยการทํางานรวมกับกลุมเพื่อคิดและสรางผลสําเร็จรวมกัน 

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Boyatzis, 1982; McClelland, 1975; McClelland และ 
Boyatzis, 1982; McClelland และ Burnham, 1976; Varga, 1975; Winter, 1973  (อางถึงใน 
Yulk, 2006: 186) พบวา ผูจัดการในองคการขนาดใหญ ควรมีแรงจูงใจในการทํางานดานความ 
ตองการอํานาจในระดับสูง มีแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความสําเร็จในระดับปาน 
กลาง และมีแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความผูกพันในระดับต่ํา 

กลาวโดยสรุป แรงจูงใจในการทํางานหมายถึงแรงผลักดันซึ่งอยูภายในปจเจกบุคคลใน 
การพยายามที่จะบรรลุถึงเปาหมายบางอยางเพื่อตอบสนองความตองการหรือความคาดหวัง 
ของตน พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการมีสิ่งผลักดันใหเกิดขึ้น ผลการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่ 
เกิดขึ้นทั้งจากระดับความสามารถ และแรงผลักดันดังกลาว ซึ่งแนวคิด ทฤษฎีเรื่องแรงจูงใจนั้นมี 
หลายแนวคิด ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษานําแนวคิดเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของ
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McClelland เปนตัวทดสอบผลการศึกษาของ Boyatzis, 1982; McClelland, 1975; McClelland 
และ Boyatzis, 1982; McClelland และ Burnham, 1976; Varga, 1975; Winter, 1973 ในเรื่อง 
ระดับแรงจูงใจในการทํางานของผูบริหาร 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

บวร ประพฤติดี ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ และ เฉลิมพล ศรีหงษ (2520) ไดทําการศึกษาวิจัย 
เรื่อง สตรีไทย:  บทบาทในการเปนผูนําทางการบริหาร ศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนสตรีซึ่ง 
ดํารงตําแหนงทางการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 100  คน ผลการวิจัยพบวา ผูมี 
การศึกษาย่ิงสูงย่ิงมีโอกาสเปนผูนําทางการบริหารมากกวาผูมีการศึกษาในระดับต่ํา ในเรื่องอายุ 
นั้นผูวิจัยกลาววาไมสามารถสรุปไดแนนอนวาชวงอายุมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปน 
ผูนําทางการบริหารเนื่องจากมีปจจัยแทรกซอน คือ คารอยละของสตรีจากชวงอายุนอย-มาก มี 
นักบริหารนอย และมากตามลําดับ แตพอมาถึงระดับอายุ 50-54 และ 55 ปขึ้นไป กลับมีจํานวน 
รอยละของนักบริหารลดลง ในดานภูมิหลังทางครอบครัว นั้นปรากฏวาอาชีพของบิดาที่รับ 
ราชการกับการทําธุรกิจเอกชนมีผลตอการเปนผูนําทางการบริหารเทาๆ กัน สําหรับอาชีพของ 
มารดาที่รับราชการไมมีผลตอการเปนผูนําทางการบริหารของสตรีไทย เพราะสวนใหญมารดา 
จะประกอบอาชีพแมบานมากกวารอยละ 71  สวนในเรื่องความสัมพันธระหวางผูนําสตรีกับ 
คานิยมของสังคมไทยนั้น ปรากฏวาสตรีไทยในระดับผูนําทางการบริหารสวนใหญ ประมาณรอย 
ละ 62.6 เปนบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองคอนขางสูง รอยละ 26.7 มีระดับความเชื่อมั่นใน 
ตนเองปานกลาง และรอยละ 10.7 มีระดับความเชื่อมั่นในตนเองคอนขางต่ํา ในเรื่องการไมนิยม 
ความมีอํานาจนั้นสรุปวา สตรีจากการศึกษาครั้งนี้ชอบอํานาจนิยม แตไมจําเปนตองสอดคลอง 
กับพฤติกรรมการทํางานจริงๆ ของนักบริหาร เพราะมีอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมตัวแปรตางๆ ที่ 
ควบคุมไมไดมีผลทําใหพฤติกรรมจริง สตรีจะยึดมั่นในอาชีพที่ตนทําอยูตลอดไปไมเปลี่ยนแปลง 
สูงที่สุดคือรอยละ 54 แตทั้งนี้ระยะเวลาในการทํางานไมมีอิทธิพลมากนักตอการกาวไปเปนผูนํา 
ทางการบริหารของสตรี สตรีมีความกระตือรือรนในการทํางานสูงถึงรอยละ 80 แสดงใหเห็นวา 
นักบริหารสตรีเหลานี้มีความสามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูง สําหรับเรื่องการยกยอง 
ผูหญิงใหเปนผูนําในระดับบริหารในสังคมไทยนั้นปจจุบันมีแนวโนมที่ดีข้ึน และยอมรับในความรู 
ความสามารถทางการบริหารงานของสตรีไทยวามีความเสมอภาคเทาเทียมกับบุรุษและมีการ 
เปดโอกาสใหสตรีเขาดํารงตําแหนงระดับผูบริหารในองคการตางๆ มากขึ้น 

ปยะนิตย โอนพรัตนวิบูล (2537)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ขาราชการพลเรือนสตรีไทยกับ 
อุปสรรคในการกาวไปสูตําแหนงทางการบริหารระดับสูง:  กรณีศึกษาสํานักงาน ก.พ. มี
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วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาถึงความกาวหนาในหนาที่การงานและอุปสรรคในการกาวไปสู 
ตําแหนงทางการบริหารระดับสูงของขาราชการพลเรือนสามัญสตรีในสังกัดของสํานักงาน ก.พ. 
โดยมีกลุมประชากรในการศึกษา คือ ขาราชการชายและหญิง ที่ดํารงตําแหนงระดับ 5 และ 8 
ซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูในหนวยงานของสํานักงาน ก.พ. 

ผลการศึกษา พบวา ขาราชการสตรีที่ทํางานอยูสํานักงาน ก.พ. ไมไดมีความกาวหนา 
ในหนาที่การงานนอยกวาขาราชการชาย ซึ่งอาจเปนผลเนื่องมาจากเกือบทุกหนวยงานใน 
สํานักงาน ก.พ. ขาราชการสตรีมีจํานวนมากกวาขาราชการชายก็เปนได นอกจากนี้ยังพบวา 
ขาราชการสตรีและขาราชการชายที่ทํางานอยูในสํานักงาน ก.พ. มีอุปสรรคในการกาวหนาไปสู 
ตําแหนงทางการบริหารระดับสูงไมแตกตางกัน กลาวคือ ขาราชการ ทั้งสองเพศมีความคิดเห็น 
วาอุปสรรคที่สําคัญที่สุดในการกาวไปสูตําแหนงทางการบริหารระดับสูงของตนเอง คือ อุปสรรค 
เกี่ยวกับผูบังคับบัญชา สวนอุปสรรคเกี่ยวกับปจจัยสวนตัวของตนเองมีความสําคัญรองลงมา 
และอุปสรรคที่สําคัญนอยที่สุด คือ อุปสรรคเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน 

วิภาดา ฤทธิโรจน และ ธารตะวัน ธรรมาชีวะ (2547)  ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา 
ปจจัยนําความสําเร็จของผูบริหารสตรีในภาครัฐ: กรณีศึกษา คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค และ 
คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของปจจัยนํา 
ความสําเร็จของผูบริหารสตรีในภาครัฐ คือ คุณลักษณะ 5  C  ซึ่งเปนคุณลักษณะหลักๆ ของ 
ผูบริหาร ไดแก  Courage (กลาหาญ) Confidence (ความเชื่อมั่นในตนเอง) Compassionate 
(มีความเห็นอกเห็นใจ) Competent (มีความสามารถ ความชํานาญประสบการณและคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสมอ่ืนๆ) และ Clean (ความสะอาด) นอกจากนี้ผูวิจัยยังเห็นวา ปจจัยนําความสําเร็จ 
ของผูบริหารสตรีที่จะประสบความสําเร็จนั้นประกอบดวยหลายปจจัยตั้งแตการเลี้ยงดู การศึกษา 
ครอบครัวและประสบการณ การทํางานในอดีตที่สั่งสมมาจนถึงปจจุบัน ตลอดจนบุคลิกภาพที่ 
โดดเดน การแตงกายที่มีความเปนเอกลักษณ รวมถึงการมีจิตใจที่พรอมทํางานและพรอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยสําคัญที่จะนําใหสามารถกาวขามผานอุปสรรคตางๆ มาสูความสําเร็จ 
ในชีวิตการทํางานได 

ศรีธนา สุวรรณสัมฤทธิ์ (2537) ไดทําการศึกษา รูปแบบภาวะผูนําของขาราชการสตรี 
ระดับบริหารของไทย โดยศึกษาสภาวะปจจุบันของการดํารงตําแหนงการบริหารงานในระบบ 
ราชการไทย ปจจัยที่เอ้ือตอภาวะผูนําของขาราชการสตรีระดับบริหารที่ดํารงตําแหนงตั้งแต 
หัวหนากองขึ้นไปและศึกษารูปแบบภาวะผูนําของขาราชการสตรีระดับบริหารวามีลักษณะโนม 
เอียงไปทางใดระหวางแบบประชาธิปไตยและแบบอัตตาธิปไตย 

ผลการศึกษาพบวา ตําแหนง กระทรวงที่สังกัด อายุ การศึกษา ประสบการณการ 
ทํางานและสถานภาพครอบครัว ไมมีความสัมพันธโดยตรงตอรูปแบบภาวะผูนํา โดยพบวา
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โอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่การงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับภาวะผูนําบางประการ 
คือ การวางนโยบาย การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การใชวิถีแหงปญญา และการใชความคิด 
ริเริ่มสรางสรรค 

โดยภาพรวมขาราชการสตรีระดับบริหารมีภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย ซึ่งผูวิจัยได 
เสนอแนะใหเปดโอกาสใหสตรีไดกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารระดับสูงใหมากย่ิงขึ้นโดยพิจารณา 
ตามความรูความสามารถ โดยรัฐบาลตองกําหนดนโยบาย แผนงาน ในการพัฒนาและสงเสริม 
บทบาทสตรีอยางจริงจัง 

กุลยา ธรรมจินดา (2537) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการของสตรีในการจะ 
กาวขึ้นสูระดับผูบริหารของบัณฑิตสตรีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2534 ผลการวิจัย 
พบวา การศึกษาหลังจบปริญญาตรี รายได ภูมิหลังทางครอบครัว และความคิดความเชื่อใน 
เรื่องบทบาทหนาที่โดยธรรมชาติมีผลตอความตองการจะกาวขึ้นสูระดับผูบริหาร สวน 
สถานภาพการสมรส ระดับคะแนนตอนจบปริญญาตรี ประสบการณในการทํางานและความคิด 
ความเชื่อในเรื่องบทบาททางเพศในการทํางานไมมีผลตอความตองการจะกาวขึ้นสูตําแหนง 
ผูบริหาร 

จินตนา เอ้ือศรีวงศ (2538)  ทําการวิจัยเรื่อง บทบาทสตรีกับความกาวหนาในงาน 
ศุลกากร ศึกษากรณีสํานักภาษี มีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษาถึงโอกาสความกาวหนาของ 
ขาราชการระดับ 5  ที่ปฏิบัติงานในสํานักแผนภาษี กรมศุลกากร รวมทั้งศึกษาความตองการ 
กาวหนาในสายงานที่ขาราชการประสงคจะไดมีโอกาสปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะงานของ 
กรมศุลกากรโดยสวนใหญเปนงานปฏิบัติการมากกวางานวิชาการ ประกอบกับสัดสวน 
ขาราชการหญิงตอขาราชการชายในกรมศุลกากร เปน 1:2  ดังนั้น โอกาสความกาวหนาของ 
ขาราชการหญิงจึงถูกจํากัดดวยจํานวนเบื้องตน 

ผลการศึกษาพบวา ในสํานักแผนภาษีมีสัดสวนขาราชการหญิงมากกวาขาราชการชาย 
และไมมีขอมูลเพียงพอที่จะสรุปไดวามีการกีดกันทางเพศในการปฏิบัติงานที่สํานักงานแผนภาษี 
นี้ขาราชการทั้งหญิงและชายมีโอกาสกาวหนาเทาเทียมกัน และขาราชการสวนใหญในสํานัก 
แผนภาษีเห็นวาโอกาสความกาวหนาและอุปสรรคอยูที่ผูบังคับบัญชาเปนลําดับแรก และตัว 
ขาราชการทั้งหญิงและชายในสายงานที่ตองปฏิบัติไมมีความแตกตางกันมากนัก 

โชติมา แกวกอง (2550)  ไดทําการวิจัยเรื่อง โอกาสกาวสูการเปนผูบริหารสตรีบน 
บริบทระดับปจเจก ความสัมพันธระหวางบุคคลและองคการ พบวา เงื่อนไขในระดับปจเจกกอน 
เขาสูการทํางาน สตรีที่ประสบความสําเร็จในการทํางานบริหารตองเติบโตอยางอบอุนใน 
ครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงและไดรับการปลูกฝงความเปนหญิงตามวัฒนธรรมไทย ไดรับการขัด 
เกลาบทบาททางเพศของเพศหญิงในดานงานบานและการดูแล ขณะเดียวกันก็ไดรับการ
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เตรียมพรอมสําหรับการประกอบอาชีพเมื่อเจริญวัยขึ้น นอกจากนี้บิดามารดายังจูงใจสตรีเหลานี้ 
ใหคนหาพัฒนาตนเองและฝกใฝในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย 
รวมทั้งยึดมั่นในความสําเร็จ ความสําเร็จในชีวิตของตัวแบบในครอบครัวทั้งชายและหญิง เชน 
บิดามารดาและพี่ชาย ยังเปนเงื่อนไขที่สําคัญ ความสําเร็จยังขึ้นกับการชักนําทางการศึกษาจาก 
บุคคลภายนอกครอบครัวโดยเฉพาะครูและเพื่อน บุคคลที่ประสบความสําเร็จเหลานี้ยังมีทัศนะที่ 
ชอบการแขงขัน ความทาทาย แตยังคงยึดมั่นกับหลักธรรมทางศาสนา 

สวนเงื่อนไขระดับปจเจกเมื่อไดเขาทํางานแลว พบวาบุคคลที่ประสบความสําเร็จเหลานี้ 
เมื่อเขามาทํางานในองคการไดพัฒนาคุณภาพทุนมนุษยในตนเองจนกระทั่งมีทักษะในการ 
ทํางานบริหารโดยเฉพาะไดศึกษาตอในระดับปริญญาโทที่เสริมสรางความรูความสามารถความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไดเรียนรูสิ่งตางๆ ในการทํางานจากเอกสาร คูมือและการฝกอบรม ทุน 
มนุษยในตนเองของสตรีเหลานี้ยังครอบคลุมถึงการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงพรอมที่จะ 
ทุมเททํางานอยางหนักได 

แรงจูงใจและความมุงมั่นในการทํางาน ยังเปนเงื่อนไขที่สําคัญ แรงจูงใจที่สําคัญ คือการ 
มีสถานภาพที่ไดรับการยอมรับและไดแสดงความคิดสรางสรรค ดังสะทอนใหเห็นจากการปฏิบัติ 
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายดวยความทุมเทจนกระทั่งงานสําเร็จลุลวง แรงจูงใจและความมุงมั่นทํา 
ใหสตรีผูประสบความสําเร็จสามารถนําเอาทุนมนุษยที่มีในตนเองออกมาใชในการทํางานอยาง 
เต็มที่ นอกจากนี้ บุคคลที่ประสบความสําเร็จยงมองเห็นขอบกพรองในตนเอง อาทิ การ 
แสดงออกทางอารมณ การสื่อสาร และไดลดขอบกพรองดวยการพยายามควบคุมอารมณตนเอง 
และการเตรียมตัวลวงหนา การบรรลุความสําเร็จในการทํางานโดยมีผลงานปรากฏเปนรูปธรรม 
ทั้งการไดรับการยอมรับ ผลงานมีคุณภาพและความโดดเดน นับวาเปนการผลักดันใหชื่อเสียง 
ของสตรีเหลานี้ปรากฏแกสายตาผูบริหารระดับสูง การเคยดํารงตําแหนงหัวหนากลุมงาน และ 
ยอมรับตอภาวะความเสี่ยงในการโยกยายหรือเลื่อนตําแหนงไปยังสาขาที่ ยังไม เคยมี 
ประสบการณมากกอนยังเปนเงื่อนไขที่สําคัญตอการขึ้นดํารงตําแหนงผูบริหาร สตรีที่ประสบ 
ความเหลานี้จะตองสรางสมดุลระหวางการทํางานนอกบานกับภาระหนาที่งานบานและการดูแล 
การมีคูครองที่ใหความชวยเหลือแบงเบาภาระความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบานและการการดูแล 
ยังคงเปนเงื่อนไขที่สําคัญดวยเชนกัน 

เงื่อนไขระดับความสัมพันธระหวางบุคคล สตรีที่ประสบความสําเร็จในการทํางานบรหิาร 
ตองเรียนรู งานและวิธีการทํางานจากการปฏิสัมพันธทางสังคมในระบบพี่ เลี้ยงและมี 
ความสัมพันธภายใตเครือขายอันจะเอ้ืออํานวยตอความชวยเหลือสนับสนุนในขอมูล คําแนะนํา 
ขอเสนอแนะ แนวทางการตัดสินใจ การติดตอประสานงาน ความชวยเหลือในชีวิตสวนตัว 
ตลอดจนสนับสนุนความกาวหนาดวย การไมถูกเลือกปฏิบัติในการไดรับมอบหมายงาน การ
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เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ เลื่อนตําแหนงและไดรับการพัฒนานับเปนเงื่อนไขสําคัญเพราะจะ 
ไมมีสิ่งกีดขวางตอกาวหนา อีกทั้งยังไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องอีกดวย สตรีเหลานี้ไมถูก 
เลือกปฏิบัติในการลวงละเมิดทางเพศทั้งจากผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
จึงไมรูสึกขัดเคืองใจ กําลังใจในการทํางานจึงไมถูกลดทอน แมปรากฏวาสตรีเหลานี้ถูกเลือก 
ปฏิบัติจากเพื่อนรวมงานในดานการสนทนาเรื่องตลกขบขันเกี่ยวกับเพศ ตลอดจนมีการไม 
ยอมรับตอผูหญิงที่นับวาคุกคามตอความเทาเทียมในการทํางาน แตไดตอบสนองดวยการสราง 
ความกลมกลืนกับสถานการณ มุงทํางาน ทําหนาที่ใหดีที่สุดและไมแสดงการตอบโตแตอยางใด 

เงื่อนไขระดับองคกร พบวา สตรีเหลานี้ไดทํางานภายใตโครงสรางองคการที่ไมเลือก 
ปฏิบัติ รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ 
เลือนตําแหนงและการพัฒนาบุคลากรไดถูกกําหนดขึ้นอยางชัดเจน ตลอดจนนโยบายการ 
สงเสริมและสรางความเสมอภาคระหวางชายในการบริหารบุคคลในราชการพลเรือนที่ไดกําหนด 
ขึ้นโดยสํานักงาน ก.พ. นับเปนความพยายามที่จะสรางความเทาเทียมแหงโอกาส การที่ 
โครงสรางองคการขยายตัวอีกทั้งโครงสรางแหงโอกาสและอํานาจที่ไมกีดขวางนับเปนโอกาสแก 
ความกาวหนา แมวาวัฒนธรรมองคการที่มุงใหงานสําเร็จดวยการทุมเททํางานหนักกอเกิดการ 
ทับซอนระหวางเวลาในการทํางานนอกบานกับเวลาในการทํางานบานและการดูแลอยางมิอาจ 
หลีกเลี่ยง แตสตรีผูประสบความสําเร็จไดปรับแปลงพฤติกรรมตนเองใหสอดคลองกับวัฒนธรรม 
องคการ การทํางานของสตรีภายใตวัฒนธรรมองคการที่ไมเปนมิตรตอผูหญิงซึ่งใหคุณคากบัการ 
ใชเรื่องเพศและกามารมณในการสนทนาเชิงตลกขบขันเพื่อผอนคลายความตึงเครียดใน 
บรรยากาศการทํางานและการเขาสังคมอยางไมเปนทางการที่บรรยากาศการสนทนากีดกัน 
ผูหญิงแมจะเปนไปอยางไมจงใจก็ตาม ตลอดจนวัฒนธรรมองคการที่มีการเมือง แมวาประสบ 
ภาวะอุปสรรคแตไดปรับแปลงพฤติกรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการดวยการสรางความ 
กลมกลืนกับสถานการณ มุงทํางาน พัฒนาวิธีการทํางานแบบผูชายบนหลักเหตุผลผสมผสาน 
กับวิธีการทํางานผูหญิงที่ เต็มไปดวยบทบาทแมและผูหญิงแกรงที่ทําใหเกิดรูปแบบการ 
บริหารงานของตนเอง ไมแสดงการตอบโตรวมทั้งปลุกเราพลังชีวิตใหตนเองมีขวัญกําลังใจเพื่อ 
ทําหนาที่ตอไป 

บารนี บุญทรง (2545) ไดศึกษาบทบาทและหนาที่ของผูหญิงทํางานในสังคมญี่ปุนตั้งแต 
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อศึกษาวาอะไรคืออุปสรรคที่ทําใหผูหญิงญี่ปุนที่ทํางานประจําไม 
สามารถทํางานประจําไดอยางตอเนื่อง  ผลการศึกษาพบวา ผูหญิงญี่ปุนที่ทํางานประจํามี 
อุปสรรคที่ทําใหไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง แบงออกเปน 3 ประการใหญๆ คือ 

1.  กฎหมายและวัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุน 
2.  ทัศนะของสังคม
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3.  ภาระครอบครัว 
ผูหญิงญี่ปุนมีทัศนะในการดําเนินชีวิตแตกตางจากผูชาย ผูหญิงไดรับการปลูกฝงตั้งแต 

เด็กเห็นความสําคัญของบทบาทการเปนแมและภรรยามากกวาบทบาทของผูหญิงทํางานซึ่ง 
สงผลตอทัศนะในเรื่องการแตงงาน, การศึกษา, การทํางานและการเปนแมบานที่เปนอุปสรรคตอ 
การทํางานประจําอยางตอเนื่อง ผูวิจัยมีความเห็นวาสาเหตุใหญที่ทําใหเกิดปจจัย 3 ประการที่ 
เปนอุปสรรคตอการทํางานประจําอยางตอเนื่องของผูหญิงญี่ปุนคือคานิยมในเรื่องการแบงงาน 
ตามเพศ (Gender  Division  of  Labour)  ซึ่งมีอิทธิพลตอแนวคิดและพฤติกรรมของคนญี่ปุน 
เกี่ยวกับการทํางานของผูหญิง จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปวาคานิยมเรื่องการแบงงานตาม 
เพศซึ่งฝงรากลึกอยูในสังคมญี่ปุนจะสงผลใหผูหญิงญี่ปุนไมสามารถทํางานประจําไดอยาง 
ตอเนื่องตอไป 

วรุดา สุคนธตระกูล (2547) ศึกษาเรื่อง การยอมรับภาวะผูนําของผูบริหารสตรี : ภาพ 
สะทอนจากพนักงานของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  พบวา พนักงาน 
บริษท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีการยอมรับภาวะผูนําของผูบริหารสตรีที่ 
เนนการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง ทั้งนี้ 3 ตัวแปร ไดแก 1) การไดรับสิทธิตามขอตกลงระหวาง 
ประเทศเกี่ยวกับสตรี 2)  วัฒนธรรมองคการ และ 3)  การรวมกลุมของผูหญิงในองคการมี 
ความสัมพันธกับการยอมรับภาวะผูนําของผูบริหารสตรีที่เนนการเปลี่ยนแปลง โดยมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยที่สําคัญเปนอันดับแรกในการเสริมสรางการยอมรับภาวะผูนํา 
ของผูบริหารสตรีที่เนนการเปลี่ยนแปลง คือ วัฒนธรรมองคการ นอกจากนี้ บริษัท แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) สามารถเสริมสรางการยอมรับภาวะผูนําของผูบริหารสตรีที่ 
เนนการเปลี่ยนแปลงโดยกําหนดเปนนโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเนนความเทา 
เทียมกันระหวางพนักงานชาย และพนักงานหญิงของบริษัทตามปจจัยตางๆ อันไดแก 1) การ 
ไดรับสิทธิตามขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับสตรี 2) วัฒนธรรมองคการ และ 3) การรวมกลุม 
ของผูหญิงในองคการ 

ฉันทวรรณ  ยงคประเดิม (2545)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับ 
บทบาทสตรีในการเปนผูนําทางการบริหาร : ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานบริษัทวิทยุการบินแหง 
ประเทศไทย จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงระดับการยอมรับบทบาทสตรีในการเปนผูนํา 
ทางการบริหารของพนักงานบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี 
ความสัมพันธกับการยอมรับบทบาทสตรีในการเปนผูนําทางการบริหารตามปจจัยสวนบุคคล 
การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว การอบรมกลอมเกลาทางสังคมจากเพื่อนรวมงานและการรับรู 
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทสตรี ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทวิทยุ 
การบินแหงประเทศไทย จํากัด ที่ปฏิบัติงานอยูในสวนกลาง จํานวน 321  คน ผลการศึกษา
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พบวา มีการยอมรับบทบาทสตรีในการเปนผูนําทางการบริหารในระดับปานกลาง ปจจัยสวน 
บุคคลในเรื่อง เพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และรายไดมีความสัมพันธเชิงลบอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติกับการยอมรับบทบาทสตรีในการเปนผูนําทางการบริหาร ยกเวน สถานภาพ 
สมรส ระดับการศึกษา และลักษณะกลุมงาน สวนปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว การ 
กลอมเกลาทางสังคมจากเพื่อนรวมงานและการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทสตรีมี 
ความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการยอมรับบทบาทสตรีในการเปนผูนํา 
ทางการบริหาร 

อนันตชัย คงจันทร (2543) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพ 
และอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรี ซึ่งการวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่ 
สนับสนุนความกาวหนาในอาชีพของผูบริหารสตรีรวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการทํางาน โดย 
แบงปจจัยในการศึกษาออกเปน 2 กลุมคือ 1) ปจจัยภายใน ไดแก สถานภาพการสมรส ภาระ 
ครอบครัว ฐานะครอบครัว บุคลิกภาพ และทัศนคติของผูบริหาร 2)ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัย 
ที่เกี่ยวกับงานและองคการ คือ การยอมรับของเพื่อนรวมงาน การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 
โอกาสในความกาวหนา เครือขายในการทํางาน ผูที่ เปนแบบอยางในการทํางาน ผูที่เปน 
แบบอยางในการทํางาน และลักษณะของงาน 

วิธีการวิจัย กลุมประชากรของการวิจัยชิ้นนี้คือ ผูบริหารทั้งหญิงและชายระดับสูงของ 
องคการทั้งในภาครัฐและเอกชน เครื่องมือในการวิจัยถูกออกแบบเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 เปน 
การสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) เพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องของปจจัย 
ที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพ ปญหาและอุปสรรคของการทํางาน สวนที่  2  เปน 
แบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมและสวนที่ 3 เปนการ 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพของผูบริหาร 
สตรีนั้น ลําดับความสําคัญ  5  ลําดับแรก คือ  1.ความรูความสามารถในการทํางาน  2. 
ประสบการณการทํางาน 3.ระดับการศึกษา 4. อายุ/อาวุโส และ 5. ความสามารถในการจัดการ 
ภาระครอบครัว 

ในเรื่องบุคลิกภาพ กลุมตัวอยางผูบริหารสตรีใหความสําคัญตอปจจัยตอไปนี้ 5 ลําดับ 
แรก คือ 1.ความเปนผูนํา 2.การมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 3. ความกลาตัดสินใจ 4.ความอดทนไม 
ยอทอตออุปสรรค และ 5. ความเชื่อมั่นในตนเอง และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี สวนดานทัศนคติ 
ที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพ 5 ลําดับแรก ไดแก 1. ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียม 
กัน 2.ความเชื่อมั่นวาองคการใหโอกาสผูหญิงและผูชายเทาเทียมกัน 3.การแขงขันเปนสิ่งที่ดี
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เพราะทําใหเกิดความมุมานะในการทํางาน 4. ผูหญิงตองมีทัศนคติที่ดีตองานจึงจะกาวหนา และ 
5. ภาระครอบครัวเปนความรับผิดชอบรวมกัน ไมใชของผูหญิงฝายเดียว 

ในดานอิทธิพลของปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพ กลุมผูบริหาร 
สตรีใหความสําคัญตอปจจัยตอไปนี้ 5 ลําดับ คือ 1.ความยุติธรรมของหัวหนางาน 2. ทัศนคติ 
ของผูบริหารระดับสูงที่ยอมรับความเทาเทียม 3. การเปดโอกาสที่เทาเทียมกัน 4. ความใจกวาง 
และยอมรับของผูบริหารชายในองคการ และ 5. คานิยมของสังคมที่เปดโอกาสใหผูหญิงมากข้ึน 

ในดานปญหาในการทํางานของผูบริหารสตรี พบวา มีการเผชิญปญหาเพดานแกว คือ 
มีขีดจํากัดในการเลื่อนตําแหนง การไมไดรับสนับสนุนจากหัวหนาชาย การไมไดรับการยอม 
รับเขารวมกลุม หรือเครือขายของผูบริหารชาย การไดรับมอบหมายงานที่ไมมีความทาทาย และ 
การทํางานบางประเภทที่ตองเสี่ยงอันตราย 

ในดานของอุปสรรคในการทํางาน กลุมผูบริหารสตรีระบุอุปสรรคในการทํางานในระดับ 
ไมสูง เมื่อพิจาณาจากคาเฉลี่ยของอุปสรรคในแตละเรื่อง อุปสรรคทางกายภาพ เชน ในชวง 
ตั้งครรภทําใหไมสามารถทํางานเต็มที่  เปนอุปสรรคที่ไดรับการระบุวามีมากที่สุดเมื่อ 
เปรียบเทียบกับอุปสรรคอ่ืนๆ รองลงไป ไดแก ทัศนคติของผูรวมงานชายที่มองผูหญิงมีจุดออน 
และไมสามารถทัดเทียมชาย ขอจํากัดทางกฎหมาย รวมทั้งคานิยมและวัฒนธรรมในสังคม เปน 
ตน 

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (2540)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผูหญิงบน 
เสนทางนักบริหาร โดยศึกษาจากสวนราชการ 6  แหง คือ กรมการคาตางประเทศ กรมการ 
ศึกษานอกโรงเรียน กรมประชาสงเคราะห กรมทรัพยากรธรณี กรมสรรพากร และกระทรวงการ 
ตางประเทศ จากการศึกษาพบวาปจจัยที่เอ้ือตอสตรีในการสูตําแหนงนักบริหาร คือ 

1. มีความกลาเสี่ยง กลาตัดสินใจ มีความมานะอดทนและลุยงาน 
2. มีระดับการศึกษาสูง คือ ปริญญาโทและเอก และมีประสบการณเกี่ยวกับความรูดาน 

วิชาการมานานพอสมควร 
3.  ภูมิหลังครอบครัว คือ ครอบครัวเอ้ือ สามีเปนคนใจกวาง เขาใจ การโยกยายไป 

ตางจังหวัดไมมีปญหา สามารถดูแลครอบครัวทําหนาที่แทนได 
4. มีผูสนับสนุนในการทํางาน ถึงแมหลายทานจะบอกวาทุกอยางขึ้นอยูกับตัวเองแตก็ 

ยอมรับวาในการทํางานหากไมมีสนับสนุน ก็ไมอาจขึ้นมาได 
5.  มีหลักในการบริหารงาน โดยเฉพาะการมีมนุษยสัมพันธและการเขาถึงจิตใจของ 

ผูรวมงาน 
ในเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับความแตกตางระหวางหญิงและชายนั้น จากการศึกษาพบวามี 

ทัศนคติที่วาเกิดเปนชายมีโอกาสไปแลว 50% ที่เหลือนั้นเปนการสานตอ ในขณะที่ผูหญิงตอง
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เริ่มตนที่ศูนยหรือติดลบดวยซ้ําไปในการที่จะกาวสูตําแหนงบริหาร ซึ่งเปนบันไดที่ชันและตรง 
สวนนี้เกี่ยวของไปถึงระบบการเขาไปหาผูบังคับบัญชา ซึ่งผูหญิงจะเปนฝายเสียเปรียบ 

นอกจากนั้น ยังพบวาผูหญิงไมไดรับการสงเสริมระหวางผูหญิงดวยกันในหนวยตางๆ มี 
การขาดการรวมตัวของผูหญิงในการสรางเครือขายหรือรวมมือกันสงเสริมใหมีความกาวหนา 
เมื่อมีความไมเปนธรรมเกิดข้ึนสตรีก็ไมไดรวมตัวกันที่จะเรียกรองความเปนธรรม 

จากงานวิจัยของ  Pandey  (1991)  สรุปไดวา  ปรากฏการณที่เหน็ชัดคือการกระจุกตัว 
ของผูหญิงในการทํางานระดับลาง  ซึง่เปนงานที่ไมตองใชวิชาความรู  เปนแรงงานขาดทักษะ 
ความชํานาญในการทํางาน เปนงานทีใ่หคาจางและความมั่งคงในการทํางานต่ํา และถูกมองขาม 
ความสําคัญ มักถูกเอารัดเอาเปรียบในการทํางาน 

สอดคลองกับการศึกษาของ  Napasri   Kraisonsawasdi  (1991) ชี้ใหเห็นวาความไม 
เทาเทียมที่เห็นไดชัด คือ ผูหญิงมีโอกาสเลื่อนขั้นนอยกวาผูชาย แมวาผูหญิงจะไดรับการศึกษา 
สูงหรือมีความสามารถก็ตาม แตอคติที่วาผูหญิงไมเหมาะสมจะเปนผูบังคับบัญชายังมีอยูสูง 
ดังนั้นจึงมีโอกาสไดรับตําแหนงสูงนอยกวาผูชาย ไมวาในวงการราชการหรือธุรกิจ 

Peggy,  Carol  และ Elizabeth  (2006)  แหงมหาวิทยาลัยเวอรจิเนียโพลีเทคนิค ได 
ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูหญิงที่ประสบความสําเร็จในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยกลุมตัวอยางเปนผูหญิงจํานวน 6 คน ที่ดํารงตําแหนงผูบริหารงานระดับสูงทางดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศในองคการภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล 
ไดแก การสนับสนุนของครอบครัว การใหคําแนะนําของครูและกลุมเพื่อนในสถาบันการศึกษา 
การตัดสินใจดวยตัวเอง (Self-authorship) ในการเลือกสายอาชีพ และรูปแบบการเรียนรู 
(Learning Styles)



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง: ศึกษากรณีธุรกิจ 
การเงินการธนาคาร ผูศึกษาใชวิธีการสํารวจ (Survey Research) โดยการออกแบบสอบถาม 
เพื่อเก็บขอมูล และการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) เพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากการ 
ออกแบบสอบถาม ทั้งนี้การศึกษาประกอบไปดวยขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 วิธีการศึกษา 
3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
3.4 ประชากรที่ใชในการศึกษา 
3.5 นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 
3.6 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
3.7 การวิเคราะหขอมูล 

3.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการศึกษา ดังตอไปนี้ 
3.1.1 การศึกษาคนควาวิจัยผานเอกสาร  (Documentary research) โดยการทําการ 

รวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ รวมทั้งเอกสารตางๆ ทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของ 

3.1.2  การศึกษาขอมูลภาคสนาม (Field research) โดยการทําแบบทดสอบและการ 
สัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
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3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.2.1 ที่มาของกรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

สามารถสรุปที่มาของกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย 
3.2.1.1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุตัว อายุงาน พื้นฐานการศึกษา พื้นฐาน 

ครอบครัวสถานภาพการสมรส  สงผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรี ตามงานวิจัยของ บวร 
ประพฤติดี (2520); กุลยา ธรรมจินดา (2537); โชติมา แกวกอง (2550); บารนี บุญทรง (2545); 
อนันต คงจันทร  (2539), สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (2540);  Napasri 
Kraisonsawasdi (1991); Peggy, Carol และ Elizabeth (2006) 

นําไปสูคําถามที่วา ปจจัยสวนบุคคลมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรี 
ระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคาร ซึ่งสามารถแยกประเด็นยอยไดดังตอไปนี้ 

อายุตัวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
อายุงานมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
พื้นฐานการศึกษามีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
ครอบครัวในวัยเยาวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
สถานภาพการสมรสมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
3.2.1.2 ลักษณะองคประกอบบุคลิกภาพของ Costa และ McCrea (1992) ได 

ระบุไววา ผูจัดการ ผูนําที่ประสบความสําเร็จ หรือ ผูบริหารระดับสูงนั้นจะมีลักษณะ 
องคประกอบบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมากที่สุด จากแนวคิดดังกลาวนําไปสูการทดสอบวา 
ผูบริหารระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคารที่ผูศึกษาทําการศึกษานั้นมีลักษณะบุคลิกภาพ 
แบบใดมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ Costa และ McCrae หรือไม 

3.2.1.3 คานิยมในการทํางาน เนื่องจากกลุมตัวอยางทํางานในธุรกิจการเงินการ 
ธนาคาร ดังนั้นควรที่จะมีคานิยมในการทํางานทํางานดานความซื่อสัตยและจริงใจมากที่สุด 
กอปรกับผลการศึกษาของ Cox  และ Cooper  (1989)  ที่ทําการศึกษาผูบริหารระดับสูงใน 
ประเทศอังกฤษจํานวน 45 คน พบวา ผูบริหารระดับสูงดังกลาวใหความสําคัญกับความซื่อสัตย 
ของผูนํามากที่สุด  ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการทดสอบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงที่ทําการศึกษาครั้ง 
นี้มีคานิยมในการทํางานเรื่องความซื่อสัตยและจริงในระดับมากที่สุดหรือไม 

3.2.1.4  จากการศึกษา Boyatzis  (1982);  McClelland  (1975);  McClelland 
และ Boyatzis (1982); McClelland และ Burnham (1976); Varga (1975); Winter (1973 อาง 
ถึงใน Yulk, 2006) พบวา ผูจัดการในองคการขนาดใหญ ควรมีแรงจูงใจในการทํางานดานความ
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ตองการอํานาจในระดับสูง มีแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความสําเร็จในระดับปาน 
กลาง และมีแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความผูกพันในระดับต่ํา ดังนั้นผูศึกษาจึง 
ทําการทดสอบวากลุมผูบริหารสตรีระดับสูงในการศึกษาครั้งนี้มีความตองการที่เปนไปตาม 
ผลงานวิจัยดังกลาวหรือไม
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3.2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากที่มาของกรอบแนวคิดในการศึกษาในขางตนนําไปสูการสรางกรอบแนวคิดใน 

การศึกษา กลาวคือ ปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 
องคประกอบบุคลิกภาพ คานิยมในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน โดยสามารถสรางเปน 
กรอบแนวคิดในการศึกษาได ดังนี้ 

----------- 

----------------------------------- 

ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปจจัยสวนบุคคล 
- อายุตัว 
- อายุงาน 
- สถานภาพการสมรส 
- พื้นฐานการศึกษา 
- ครอบครัวในวัยเยาว 

การเปนผูบริหารสตรี 
ระดับสูงในธรุกิจการเงนิ 

การธนาคาร 

องคประกอบบุคลิกภาพ 
- บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ 
- บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
- บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
- บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 

คานิยมในการทํางาน 
- คานิยมความซื่อสัตยและจริงใจ 
- คานิยมในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
- คานิยมในการบริการผูอื่น 
- คานิยมในการทํางานหนัก 
- คานิยมในการพัฒนาผูอื่น 
- คานิยมการมีวิสัยทัศนผูนํา 
- คานิยมการวางเปาหมายในชีวิต 

แรงจูงใจในการทํางาน 
- ดานความตองการความสําเร็จ 
- ดานความตองการอํานาจ 
- ดานความตองการความผูกพัน
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กรอบแนวคิดในการศึกษาอธิบายไดวา 
ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย อายุตัว อายุงาน สถานภาพการสมรส การศึกษา 

พื้นฐานครอบครัวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงหรือไม 
ผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคาร มีองคประกอบบุคลิกภาพแบบใด 

จากการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ (Big 5) ที่ประกอบไปดวย บุคลิกภาพแบบ 
เปดรับประสบการณ บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบมี 
จิตสํานึก และบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว ของ Costa และ McCrae 

ผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคาร ใหความสําคัญตอคานิยมในการ 
ทํางานแบบใด และมีแรงจูงใจในการทํางานแบบใด ซึ่งทั้งหมดเปนการสํารวจโดยใชคาสถิติ คือ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละในการประมวลผล 

3.3  สมมติฐานในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานในการศึกษา ดังตอไปนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

1.1 อายุตัวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
1.2 อายุงานมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
1.3 ครอบครัวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
1.4 พื้นฐานการศึกษามีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
1.5 สถานภาพการสมรสมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกเปนลักษณะบุคลิกภาพที่มีผล 
สนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

สมมติฐานที่ 3 คานิยมในการทํางานดานความซื่อสัตยและจริงใจเปนคานิยมในการ 
ทํางานที่มีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

สมมติฐานที่ 4 แรงจูงใจในการทํางานดานความตองการอํานาจเปนแรงจูงใจในการ 
ทํางานที่มีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง
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3.4  ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการศึกษาครัง้นี ้ คือ  ผูบริหารสตรีระดับสูงที่ทํางานอยูในธุรกิจ 
การเงินการธนาคารทีจ่ดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (ขอมูล  ณ  วันที่  10 
กุมภาพันธ 2552) มีธนาคารที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยจํานวน 12 บริษัท และบรษิัทดาน 
การเงินมีจํานวน 33 บริษัท ทั้งหมดรวมเปน 45 บริษัท มีผูบริหารสตรีระดับสูงทีม่ีสญัชาตไิทย 
จํานวนทั้งหมด  104  คน  ซึ่งขอมูลผูบริหารสตรรีะดับสงูไดมาจากการศึกษาจากขอมูลทั่วไปของ 
องคกรและขอมูลนักลงทุนสัมพันธของแตละองคการ 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทําการศึกษาตัวแทนจากธนาคารแหงประเทศไทยดานการจัดการ 
กองทุน 1 คน ในฐานะที่เปนผูออกกฎหรือขอบังคับในการกํากับดูแลสถาบันทางการเงินดงักลาว 

โดยประชากรทั้งหมดจะถูกทําการสํารวจโดยการออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาเรื่อง 
ปจจัยที่เกื้อกูลตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง จากนั้นผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางตามประสงค 
(Purposive  Random  Sampling)  โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
จุดมุงหมายของการวิจัยเปนสําคัญ โดยเลือกจากผูบริหารสตรีระดับสูงเพื่อทําการสัมภาษณเชิง 
ลึก (In-depth interview) จํานวน 3 คน 

3.5  นิยามศัพท 

ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอบเขตที่ตองการศึกษา ผูศึกษาจึงไดนิยาม 
ความหมายของคําจํากัดความที่ใชเฉพาะในการศึกษาไวดังตอไปนี้ 

ผูบริหารสตรีระดับสูง หมายถึง ผูบริหารสตรีที่ทํางานอยูในธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยและตัวแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย อยูในตําแหนง 
ผูบริหารระดับสูง (Chief  executive  officer),  ตําแหนงรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส 
(Senior vice president), ประธานกรรมการบริหาร (Executive vice president), รองประธาน 
กรรมการ (Vice president) และตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ 

พื้นฐานครอบครัว  หมายถึง ครอบครัวที่ใหกําเนิดผูบริหารสตรี  รวมถึงภูมิหลังของ 
ผูหญิง อันไดแก อาชีพของบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดา 

สถานภาพการสมรส หมายถึง การแตงงานและมีครอบครัวของผูบริหารสตรีระดับสูง 
การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาที่ผูบริหารสตรีระดับสูงสําเร็จขั้นสูงสุด
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บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งเปนไปตามแนวคิด 
บุคลิกภาพหาองคประกอบของ  Costa  และ McCrea อันไดแก บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 
บุคลิกภาพแบบเปดเผย บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 

คานิยมในการทํางาน  หมายถึง ความเชื่อที่บุคคลเชื่อวามีคา มีความสําคัญและมี 
อิทธิพลตอการทํางาน  ไดแก ความซื่อสัตยและจริงใจ การแกไขปญหาอยางสรางสรรค การ 
บริการผูอ่ืน การทํางานหนัก การใหความสําคัญกับการพัฒนาผู อ่ืน การมีวิสัยทัศน การ 
วางเปาหมายในชีวิต 

แรงจูงใจในการทํางาน  หมายถึง แรงผลักดันซึ่งอยูภายในตัวบุคคล เปนความ 
ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จดวยความพยายามของตนเอง ประกอบดวย ความตองการ 
ความสําเร็จ ความตองการอํานาจ และความตองการการยอมรับ 

3.6 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

3.6.1 แบบสอบวัดที่ใชในการศึกษา 
แบบสอบวัดที่ใชเปนเครื่องมือในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวย 4 สวนดังนี้ 
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคล ที่เปนไปตามตัวแปรตน อัน 

ไดแก ภูมิหลังทางครอบครัว พื้นฐานการศึกษา สถานภาพการสมรส และลักษณะสวนบุคคล 
สวนที่ 2 แบบสอบวัดบุคลิกภาพ NEO-FFI ตามทฤษฎีบุคลิกภาพหาองคประกอบของ 

Costa และ McCrea (1992) ที่แปลโดย วัลภา สบายย่ิง (2542) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 
60 ขอ แบงเปนองคประกอบบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว (Neuroticism) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
(Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ (Openness  to Experience) บุคลิกภาพ 
แบบประนีประนอม (Agreeableness)  และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) 
อยางละ 12 ขอคําถาม 

ซึ่ง Costa  และ McCrea  (1992) ไดรายงานคาความเชื่อมั่นของแบบวัดบุคลิกภาพ 
NEO – FFI จากกลุมตัวอยางที่เปนผูใหญจํานวน 1,539 คน ไดคาความเชื่อมั่นบุคลิกภาพแบบ 
หว่ันไหวเทากับ .86  บุคลิกภาพแบแสดงตัวเทากับ .77  บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ 
เทากับ .83  บุคลิกภาพแบบประนีประนอมเทากับ .68  บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกเทากับ .81 
และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .90
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การวิจัยในครั้งนี้มีเกณฑการใหคะแนนสําหรับการตอบขอคําถามทางบวก และขอ 
คําถามทางลบที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
ขอความทางบวก  ขอความทางลบ 

มากที่สุด  5  1 
มาก  4  2 

ปานกลาง/บางครั้ง  3  3 
นอย  2  4 

นอยที่สดุ  1  5 

เกณฑการใหคะแนนในการตอบแบบสอบวัดในสวนที่ 2 เกี่ยวกับองคประกอบ 
บุคลิกภาพ  ใชลักษณะวัด Rating Scale ที่แบงเปน 5 ระดับ เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นของขอ 
คําถามในแตละขอ 

สําหรับการจัดระดับคะแนนบุคลิกภาพแตละองคประกอบ พิจารณาจากคาเฉลี่ย เพื่อ 
กําหนดเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา โดยแบงชวงระดับจากวิธีการหา 
ความกวางของอันตรภาคชั้น (สุภาวดี นวลเนตร, 2549: 57) ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น  =  __พิสัย___   = ____คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด____ = 0.8 
จํานวนชั้น  จํานวนชั้น 

การจัดระดับคะแนนลักษณะบุคลิกภาพพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑใน 
การแจกแจงคะแนนบุคลิกภาพแตละองคประกอบดังตอไปนี้ 

1.  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 2.60 หมายความวา มีระดับคะแนนบุคลิกภาพแตละ 
องคประกอบในระดับต่ํา 

2.  คะแนนเฉลี่ย  2.61  – 3.40 หมายความวา มีระดับคะแนนบุคลิกภาพแตละ 
องคประกอบในระดับปานกลาง คือ มีลักษณะบุคลิกภาพแตละองคประกอบอยูในลักษณะ 
กึ่งกลางระหวางลักษณะของผูที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับต่ํากับลักษณะของผูที่มีคะแนนเฉลี่ยใน 
ระดับสูง
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3.  คะแนนเฉลี่ย  3.41  – 5.00 หมายความวา มีระดับคะแนนบุคลิกภาพแตละ 
องคประกอบในระดับสูง 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคานิยมในการทํางาน ซึ่งประกอบไปดวยขอคําถาม 
เกี่ยวกับคานิยมเรื่องความซื่อสัตยและจริงใจ คานิยมเกี่ยวกับการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
คานิยมเก่ียวกับการบริการผูอ่ืน คานิยมเกี่ยวกับการทํางานหนักของผูบริหาร คานิยมในเรื่อง 
การเนนพัฒนาผูอ่ืน คานิยมเกี่ยวกับวิสัยทัศนผูบริหารและคานิยมเกี่ยวกับการมีเปาหมายใน 
ชีวิต ทั้งหมดมีจํานวน 25 ขอ แบงเปนคําถามเชิงลบ 3 ขอ ไดแก ขอ 5, 10 และ 17 

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งประกอบไปดวยขอคําถาม 
เกี่ยวกับความตองการดานความสําเร็จ ความตองการดานความผูกพัน และความตองการดาน 
อํานาจ จํานวน  12  ขอ  โดยมีขอคําถามเชิงลบจํานวน 3 ขอ ไดแก ขอ 4, 8 และ 11 

โดยสวนที่ 3 และ สวนที่ 4 ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและนําไปทดสอบกับ 
นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน 15 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .74 
และ .80 ตามลําดับ 

โดยทั้งสองสวนของแบบสอบถามมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
ขอความทางบวก  ขอความทางลบ 

เห็นดวยอยางยิ่ง  5  1 
เห็นดวย  4  2 
ปานกลาง  3  3 
ไมเห็นดวย  2  4 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1  5 

เกณฑการใหคะแนนในการตอบแบบสอบวัดในสวนที่ 3 และ 4 เกี่ยวกับคานิยมในการ 
ทํางานและแรงจูงใจในการทํางาน ใชลักษณะวัดของ Rating Scale ที่แบงเปน 5 ระดับ เพื่อวัด 
ระดับความคิดเห็นของขอคําถามในแตละขอ กําหนดเปน 5 ระดับ คือ เหน็ดวยอยางย่ิง เห็น 
ดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเหน็ดวยอยางย่ิง โดยแบงชวงระดับจากวิธีการหาความกวาง 
ของอันตรภาคชั้น ดงันี้
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อันตรภาคชัน้  =  __พิสัย___   = ____คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสุด____ =  0.8 
จํานวนชั้น  จํานวนชั้น 

จากหลักเกณฑขางตน จงึกําหนดแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

ชวงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
4.21-5.00  เห็นดวยอยางย่ิง 
3.41-4.20  เห็นดวย 
2.61-3.40  ไมแนใจ 
1.81-2.60  ไมเหน็ดวย 
1.00-1.80  ไมเหน็ดวยอยางย่ิง 

3.5.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) 
แบบสัมภาษณเชงิลึกนีผู้ศึกษาใชในการสัมภาษณกลุมตวัอยางจํานวน 3 คน โดยใช 

เวลาการสัมภาษณรายละประมาณ 45 นาที ประกอบดวยคําถาม ดังตอไปนี้ 
1. คําถามเกี่ยวกับพื้นฐานครอบครัว 

- ภูมิหลังและการประกอบอาชีพของบิดามารดา 
- การอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดา 
- สภาพแวดลอมในอดีตมีสวนชวยในการหลอหลอมความเปนผูบริหารสตรีใน 

ปจจุบัน 
2. คําถามเกี่ยวกับการศึกษา 

- การศึกษาที่สงูกวาระดับปริญญาตรีมสีวนสงเสริมการกาวขึ้นเปนผูบริหารสตรี 
- การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของมีสวนสงเสริมการกาวขึ้นเปนผูบริหารสตรี 
- ความสามารถทางการใชภาษา 
- ความสามารถทางการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการปรับปรุงระบบการ 

ทํางาน 
3. สถานภาพการสมรส 

- สถานภาพการสมรสมสีวนผลักดันตอการกาวขึ้นเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
- อาชีพของสามีมีความเกื้อกูลตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง
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4. คําถามเกี่ยวกับการทํางาน 
- อะไรคือปจจัยที่สําคัญตอการกาวขึ้นเปนผูบรหิารสตรีระดับสูง 
- เปาหมายสูงสุดในการทํางานของทานคืออะไร 
- แรงจูงใจในการทํางานของทานคืออะไร 
- ทานคิดวาผูบริหารสตรีควรมีบุคลิกภาพแบบใดที่เหมาะสม 
- ทานมีคานิยมในการทํางานอยางไร 

3.7 การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวม ดังนี้ 
1. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกจะถูกบันทึกโดยใชเครื่องบันทึกเสียงและถอด 

ขอความเพื่อตรวจสอบขอมูลความถูกตองอีกครั้งเพื่อเปนการเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับขอมูล 
จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Contents Analysis) 

2. ขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบใชโปรแกรม Microsoft Office Excel เปนเครื่องมือในการ 
ประมวลผลและนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistics) วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) คาความเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation) และคาความถี่ (Frequency)
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ผลการศึกษาและการวิเคราะหผล 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง:  ศึกษากรณีธุรกิจ 
การเงินการธนาคาร” ทําการศึกษาจากประชากรที่เปนผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการ 
ธนาคารที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตัวแทนจากธนาคารแหงประเทศ 
ไทย ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยมีทั้งหมด 45  บริษัท มีจํานวนผูบริหารสตรี 
ระดับสูงจํานวน 104  คน โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามออกจํานวน 104  ฉบับ  ไดรับ 
แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 75 ชุด คิดเปนรอยละ 72.12 ของแบบสอบถามทั้งหมด และทํา 
การสัมภาษณเชิงลึกเพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากการออกแบบสอบถาม โดยผูศึกษาทําการ 
สัมภาษณผูบริหารสตรีระดับสูงจํานวน 3 คน 

ทั้งนี้ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถามและขอมูลเชิง 
คุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งในการนําเสนอขอมูลทั้งสองผูศึกษาจะรายงานผล 
การศึกษาเชิงปริมาณกอน จากนั้นจึงตามดวยขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณ และ 
วิเคราะหผลการศึกษาทั้งสองสวน โดยผลการศึกษาจะถูกจัดเปนประเด็น ดังตอไปนี้ 

4.1 ผลการศึกษาและการวิเคราะหผลขอมูลสวนบุคคล 

4.1.1 ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณจากขอมูลสวนบุคคล 
เปนการรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุตัวและอายุงานซึ่งมี 

รายละเอียดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงอายุตัวและอายุงานของผูตอบแบบสอบถาม 

หัวขอ  จํานวน (คน)  รอยละ 
อายุตัว 

31 – 40  ป 
41 – 50  ป 
51 – 60  ป 
มากกวา 60 ป 

รวม 

3 
46 
23 
3 
75 

4.00 
61.33 
30.67 
4.00 
100 

อายุงาน 
ต่ํากวา  6 ป 
6 – 10 ป 
11 – 15 ป 
มากกวา 15 ป 

รวม 

6 
6 
7 
56 
75 

8.00 
8.00 
9.33 
74.67 
100 

จากตารางที่ 4.1 แสดงอายุตัวและอายุงานของผูตอบแบบสอบถาม 
อายุตัว: พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุตั้งแต 41-50 ป มีจํานวน 46 คน คิด 

เปนรอยละ 61.33 รองลงมามีอายุระหวาง 51-60 ป มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 30.67 สวน 
ชวงอายุ 31-40 ป และ มากกวา 60 ป มีจํานวนเทากันอยางละ 3 คน คิดเปนอยางละรอยละ 
4.00 

อายุงาน: พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 56 คน มีอายุการทํางานมากกวา 15 ป คิด 
เปนรอยละ 74.67 รองลงมา คือ อายุงานต่ํากวา 6 ป และ 6-10 ป มีจํานวนอยางละเทากันคือ 6 
คน คิดเปนอยางละรอยละ 8.00 และชวงอายุงาน 11-15 ป มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9.33 

4.1.2 ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจากขอมูลสวนบุคคล 
จากการสัมภาษณผูบริหารสตรีระดับสูงในหัวขอขอมูลสวนบุคคล พบวา
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ตารางที่ 4.2 แสดงขอมูลสวนบุคคลของผูใหสมัภาษณ 

หัวขอคําถาม  ผูบริหารสตรีทานที่ 1  ผูบริหารสตรีทานที่ 2  ผูบริหารสตรีทานที่ 3 
1. อายุตัว  65 ป  47 ป  52 ป 
2. อายุงาน  มากกวา 20 ป  ประมาณ 15 ป  25 ป พอดี 
3. ตําแหนง  ประธานกรรมการ  ประธานเจาหนาที่ 

บริหารอาวุโส 
รองผูวาการธนาคาร 
แหงประเทศไทย 

4. สถานภาพ  โสด  โสด  สมรส 

จากตารางที่ 4.2  ผลการสัมภาษณ รายงานวา 
ผูบริหารสตรีระดับสูงทานที่ 1 อายุ 65 ป ผานประสบการณการทํางานในดานการเงิน 

การธนาคารมามากกวา 20 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการ มีสถานภาพโสด 
ผูบริหารสตรีระดับสูงทานที่ 2 อายุ 47 ป มีประสบการณในการทํางานในดานการเงิน 

การธนาคารมาประมาณ 15 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส 
ผูบริหารสตรีระดับสูงทานที่ 3 อายุ 52 ป  มีประสบการณในการทํางานในดานการเงิน 

การธนาคาร 25 ป พอดี ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
ในหัวขออายุตัวและอายุงานมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง จากการ 

สัมภาษณผูบริหารสตรีระดับสูง พบวา ผูบริหารสตรีมีความเห็นสอดคลองกันวา ปจจัยดานอายุ 
ตัวมีความสําคัญนอยกวาปจจัยทางดานอายุงานหรือประสบการณในการทํางาน โดยเห็นวาใน 
การทํางานประสบการณและบทเรียนการทํางานที่ผานมาจะถูกนํามาใชในการแกปญหาไดดีกวา 

4.1.3 การวิเคราะหผลการศึกษา 
ในหัวขอนี้ ชี้ใหเห็นวาผูบริหารสตรีระดับสูงที่เปนประชากรในการศึกษามีอายุอยูในวัย 

กลางคนคือ ชวงอายุ 41-50 ป และมีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป ซึ่งเมื่อพิจารณา 
แลวจะพบวาชวงอายุดังกลาวเปนชวงอายุของคนวัยกลางคน ที่ผานการทํางานมาไดระยะหนึ่ง 
ในรายที่ประสบความสําเร็จในอาชีพพบวาจะมีความกาวหนาในอาชีพอยางย่ิง หรืออาจเรียกวา 
เปนยุคทองของคนทํางาน (The prime of life) (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2540: 468-469) ถึงแมวา 
ชวงอายุดังกลาวจะเปนยุคทองของคนทํางาน แตปจจัยทางดานอายุก็มิอาจเปนปจจัยที่สามารถ 
ทํานายไดวาเมื่อถึงชวงอายุดังกลาวแลวจะสามารถดํารงตําแหนงผูบริหารทุกคนซึ่งสอดคลอง 
กับงานวิจัยของ บวร ประพฤติดี และคณะ  (2520)  ซึ่งจากการขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา 
ผูบริหารสตรีระดับสูงนั้นใหความสําคัญกับอายุงานหรือประสบการณในการทํางานมากกวา
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4.2 ผลการศึกษาและการวิเคราะหผลเกี่ยวกับพื้นฐานครอบครัว 

4.2.1 ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับพื้นฐานครอบครัว 
เปนการรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพของบิดาและมารดา การอบรมขัดเกลาจาก 

ครอบครัวในวัยเยาวจากแบบสอบถามแสดงผลดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพของบิดาและมารดา และการอบรมขัดเกลาจาก 
ครอบครัวในวัยเยาวของผูตอบแบบสอบถาม 

หัวขอ  จํานวน  (คน)  รอยละ 
1. อาชีพของบดิา 

ธุรกิจสวนตัว 
พนักงานบริษทัเอกชน 
รับราชการ 
อ่ืนๆ 

รวม 

36 
8 
29 
2 
75 

48.00 
10.67 
38.67 
2.67 
100 

2. อาชีพของมารดา 
ธุรกิจสวนตัว 
พนักงานบริษทัเอกชน 
รับราชการ 
แมบาน 

รวม 

23 
3 
18 
31 
75 

30.67 
4.00 
24.00 
41.33 
100 

3. ครอบครัวในวัยเยาวมีสวน 
ตอการขัดเกลาความเปน 
ผูบรหิารสตรี 
ไมมี 
มี 

รวม 

6 
69 
75 

8.00 
92.00 
100
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จากตารางที่ 4.3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพของบิดาและมารดา และการขัดเกลาความ 
เปนผูบริหารสตรีจากครอบครัวในวัยเยาวของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา 

อาชีพของบิดา: บิดาของผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีจํานวนมาก 
ที่สุด คือ 36 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาเปนการรับราชการ มีจํานวน 29 คน คิดเปน 
รอยละ 38.67 เปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10.67 และอาชีพอ่ืนๆ 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.67 

อาชีพของมารดา: มารดาของกลุมผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพแมบาน มีจํานวน 
31 คน คิดเปนรอยละ 41.33 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 23 คน คิดเปนรอย 
ละ 30.67  รองลงมารับราชการ มีจํานวน 18  คน คิดเปนรอยละ 24.00  และเปนพนักงาน 
บริษัทเอกชนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.00 

ครอบครัวในวัยเยาวมีสวนตอการอบรมขัดเกลาความเปนผูบริหารสตรี:  ผูตอบ 
แบบสอบถามจํานวน 69 คน หรือ รอยละ 92.00 มีความเห็นวา ครอบครัวมีสวนตอการอบรม 
ขัดเกลาความเปนผูบริหาร อยางไรก็ตามผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6 คน หรือ รอยละ 8.00 
คิดวาไมมีผลตอการหลอหลอมความเปนผูบริหาร 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา อาชีพของบิดาของผูบริหารสตรีระดับสูงนั้นสวนใหญ 
ประกอบอาชีพสวนตัว และรับราชการ สวนอาชีพของมารดาสวนใหญเปนแมบาน สะทอนให 
เห็นวารุน (Generation) ของบิดามารดาของผูบริหารสตรีระดับสูงนั้นเปนยุคที่มารดาสวนใหญมี 
หนาที่ดูแลบานชอง และกิจกรรมทุกอยางในบาน ซึ่งทําใหมารดามีเวลาดูแลและอบรมสั่งสอน 
บุตรมากกวาในยุคที่เศรษฐกิจบีบคั้นใหผูหญิงตองออกไปทํางานนอกบาน ดังนั้นการที่แมคอย 
อยูใกลชิดสงผลใหลูกหรือปจจุบันคือผูบริหารสตรีระดับสูงไดมีโอกาสรับการสั่งสอนหรือขัดเกลา 
ทางสังคม (Socialization) 

4.2.2 ผลการศึกษาขอมูลเชงิคุณภาพเก่ียวกับพื้นฐานครอบครัว 
ประเด็นดังกลาว ครอบคลุมอาชีพของบิดาและมารดา และการขัดเกลาจากครอบครัว 

(Socialization) ที่สงผลตอการเปนผูบริหารสตรี 
ในหัวขออาชีพของบิดา  พบวา ผูบริหารสตรีทานที่ 1 มีบิดารับราชการ ซึ่ง 

ผูบริหารสตรีทานที่ 1  เนนย้ําวา 
การที่บิดารับราชการนั้น ทานจะเปนคนที่รักความยุติธรรมอยางย่ิง ทานจะ 
พยายามสอนใหเราไดเปนผูนํา ใหอิสระในการคิด กลาคิดกลาตัดสินใจ และใน 
ฐานะพี่สาวคนโตจึงตองเปนผูนํานองๆ ใหได สิ่งเหลานี้อาจจะทําใหเกิดการ
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สรางภาวะผูนําในตัวโดยไมรูตัว และคุณพอจะเปนแบบอยางเหมือนเปน Role 
model ใหกับเรา 

(สัมภาษณผูบรหิารสตรรีะดับสงูทานที่ 1 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2552) 

ในทางเดียวกัน ผูบริหารสตรีทานที่ 2 กลาววา “การที่มีคุณพอรับราชการ ทานจะคอย 
สั่งสอนและคอยแนะนําวาเราควรจะประพฤติตัวอยางไร ซึ่งคุณพอจะใหความสําคัญกับ 
การศึกษาเปนอยางมาก” 

(สัมภาษณผูบรหิารสตรรีะดับสงูทานที่ 2 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2552) 

สวนผูบริหารสตรีทานที่ 3 มีบิดาเปนพนักงานบริษัทเอกชนแตมีความคิดเห็นสอดคลอง 
กับสองทานแรก โดยใหทัศนะไววา “คุณพอจบทางดานเศรษฐศาสตรมา และเปนผูบุกเบิก 
ธนาคารกรุงเทพยุคแรกๆ การที่มีคุณพอเปน Role model นั้นทําใหเกิดการหลอหลอมเรามา 
โดยไมรูตัว ไมวาจะเรื่องการทํางานหรือหรือชีวิตสวนตัว” 

(สัมภาษณผูบรหิารสตรรีะดับสงูทานที่ 3 เมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552) 

สวนอาชีพของมารดานั้น พบวา ผูบริหารทั้ง 3  ทาน มีมารดาเปนแมบาน และทั้ง 3 
ทานกลาวในทํานองเดียวกันวา “แม คือคนที่คอยวางระบบทุกอยางในบานวา ลูกจะตองทําอะไร 
กอนหลัง สิ่งเหลานี้ทําใหเรากลายเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน กลาวคือ การจะทําอะไรทุกอยางไมวา 
จะเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัวจะตองมีการวางแผนไวลวงหนาวาจะทําอะไร อยางไร เปนขั้นตอน” 

4.2.3 การวิเคราะหผลการศึกษา 
จากขอมูลเชิงปริมาณ พบขอสังเกตในการศึกษาวา ผูบริหารสตรีระดับสูงที่มีบิดารับ 

ราชการ  มารดาเปนแมบาน ใหความเห็นวาครอบครัวของตนในวัยเยาวนั้นมีสวนในการขัด 
เกลาทางสังคม (Socialization)  ความเปนผูบริหารในตัวตน เมื่อวิเคราะหผลการศึกษาเชิง 
ปริมาณอาจพบวา ในรุน (Generation)  บิดาของผูบริหารสตรีนั้น การรับราชการมีคานิยมตอ 
สังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องการรับใชกิจของราชะ การตอบแทนคุณแผนดิน การทํางานที่ยึดถือ 
ประโยชนสวนรวมเปนใหญ ตลอดจนความเปนผูรักในความถูกตอง เนนความซื่อสัตยยุติธรรม 
ซึ่งสิ่งนี้ที่บิดาของผูบริหารสตรีไดปฏิบัติ กลายเปนตนแบบ (Role model) ใหแกผูบริหารสตรี 
ระดับสูงที่ทําการศึกษา จะเห็นไดวา ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารสตรีระดับสูงที่มี 
บิดารับราชการก็ใหความสําคัญในจุดนี้เชนเดียวกัน จะเห็นไดวา อาชีพของบิดานั้นสงผลตอการ 
การหลอหลอมลักษณะความเปนผูนําที่กลาคิดกลาตัดสินใจแกผูบริหารสตรีระดับสูง
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สวนอาชีพของมารดานั้น ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพมีความสอดคลองกัน 
อยางย่ิงวา มารดาของผูบริหารสตรีระดับสูงนั้นสวนใหญเปนแมบาน ซึ่งขอดีของการที่มารดา 
เปนแมบานก็คือการมีเวลาอบรมสั่งสอนบุตร เห็นไดชัดจากขอมูลเชิงคุณภาพที่วา การที่แมเปน 
แมบานทานจะมีเวลาวางแผนชีวิตใหแกลูก ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจึงเกิดการซึมซับใหแก 
ผูบริหารสตรีระดับสูงกลายเปนบุคคลที่รูจักวางแผนการไวลวงหนา หรือการเปนผูนําที่มี 
วิสัยทัศน (Vision) รูวาจะตองทําอะไรที่สําคัญกอนหลัง (Priority) เปนขั้นตอนและกระบวนการ 

จะเห็นไดวา จากการสัมภาษณในประเด็นเกี่ยวกับพื้นฐานครอบครัวนั้น บิดา มารดา 
เปนบุคคลที่ยังคงความสําคัญเสมอในการสรางคน และการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
คน ไมวายุคสมัยใดก็ตาม การที่เรามีตนแบบ (Model) ที่ดียอมสงผลใหเกิดการหลอหลอมความ 
ดีงามแกตน มากไปกวานั้นครอบครัวยังเปนที่ที่คอยสนับสนุน (Support) ทุกอยางไมวาจะเปน 
เรื่องการเงิน การศึกษา ดังนั้นจะเห็นไดวาผูบริหารสตรีทั้งสามทานยังคงใหความสําคัญกับเรื่อง 
ความอบอุนในครอบครัวที่เสมือนการสรางภูมิคุมกันในตัวเอง 

4.3 ผลการศึกษาและการวิเคราะหผลเกี่ยวกับการศึกษา 

4.3.1 ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับการศึกษา 
การรายงานผลเกี่ยวกับการศึกษา ประกอบไปดวยขอคําถามเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา 

ขั้นสูงสุด การศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรีมีผลตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง และสาขาวิชาที่ 
เกี่ยวของกับการเรียนมีผลตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง ซึ่งผลการศึกษาไดแสดงตามตาราง 
ตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.4 แสดงประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

หัวขอ  จํานวน (คน)  รอยละ 
1. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

รวม 

4 
69 
2 
75 

5.33 
92.00 
2.67 
100
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

หัวขอ  จํานวน (คน)  รอยละ 
2. การศึกษาที่สงูกวาปริญญา 
ตรมีีผลตอการเปนผูบรหิาร 
สตรีระดับสงู 
ไมมี 
มี 

รวม 

12 
63 
75 

16.00 
84.00 
100 

3. สาขาวิชาที่เกี่ยวของมีผล 
ตอการกาวเปนผูบรหิาร 
สตรีระดับสูง 
ไมมี 
มี 

รวม 

8 
67 
75 

10.67 
89.33 
100 

จากตารางที่ 4.4 เปนการรายงานผลการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการศึกษา 
สามารถอธิบายไดตอไปนี้ 

ระดับการศึกษา: ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทเปนจํานวนมาก 
ที่สุด มีจํานวนทั้งสิ้น 69 คน คิดเปนรอยละ 92.00 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 5.33 และระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.67 

ระดับการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรี มีผลตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง: 
ประชากรทั้งหมด 75 คน มีความเห็นวาระดับการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรี มีผลตอการ 
เปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 63  คน คิดเปนรอยละ 84.00  สวนที่เหลือ 12  คน หรือ รอยละ 
16.00  มีความเห็นวาระดับการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรีไมมีผลตอการเปนผูบริหาร 
ระดับสูง 

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานมีผลตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง: ประชากรจํานวน 67 
คน คิดเปนรอยละ 89.33  มีความเห็นวาสาขาที่เรียนนั้นมีผลตอการเปนผูบริหารระดับสูง 
ในขณะที่ประชากรที่เหลือจํานวน 8 คน หรือรอยละ 10.67 คิดวาไมมีผลแตอยางใด 

จากผลการศึกษาจากแบบสอบถามสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามหรือผูบริหารสตรี 
ระดับสูงจบการศึกษาระดับปริญญาโท 69 คน ซึ่ง 63 คน คิดวาการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรีมี
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ผลตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง และ 67 คน เห็นวาสาขาวิชาที่เกี่ยวของมีผลตอการเปน 
ผูบริหารสตรีระดับสูง 

4.3.2 ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับการศึกษา 
ผูบริหารสตรีทานที่ 1 จบการศึกษาปริญญาตรีทางดานศิลปะศาสตรบัณฑิต (Liberal 

Art) และ ปริญญาโททางดานเศรษฐศาสตร จากสหรัฐอเมริกา 
ผูบริหารสตรีทานที่ 2 จบการศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จากนั้นจึงไปตอการศึกษาระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา 
ผูบริหารสตรีทานที่ 3 จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และศึกษาตอระดับปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา 
ผูบริหารสตรีทานที่ 1 ใหความคิดเห็นวา การศึกษานั้นมีความสําคัญและชวยสงเสริมตอ 

การกาวขึ้นสูการเปนผูบริหารระดับสูง ในขณะที่ผูบริหารสตรีอีกทานหนึ่งมีความเห็นวา 
“บางครั้งการศึกษาในระดับที่สูงกวาระดับปริญญาตรี (Higher education) นั้น อาจจะไมใชสิ่งที่ 
สําคัญเสมอไป เพราะวาบางครั้งพบวาจบสูงแตทํางานไมได ก็มี” 

(สัมภาษณผูบรหิารสตรรีะดับสงูทานที่ 1 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2552) 

สวนผูบริหารสตรีทานที่ 3 เห็นวา 
การศึกษานั้นมีความสําคัญในการทํางานเปนอยางย่ิง และโดยเฉพาะถาจบ 
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานก็ย่ิงมีสวนสงเสริมใหเรานั้นใชความรู 
ความสามารถอยางเต็มที่ ซึ่งเมื่อผูบังคับบัญชาเห็น ลูกนองเห็น การกาวขึ้น 
เปนผูบริหารก็ไมยาก โดยเฉพาะยุคนี้ ปริญญาโทนั้นไมพอแลว สําหรับคนใน 
แบงกชาติอาจตองได Ph.D. 

(สัมภาษณผูบรหิารสตรรีะดับสงูทานที่ 3 เมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552) 

จะเห็นไดวาสองในสามของผูบริหารสตรีระดับสูงนั้นใหความสําคัญกับการศึกษาที่สูง 
กวาระดับปริญญาตรีและหากเปนสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหนาที่การงานก็มีสวนอยางย่ิงที่จะทํา 
ใหกาวขึ้นสูการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

4.3.3 การวิเคราะหผลการศึกษา 
ในเรื่องของการศึกษา จากขอมูลเชิงปริมาณที่ไดนําแสดงไวขางตน จะเห็นไดวา 

ผูบริหารสตรีระดับสูงนั้น สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท และจบในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
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กับการทํางาน ซึ่งผลจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงทุกทานที่ทําการ 
สัมภาษณนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาโทเชนกัน และสาขาที่จบนั้นเกี่ยวกับสาขาทางดาน 
เศรษฐศาสตรและการเงิน  ซึ่งเปนสาขาที่เกี่ยวของอยางมากกับการทํางาน ดังนั้นผลการศึกษา 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงสนับสนุนกันในเรื่องการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรีที่มีผลตอ 
การเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

4.4 ผลการศึกษาและการวิเคราะหผลเกี่ยวกับปจจัยทางดานการสมรส 

4.4.1 ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับปจจัยดานการสมรส 
รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางดานการสมรส ประกอบไปดวยขอคําถาม 

เกี่ยวกับสถานภาพการสมรส อาชีพของสามี และสามีมีสวนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง ซึ่ง 
ผลการศึกษาแสดงดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.5 แสดงประเด็นเกี่ยวกับปจจัยดานการสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 

หัวขอ  จํานวน (คน)  รอยละ 
1. สถานภาพ 

สมรส 
โสด
อ่ืนๆ 

รวม 

48 
25 
2 
75 

64.00 
33.33 
2.67 
100 

2. อาชีพสามี 
ธุรกิจสวนตัว 
พนักงานบริษทัเอกชน 
รับราชการ 
อ่ืนๆ 

รวม 

9 
25 
12 
2 
48* 

18.75 
52.08 
25.00 
4.17 
100
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) 

หัวขอ  จํานวน (คน)  รอยละ 
3. สามีมีสวนสนับสนนุตอการ 
เปน ผูบริหารสตรรีะดับสงู 
ไมมี 
มี 

รวม 

23 
25 
48** 

47.91 
52.09 
100 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย * และ ** แสดงจํานวนผูที่มีสถานภาพสมรส 48 คน จากผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 75 คน 

ตารางที่  4.5  เปนการรายงานผลเกี่ยวกับปจจัยทางดานการสมรสของผูตอบ 
แบบสอบถาม พบวา 

สถานภาพ:  ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส จํานวน 48  คน คิดเปนรอยละ 
64.00 รองลงมาคือสถานภาพโสด จํานวน 25 คิดเปนรอยละ 33.33 และสถานภาพอ่ืนๆ จํานวน 
2 คน คิดเปนรอยละ 2.67 

อาชีพของสามี:  เฉพาะผูมีสถานภาพสมรสทั้งหมด 48  คน อาชีพสามีผูตอบ 
แบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จํานวน 25  คน  คิดเปนรอยละ 
52.08 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ประกอบอาชีพ 
ธุรกิจสวนตัว จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.75 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ 2 คน คิดเปนรอยละ 
4.17 

สามีมีสวนสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง: กลุมตัวอยางจํานวน 25 คน คิด 
เปนรอยละ 52.09  มีความเห็นวา อาชีพของสามีมีสวนเกื้อกูลตอการเปนผูบริหารระดับสูง 
ในขณะที่สวนที่เหลือ 23 คน หรือรอยละ 47.91 คิดวาอาชีพของสามีไมมีสวนเกื้อกูลตอการกาว 
ขึ้นเปนผูบริหารระดับสูง 

จากขอมูลเชิงปริมาณ พบวา ผูบรหิารสตรรีะดับสงูที่มสีถานภาพสมรสมีทัง้หมด 48 คน 
จากจํานวนทั้งหมด อาชีพของสามีสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน และผูบริหารสตรีมี 
ความคิดวาสามีมีสวนสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง
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4.4.2 ผลการศึกษาขอมูลเชงิคุณภาพเก่ียวกับปจจัยดานการสมรส 
เนื่องจากผูบริหารสตรีทานที่สามในการสัมภาษณเชิงลึกเปนทานเดียวที่มีสถานภาพ 

สมรส ทานใหขอคิดวา 
ครอบครัวมีสวนอยางมากในการสงเสริมเรื่องการงานของเรา เนื่องจากวาถา 
เรามีคูที่ดีและมีความเขาใจกัน ไมมีปญหาในเรื่องชีวิต สมองของเราก็ไมถูก 
แบงไปคิดสิ่งที่มันฟุงซาน ฉะนั้นผูหญิงทํางานก็ควรที่จะสรางสมดุลการทํางาน 
และชีวิตใหได (Balance Work Life) ซึ่งในการเลือกใชคน ก็จะเลือกใชคนที่ไม 
มีปญหาครอบครัวเผื่อที่วาเคาจะไดสามารถทํางานใหเราไดอยางเต็มที่  และ 
บุคคลเหลานี้จะมีความกาวหนามากข้ึนในการงาน 

(สัมภาษณผูบรหิารสตรรีะดับสงูทานที่ 3  เมื่อ 13 สงิหาคม พ.ศ.2552) 

จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ผูบริหารสตรีทานนี้ใหความสําคัญกับปจจัยทาง 
ครอบครัวเปนอยางย่ิง โดยเนนวาผูบริหารสตรีระดับสูงที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะตองมีความ 
สมดุลในชีวิตงานและชีวิตสวนตัว  เนื่องจากการมีปญหาครอบครัวมีสวนที่จะบั่นทอน 
ประสิทธิภาพในการทํางานและทําใหผลการปฏิบัติงานลดลง สะทอนใหเห็นวา การที่ผูบริหาร 
สตรีจะประสบความสําเร็จในการทํางานนั้น จะตองเกิดจากความพรอมจากครอบครัวเปน 
พื้นฐาน 

4.4.3 การวิเคราะหผลการศึกษา 
จากขอมูลเชิงปริมาณจะเห็นไดวา จากขอคําถามที่วา สามีมีสวนสนับสนุนตอการเปน 

ผูบริหารสตรีระดับสูงหรือไม ผูบริหารสตรีระดับสูงมีความเห็นในเรื่องดังกลาวในสัดสวนที่ไม 
ตางกันมากระหวางการมีผล หรือไมมีผล แตจากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหไดขอมูลเพิ่มเติมวา 
ครอบครัวมีสวนอยางย่ิงตอความพรอมของผูบริหารสตรีระดับสูง โดยเนนที่การสรางความสมดลุ 
ในการทํางานและชีวิตครอบครัว ซึ่งประเด็นดังกลาวผูศึกษาเห็นวา ไมวาจะเปนผูบริหารสตรี 
ระดับใดก็ตาม หรือเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ ความพรอมของครอบครัวมีสวนอยางย่ิงที่ 
สามารถสนับสนุนหรือบั่นทอนการทํางานไดทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการชวยลดภาระการดูแล 
ครอบครัว โดยสามีตองเขามาแสดงบทบาทรวมกับภรรยาในการดูแลครอบครัว ดังนั้นเรื่อง 
ปจจัยดานการสมรสจึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนการเปนผูหญิงทํางานที่ประสบ 
ความสําเร็จ
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4.5 ผลการศึกษาและการวิเคราะหผลเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพ 

4.5.1 ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับลักษณะบุคลิกภาพ 
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม แบงออกเปนบุคลิกภาพ 5 

ประเภท คือ บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก บุคลิกภาพแบบ 
แสดงตัว บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 

ทั้งนี้ แสดงผลการศึกษาโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และแบงระดับบุคลิกภาพออกเปน 3 
ระดับ คือ ระดับสูงใหคะแนนระหวาง 3.41 – 5.00 ระดับปานกลางใหคะแนนระหวาง 2.61 – 
3.40 และระดับต่ําใหคะแนน 1.00 – 2.60 ซึ่งผลการศึกษาแสดงตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.6 แสดงการแจกแจงคะแนนบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

องคประกอบบุคลิกภาพ 
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนน 
บุคลิกภาพตามระดับ 

สูง 
(3.41-5.00) 

ปานกลาง 
(2.61-3.40) 

ต่ํา 
(1.00-2.60) 

รวม 

1. บุคลิกภาพแบบเปดรับ 
ประสบการณ 

3.36  37 
(49.33%) 

35 
(46.67%) 

3 
(4.00%) 

75 
(100%) 

2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก  3.95  69 
(92.00%) 

6 
(8.00%) 

-  75 
(100%) 

3. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว  3.44  43 
(57.33%) 

32 
(42.67) 

-  75 
(100%) 

4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  3.71  63 
(84.00%) 

12 
(16.00%) 

-  75 
(100%) 

5. บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว  2.32  -  17 
(22.67%) 

58 
(77.33%) 

75 
(100%) 

จากตารางที่ 4.5  แสดงใหเห็นถึงจํานวนผูที่มีระดับคะแนนของบุคลิกภาพในแตละ 
องคประกอบโดยแบงระดับบุคลิกภาพออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ํา
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ผูที่มีบุคลิกภาพระดับสูง ไดแก บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ มี 37 คน คิดเปน 
รอยละ 49.33 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มี 69 คน คิดเปนรอยละ 92.00 บุคลิกภาพแบบแสดง 
ตัว มี 43  คน คิดเปนรอยละ 57.33  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มี 63  คน คิดเปนรอยละ 
84.00 

ผูที่มีบุคลิกภาพระดับปานกลาง ไดแก บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ จํานวน 35 
คน คิดเปนรอยละ 46.67  บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีจํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 8.00 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 32 คน คิดเปนรอยละ 42.67 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม จํานวน 
12  คน คิดเปนรอยละ 16.00  และบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว มีจํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 
22.67 

ผูที่มีบุคลิกภาพระดับต่ํา ไดแก บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ มีจํานวน 3 คนคิด 
เปนรอยละ 4.00 

จากขอมูลในตารางที่ 4.6 อธิบายโดยละเอียดไดดังตอไปนี้ 
1) บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 75 คน มี 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีคะแนนสูงในบุคลิกภาพดังกลาวจํานวน 37 คน อธิบายไดวา ผูตอบ 
แบบสอบถามที่ไดคะแนนระดับสูงเปนบุคคลที่มีลักษณะของความสนใจกวาง มีความสนใจที่ 
หลากหลาย มีจินตนาการกวางไกล สวนผูไดคะแนนระดับกลาง ซึ่งมีอยูจํานวน 6 คน อธิบายได 
วาผูที่มีคะแนนระดับกลางมีลักษณะความเปนสวนตัวในบางครั้ง เนนการปฏิบัติ พิจารณา 
ความคิดใหมๆ ในการทํางานแสวงหาความสมดุลระหวางสิ่งเกาและสิ่งใหม สวนผูที่ไดคะแนน 
ในระดับต่ํา มีจํานวน 3 คน หมายความวา เปนผูที่มีลักษณะของการเนนการปฏิบัติที่ทําไดจริง 
มีความสนใจแคบ ไมชอบการเปลี่ยนแปลง รูสึกสะดวกเมื่ออยูรวมกับคนในครอบครัวและคนที่ 
รูจัก 

2) บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก จากผูตอบแบบสอบถาม 75 คน มีผูตอบแบบสอบถามที่มี 
คะแนนสูงในบุคลิกภาพดังกลาวจํานวน 69 คน อธิบายไดวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีจิตสํานึก 
ชอบวางแผนจัดแจงสิ่งตางๆ ไดอยางดี มีมาตรฐานในการทํางานสูง มุงมั่นไปสูเปาหมายเปน 
หลัก สวนอีก 6 คน มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง อธิบายไดวา มีลักษณะของความเชื่อถือได 
พึ่งพาได มีเปาหมายในตนเองที่ชัดเจน จัดแจงสิ่งตางๆ ไดในระดับปานกลาง 

3) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว จากผูตอบแบบสอบถาม 75 คน มีผูตอบแบบสอบถามที่มี 
คะแนนสูงในบุคลิกภาพแบบดังกลาวจํานวน 43 คน หมายความวา มีลักษณะของผูที่ชอบเขา 
สังคม สังสรรค เปดเผย กระตือรือรน มีความตองการพบปะผูคนตลอดเวลา สวนที่เหลือ 32 คน 
มีระดับคะแนนปานกลางในลักษณะบุคลิกภาพดังกลาว หมายความวา เปนผูทํากิจกรรมและมี 
ความกระตือรือรนในระดับปานกลาง ชอบอยูกับคนหมูมาก
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4)  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม จากผูตอบแบบสอบถาม  75  คน มีผูตอบ 
แบบสอบถามที่มีคะแนนระดับสูงในบุคลิกภาพแบบดังกลาวจํานวน 63 คน หมายความวา เปน 
ผูที่มีจิตใจดี หลีกเลี่ยงขอขัดแยง เปนผูที่มุงไปยังความตองการและบรรทัดฐานสวนตัวของ 
ตนเองมากกวาของกลุม สวนที่เหลือ 12 คน มีคะแนนในระดับปานกลาง หมายความวา เปนผูที่ 
มีลักษณะไวใจผูอ่ืน เปนมิตรกับคนอ่ืน เปนตน 

5) บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว จากผูตอบแบบสอบถาม 75 คน มีผูตอบแบบสอบถาม 28 
คน ที่มีคะแนนระดับต่ําในบุคลิกภาพแบบดังกลาว หมายความวา เปนผูที่มีลักษณะยืดหยุน 
กลาวคือ เปนผูที่มีความยืดหยุนมากกวาจะรูสึกกังวลใจตอสิ่ง เราเพียงเล็กนอยจาก 
สภาพแวดลอมรอบกาย เปนผูที่มีความหนักแนนมั่นคง ผอนคลายทามกลางสถานการณตึง 
เครียด สวนที่เหลือ 17 คน มีระดับคะแนนอยูในระดับปานกลาง หมายความวา เปนผูที่มีความ 
สงบ สามารถรับมือกับความเครียด อาจมีความรูสึกผิด โกรธ หรือเสียใจเปนบางครั้ง 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนบุคลิกภาพหาดาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมี 
คาเฉลี่ยในแตละบุคลิกภาพ ดังแสดงในภาพที่ 4.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 แสดงคาเฉลี่ยของบุคลิกภาพหาองคประกอบของผูตอบแบบสอบถาม
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จากภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นคาเฉลี่ยองคประกอบบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูงสุดคือ 3.95 รองลงมาคือบุคลิกภาพ 
ประนีประนอม มีคาเฉลี่ย 3.71 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีคาเฉลี่ย 3.44บุคลิกภาพแบบเปดรับ 
ประสบการณ มีคาเฉลี่ย 3.36 และบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว มีคาเฉลี่ย 2.32 ตามลําดับ 

4.5.2 ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับลักษณะบุคลิกภาพ 
จากการสัมภาษณผูบริหารทั้งสามทานมีความคิดไปในทํานองเดียวกันวา ผูบริหารสตรี 

ระดับสูงควรมีลักษณะของความเปนกุลสตรีไทย เชน ความเรียบรอย การมีมารยาททางสังคม 
การรู จักกาลเทศะในการทํางานกับหัวหนา และการรู จักวางตัวอยาง เหมาะสมกับ 
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อรวมงาน โดยเนนเรื่องการวางตัวใหเหมาะสมกับทุกบุคคลในองคการ 
นอกจากนี้ยังตองมีอารมณที่มั่นคง (Emotional Stability) สามารถควบคุมตนเองได มีความกลา 
ตัดสินใจ มีระบบระเบียบและมีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้เรื่องการแตงกายที่เหมาะสมก็ 
เปนสิ่งที่ผูบริหารสตรีระดับสูงควรคํานึงถึง 

4.5.3 การวิเคราะหผลการศึกษา 
จากขอมูลเชิงปริมาณเรื่องลักษณะบุคลิกภาพ พบวาผูบริหารสตรีมีคาเฉลี่ยของ 

บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมากที่สุด ซึ่งบุคลิกภาพแบบดังกลาว เปนลักษณะของผูที่เนนการ 
ทํางานที่มุงเปาหมายเปนสําคัญ มีการแสดงออกถึงผลของการควบคุมตนเองสูง ทั้งเปาหมาย 
สวนตัวและเปาหมายในอาชีพ ลักษณะทั่วไปของผูที่มีบุคลิกภาพแบบดังกลาวจะเปนผูที่ประสบ 
ความสําเร็จในอาชีพ ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมคือผูบริหารระดับสูง ผูนํา หรือผูที่ประสบความสําเร็จ 
(Costa  and  McCrea,  1992)  ซึ่งการตีความแบบดังกลาวเปนการทําแบบสอบถามที่มีการ 
อธิบายผลแบบตะวันตก สวนการสัมภาษณเชิงลึกทําใหไดบริบทของสังคมไทยที่ผูบริหารสตรี 
ระดับสูงนั้นควรเนนความเปนกุลสตรีไทย รูกาลเทศะ มารยาททางสังคม มีการแตงกายที่ 
เหมาะสม รวมทั้งการรูจักวางตัวอยางเหมาะสมกับคนทุกระดับในสังคม ดังนั้นเรื่องบุคลิกภาพ 
นั้นผูบริหารสตรีระดับสูงควรมีลักษณะผสมผสานกันระหวางตะวันตกและตะวันออกในบริบท 
ของสังคมไทย
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4.6 ผลการศึกษาและการวิเคราะหผลเกี่ยวกับคานิยมในการทํางาน 

4.6.1 ผลการศึกษาขอมูลเชงิปริมาณเก่ียวกับคานิยมในการทํางาน 
คานิยมในการทํางาน คือ ความเชื่อที่บุคคลเชื่อวามีคา มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอ 

การทํางาน ซึ่งในการสํารวจครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการทบทวนวรรณกรรมและพิจารณาเฉพาะ 
คานิยมในการทํางานที่เปนของผูบริหารโดยเฉพาะ ซึ่งมีคานิยมในการทํางานที่นํามาสํารวจ 
ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.7 การแจกแจงคานิยมในการทํางานตามระดบัความคิดเห็น 

คานิยมในการทํางาน 

จํานวนกลุมตัวอยางแบงตาม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

(4.21 - 5.00) 

เห็นดวย 
(3.41 - 
4.20) 

ไมแนใจ 
(2.61 – 
3.40) 

ไมเห็นดวย 
(1.81 - 2.60) 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 
(1.00 – 
1.80) 

1. คานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตยและ 
จริงใจ (Integrity and honesty) 

54
72% 

21
28% 

-  -  -  75 
100% 

2. คานิยมในการแกไขปญหาอยาง 
สรางสรรค (Creative Problem 
Solving) 

27
36% 

47
63% 

1 
1% 

-  -  75 
100% 

3. คานิยมการชวยเหลือผูอื่น 
(Service to others) 

15
20% 

51
68% 

9 
12% 

-  -  75 
100% 

4. คานิยมในการทํางานหนัก 
(Hard Working) 

26
35% 

39
52% 

6 
11% 

2 
3% 

-  75 
100% 

5. คานิยมในการพัฒนาผูอื่น 
(Develop others) 

56
75% 

19
25% 

-  -  -  75 
100% 

6. คานิยมเรื่องการมีวิสัยทัศน (Vision)  42
56% 

32
43% 

1 
1% 

-  -  75 
100% 

7. คานิยมเรื่องการวางเปาหมายในชีวิต  32
43% 

37
49% 

6 
8% 

-  -  75 
100%
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ตารางที่ 4.7 เปนการแจกแจงคานิยมในการทํางานตามระดับความคิดเห็น โดยแบง 
ออกเปน 5 ระดับ ประกอบดวย เห็นดวยอยางย่ิง ใหคาคะแนน 4.21 – 5.00 เห็นดวย ใหคา 
คะแนน 3.41 – 4.20 ไมแนใจ ใหคาคะแนน 2.61 – 3.40 ไมเห็นดวย ใหคาคะแนน 1.81 – 2.60 
และไมเห็นดวยอยางย่ิงใหคาคะแนน 1.00 – 1.80 

คานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตยและจริงใจ (Integrity and honesty) ผูตอบแบบสอบถาม 
เห็นดวยอยางย่ิงกับคานิยมดังกลาวจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 72.00 รองลงมาคือ เห็นดวย 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 28.00 

คานิยมในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค (Creative  problem  solving)  ผูตอบ 
แบบสอบถามเห็นดวยกับคานิยมดังกลาวจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 63.00 ในขณะที่อีก 27 
คน หรือรอยละ 36.00 เห็นดวยอยางย่ิงวาผูบริหารควรมีคานิยมดังกลาว และ จํานวน 1 คน 
หรือรอยละ 1.00 คิดวาไมแนใจวาคานิยมดังกลาวเปนคานิยมของผูบริหารหรือไม 

คานิยมในการชวยเหลือผูอ่ืน (Service to others) ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 51 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 68.00 เห็นดวยกับคานิยมดังกลาว รองลงมา เห็นดวยอยางย่ิง จํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ 20.00 และ ไมแนใจ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.00 

คานิยมในการทํางานหนัก (Hard working) ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 39 คน คิดเปน 
รอยละ 52.00 เห็นดวยกับคานิยมเรื่องการทํางานหนักของผูบริหาร รองลงมา คือ เห็นดวย 
อยาง ย่ิงกับคานิยมดังกลาว จํานวน  26  คน คิดเปนรอยละ  35.00 นอกจากนี้  ผูตอบ 
แบบสอบถามจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 11.00 รูสึกไมแนใจกับคานิยมดังกลาว และผูตอบ 
แบบสอบถามจํานวน 2 คน หรือคิดเปนรอยละ 3.00 คิดวาไมเห็นดวยกับคานิยมในการทํางาน 
หนักของผูบริหาร 

คานิยมในการพัฒนาผูอ่ืน (Develop  others)  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 56 คน คิด 
เปนรอยละ 75.00 เห็นดวยอยางย่ิง รองลงมาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 19 คน หรือรอยละ 
25.00 เห็นดวยกับคานิยมการทํางานหนักของผูบริหาร 

คานิยมเรื่องการมีวิสัยทัศน (Vision) ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
56.00 เห็นดวยอยางย่ิงวาผูบริหารระดับสูงจะเปนคนที่มีคานิยมในเรื่องวิสัยทัศน รองลงมา 
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 32 คน หรือรอยละ 43.00 เห็นดวยกับคานิยมดังกลาว สวนที่เหลือ 
จํานวน 1 คน หรือคิดเปนรอยละ 1.00 มีความเห็นวาไมแนใจกับเรื่องคานิยมการมีวิสัยทัศน 

คานิยมเรื่องการวางเปาหมายในชีวิต  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 37 คน คิดเปนรอย 
ละ 49.00 เห็นดวยวาตนในฐานะผูบริหารมีการวางเปาหมายในชีวิตอยางชัดเจน ในขณะที่ 
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 32 คน หรือรอยละ 43.00 เห็นดวยอยางย่ิงวาตนเปนผูที่มีเปาหมาย 
ในชีวิต และสวนที่เหลือจํานวน 6 คน หรือรอยละ 8.00 รูสึกไมแนใจ
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กลาวโดยสรุป คานิยมที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางย่ิงวาผูบริหารระดับสูงควรมี 
คานิยมแบบดังกลาว เรียงตามลําดับคะแนน 3 ลําดับ ไดแก คานิยมในการพัฒนาผูอ่ืน มีจํานวน 
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางย่ิง 56 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ คานิยมเกี่ยวกับ 
ความซื่อสัตยและจริงใจ มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 72  และสุดทายคือคานิยมเรื่องการมี 
วิสัยทัศน มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 56 

ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับคานิยมในการทํางาน 

คานิยมในการทํางาน 
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. คานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตยและจริงใจ (Integrity and Honesty) 
1.1 ทานจะสื่อสารความเปนจริงเกี่ยวกับองคการกับ 

ผูใตบังคับบัญชาสม่ําเสมอ 
1.2 ทานเปนคนที่รักษาคํามั่นสัญญาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชา 
1.3 ทานเลื่อนขั้นผูใตบังคับบัญชาโดยยึดหลักความยุติธรรมเปนเกณฑ 

รวม 

4.44 
4.53 
4.51 
4.49 

0.6
0.5
0.5 
0.43 

2. คานิยมในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving) 
2.1 ทานมีมุมมองที่หลากหลายในการวิเคราะหปญหา 
2.2 ทานจะใชวิธีการแกปญหาแบบเดิมๆ ที่เคยใชไดผลมาแกปญหา 
2.3 ทานพยายามแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุดตอปญหานั้นๆ 
2.4 ทานชอบที่จะหาแนวทางใหมๆ ในการแกปญหา 
2.5 มีการเชื่อมโยงปญหากับขอมูลขาวสารที่ทานมีอยู 
2.6 ทานจะคนหาขอเท็จจริงทั้งหมดเก่ียวกับปญหาและทําการ 

วิเคราะหอยางจริงจังจนรูถึงแกนแทของปญหา 
รวม 

4.47 
3.11 
4.11 
4.29 
4.39 
4.36 

4.12 

0.53 
0.89 
0.63 
0.63 
0.57 
0.54 

0.38
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) 

คานิยมในการทํางาน  คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

3. คานิยมการชวยเหลือผูอื่น (Service to others) 
3.1 ทานไมเคยแสดงอาการเก้ียวกราดกับผูใตบังคับบัญชา 
3.2 ทานคิดวาผูบริหารที่ดีจะตองเปนคนที่สุภาพออนโยน 
3.3 ทานรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ 
3.4 ทานใหเกียรติและเคารพในคุณคาของผูใตบังคับบัญชา 

รวม 

3.25 
3.61 
4.16 
4.33 
3.84 

1.05 
0.90 
0.44 
0.50 
0.49 

4. คานิยมในการทํางานหนัก (Hard Working) 
4.1 ทานคิดวาการกาวสูตําแหนงผูบริหารระดับสูงจะตองทํางาน 

หนักอยางยิ่ง 
4.2 ทานคิดวาผูบริหารที่ทํางานในธุรกิจครอบครัว สามารถกาวขึ้นสู 

ตําแหนงผูบริหารงายกวาผูบริหารโดยทั่วไป 
รวม 

3.36 

3.56 

3.96 

0.78 

0.98 

0.62 
5. คานิยมในการพัฒนาผูอื่น (Develop others) 

5.1 ทานสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
อยูเสมอ 

5.2 ทานมีคานิยมที่มุงพัฒนาคนเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน 
รวม 

4.68 

4.69 
4.69 

0.50 

0.46 
0.45 

6. คานิยมเรื่องการมีวิสัยทัศน (Vision) 
6.1 ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 
6.2 ทานมีความสามารถในการมองภาพแบบองครวม 
6.3 ผูบริหารตองสามารถคาดคะเนอนาคตขององคกรได 
6.4 ทานเปนคนทํางานเชิงรุก 
6.5 ทานใหความสําคัญกับการพัฒนาวิสัยทัศน 

รวม 

4.73 
4.37 
4.45 
4.29 
4.32 
4.43 

0.47 
0.54 
0.53 
0.51 
0.60 
0.41
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) 

คานิยมในการทํางาน 
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

7. คานิยมเรื่องการวางเปาหมายในชีวิต (Life’s Goal) 
7.1 ทานมักจะคิดเชิงกลยุทธและมียุทธศาสตรในเรื่องความสําเร็จ 

ของตนเอง 
7.2 ทานมีเปาหมายในชีวิตการทํางานของทานที่ชัดเจน 
7.3 ทานมีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายในชีวิตการทํางาน 

รวม 

4.07 

4.28 
4.31 
4.22 

0.76 

0.61 
0.59 
0.61 

จากตารางที่ 4.8 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคานิยมในการทํางาน 
ทั้ง 7 ประการ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ คานิยมในการพัฒนาผูอ่ืน  มี 
คาเฉลี่ย 4.69 คานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตยและจริงใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 คานิยมเรื่องการมี 
วิสัยทัศน มีคาเฉลี่ย 4.43 คานิยมเรื่องการวางเปาหมายในชีวิต มีคาเฉลี่ย 4.22 คานิยมในการ 
แกไขปญหาอยางสรางสรรค มีคาเฉลี่ย 4.12 คานิยมในการทํางานหนัก มีคาเฉลี่ย 3.96 และ 
คานิยมในการชวยเหลือผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.84 

4.6.2 ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับคานิยมในการทํางาน 
ผูบริหารสตรีทานที่ 1 แสดงทัศนะวา 
คานิยมในการทํางานของตนคือหลักพุทธพื้นฐาน ในเรื่อง อิทธิบาท 4 ไดแก 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นั่นคือ ฉันทะ คือ ความชอบและรักในงานที่ตนเอง 
ทํา โดยมีวิริยะเปนแรงมานะตั้งใจที่ย่ิงใหญ จิตตะ คือ ความเอาใจใสในการ 
ทํางาน โดยมั่นตรวจตรางานที่ทํา ไมวาจะทําเองหรือวาลูกนองทําก็ตาม และ 
ผูนําตองมีวิมังสา คือ ความสามารถในการแยกแยะ ไตรตรอง ซึ่งบางครั้งการ 
ทํางานก็อาจมีปญหาก็ตองนําหลักดังกลาวไปใช 

(สัมภาษณผูบรหิารสตรรีะดับสงูทานที่ 1 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2552) 

ผูบริหารสตรีทานที่ 2 เนนเรื่องการสรางวิสัยทัศนผูนํา เนื่องจากในธุรกิจการเงินการ 
ธนาคารนั้นเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นผูนําจึงจําเปนอยางที่จะตองเปนผูที่มองการณ
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ไกล สามารถคาดเดาหรือพยากรณเหตุการณทางการลงทุนไดเพราะเงินที่ลงทุนไปนั้นเปนเงิน 
ของลูกคาที่มั่นใจลงทุนกับองคการของเรา นอกจากนี้ยังเนนเรื่องความซื่อสัตยและจริงใจใน 
ฐานะผูบริหารในสถาบันทางการเงิน 

ในขณะที่ผูบริหารสตรีทานที่ 3 เนนวา คานิยมในการทํางานคือความซื่อสัตยสุจริต มี 
ความจริงใจในการเลือกใชผูใตบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังจะตองใหการดูแลผูใตบังคับบัญชา 
อยางจริงใจไมวาจะเปนเรื่องการทํางานหรือวาเรื่องสวนตัว 

4.6.3 การวิเคราะหผลการศึกษา 
จากขอมูลเชิงปริมาณ สามารถเรียงลําดับคานิยมในการทํางานจากมากไปนอยได 

ดังตอไปนี้ 
1)  คานิยมในการพัฒนาผูอ่ืน (Develop  others)  มีแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุน 

ผูใตบังคับบัญชาใหมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และการมีคานิยมที่มุงพัฒนาคนใหเกิดการ 
ทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาตัวเองและผลการปฏิบัติงาน 

2) คานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตยและจริงใจ (Integrity and Honesty) เปนคานิยมในการ 
ทํางานที่ผูบริหารใหความสําคัญกับการสื่อสารความเปนจริง (Truth  telling)  ทั้งตอคนในและ 
นอกองคการ ตลอดจนการยึดถือคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเรื่องการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นโดยใชความซื่อสัตยและจริงใจ กลาวคือไมยึดระบบอุปถัมภหรือเสนสาย ใน 
การพิจารณาคุณงามความดีแกผูใตบังคับบัญชา 

3) คานิยมเรื่องการมีวิสัยทัศนผูนํา (Vision) แสดงออกใหเห็นโดยการเปนผูมีวิสัยทัศน 
กวางไกล สามารถมองภาพรวม (Big picture) ของธุรกิจหรือเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน 
สามารถคาดคะเนหรือพยากรณอนาคตองคการได เปนบุคคลที่ทํางานเชิงรุก และเนนการ 
พัฒนาวิสัยทัศนแกผูใตบังคับบัญชา 

4) คานิยมเรื่องการวางเปาหมายในชีวิต (Life’s  Goal)  มีแนวคิดหลักคือการเปนผูมี 
ความคิดเชิงกลยุทธและมียุทธศาสตรในเรื่องความสําเร็จของตนเอง มีเปาหมายในชีวิตการ 
ทํางานที่ชัดเจน และมีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายในชีวิตการทํางาน 

5) คานิยมในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving) มีแนวคิด 
เกี่ยวกับการมีมุมมองที่หลากหลายในการวิเคราะหปญหา และมีความพยายามในการแสดง 
ความคิดเห็นตอปญหาดังกลาวใหมากที่สุด ตลอดจนการชอบที่จะหาแนวทางใหมๆ ในการ 
แกปญหา มีการเชื่อมโยงปญหากับขอมูลขาวสารที่มีอยู 

6) คานิยมในการทํางานหนัก (Hard Working) มีแนวคิดวาการเปนผูบริหารระดับสูงนั้น 
จะตองเปนบุคคลที่ทํางานหนักกวาบุคคลอ่ืน
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7) คานิยมในการบริการผูอ่ืน (Service to others) มีแนวคิดที่วา ผูบริหารนั้นจะตองเปน 
บุคคลที่มีความสุภาพออนโยน มีการเอ้ืออํานวยความสะดวกแกผูอ่ืน มีการรับฟงความคิดเห็น 
อยางสม่ําเสมอ และเคารพในคุณคาความเปนมนุษยของผูรวมงาน 

จากลําดับความสําคัญ พบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงใหความสําคัญกับเรื่องของการ 
พัฒนาผูอ่ืนโดยการใหโอกาสแกผูใตบังคับบัญชาในการพัฒนาตนเอง การเนนเรื่องความซื่อสัตย 
และจริงใจในการทํางานซึ่งจะสงผลใหผูบริหารที่มีคานิยมในการทํางานดังกลาวเปนผูบริหารที่มี 
จริยธรรมผูนํา ทั้งนี้ผลการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงเนนเรื่องความซื่อสัตยและจริงใจของ 
ผูบริหาร โดยแยกออกเปนความซื่อสัตยในฐานะผูบริหารสถาบันทางการเงิน และความจริงใจใน 
การเลือกใชผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางจริงใจไมวาจะเปนเรื่องการ 
ทํางานหรือเรื่องสวนตัว 

คานิยมเรื่องการมีวิสัยทัศนผูนํา ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารสตรี 
ระดับสูงที่เนนวา ผูนําหรือผูบริหารนั้นจะตองเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถ 
คาดการณหรือพยากรณอนาคตสภาวะเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอองคการได 

คานิยมในการมีเปาหมายในชีวิตเปนคานิยมในการทํางานที่มีความสําคัญเปนลําดับที่ 
สามจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ แตอยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา มีผูบริหาร 
สตรีสองในสามใหความคิดเห็นวาในการทํางานไมเคยมีการตั้งเปาหมายในการทํางาน แตคิดวา 
จะทําโครงการใหดีที่สุด และเหนือความคาดหมาย (Beyond  expectation)  อีกดวย ในขณะที่ 
ผูบริหารสตรีระดับสูงทานที่สามมีความคิดเห็นวา ในการทํางานนั้นจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการ 
วางแผนเปาหมายในการทํางานใหกับตนเองเพื่อที่วาตัวเองจะไดมองเสนทางอาชีพของตนเอง 
ได (Career path) 

คานิยมในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค เปนคานิยมที่ผูบริหารสตรีระดับสูงจัดลําดับ 
ความสําคัญเปนลําดับที่ 6 เนื่องจากเหตุผลที่วา ปญหาทางดานการเงินนั้นเปนปญหาที่บางครั้ง 
อาจตองยึดแนวคิดทฤษฎีเปนสวนใหญ การแกไขปญหาโดยไมอางอิงทฤษฎีอาจทําใหเกิดความ 
เสียหาย แตอยางไรก็ตามจากแนวคิดเกี่ยวกับการแกไขปญหาอยางสรางสรรคที่ผูบริหารสตรี 
ระดับสูงใชในการแกปญหาไดคือเรื่องของการหามุมมองที่หลากหลายตอการวิเคราะหปญหา 
ตลอดจนการเชื่อมโยงปญหาที่มีกับขอมูลขาวสารที่มีอยู การคนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ปญหานั้นๆ จนรูถึงแกนแทของปญหา อันนําไปสูการหาแนวทางใหมๆ ในการแกไขปญหาและ 
คานิยมในการทํางานหนัก และคานิยมในการบริการผูอ่ืนเปนสองคานิยมสุดทายที่ผูบริหารสตรี 
ระดับสูงใหความสําคัญ และสิ่งที่นาสนใจเปนอยางมากจากขอมูลเชิงคุณภาพคือ เรื่องการนํา 
หลักพุทธมาเปนคานิยมในการทํางาน นั่นคือ การนําหลักอิทธิบาท 4 มาเปนคานิยมในการ 
ทํางาน ซึ่งเขากับบริบทของสังคมไทยที่เปนสังคมชาวพุทธอยางยิง
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4.7 ผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

4.7.1 ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

ตารางที่ 4.9 การแจกแจงแรงจูงใจในการทํางานตามระดับความคิดเห็น 

แรงจูงใจในการทํางาน 

จํานวนกลุมตัวอยางแบงตามระดับความคิดเห็น 

รวม 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

(4.21 - 5.00) 

เห็นดวย 
(3.41 -4.20) 

ไมแนใจ 
(2.61– 3.40) 

ไมเห็นดวย 
(1.81– 2.60) 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

(1.00 -1.80) 

1. ความตองการดานความสําเร็จ 
(Need of Achievement) 

30
40% 

36
48% 

9 
12% 

-  -  75 
100% 

2. ความตองการดานความผูกพัน 
(Need of Affiliation) 

14
19% 

39
52% 

22
29% 

-  -  75 
100% 

3. ความตองการดานอํานาจ 
(Need of Power) 

33
44% 

37
49% 

5 
7% 

-  -  75 
100% 

ตารางที่ 4.9 เปนการแจกแจงแรงจูงใจในการทํางานตามระดับความคิดเห็น โดยแบง 
ระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ประกอบดวย เห็นดวยอยางย่ิง ใหคาคะแนน 4.21 – 5.00 
เห็นดวย ใหคาคะแนน 3.41 – 4.20 ไมแนใจ ใหคาคะแนน 2.61 – 3.40 ไมเห็นดวย ใหคา 
คะแนน 1.81 – 2.60 และไมเห็นดวยอยางย่ิงใหคาคะแนน 1.00 – 1.80 

ความตองการดานความสําเร็จ (Need of Achievement) ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 
กับความตองการดานความสําเร็จจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาเห็นดวยอยาง 
ย่ิง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และไมแนใจ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.00 

ความตองการดานความผูกพัน (Need  of  Affiliation)  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 52.00 รองลงมาไมแนใจ มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 29.00 
และเห็นดวยอยางย่ิง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 19.00 

ความตองการดานอํานาจ (Need of Power) กลุมตัวอยางเห็นดวย จํานวน 37 คน คิด 
เปนรอยละ 49 รองลงมาเห็นดวยอยางย่ิงมีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 44 และไมแนใจ 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.00
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ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

แรงจูงใจในการทํางาน 
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. ความตองการดานความสําเร็จ (Need of Achievement) 
1.1 การทํางานของทานตองมีเปาหมายอยางชัดเจนอยูเสมอ 
1.2 เพื่อใหผูรวมงานไววางใจในตัวทาน ทานจะใชความพยายามอยาง 

มากเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
1.3 การทํางานที่ทาทายทําใหเกิดความภาคภูมิใจ 
1.4 การทํางานมากยิ่งมีขอผิดพลาดมากเชนกัน 

รวม 

4.40 
4.36 

4.49 
2.71 
3.99 

0.55 
0.65 

0.64 
1.28 
0.57 

2. ความตองการดานความผูกพัน (Need of Affiliation) 
2.1 ทานตองการเปนผูนําในการกําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงาน 
2.2 ทานมีความสามารถในการโนมนาวผูอื่นใหทําตามที่ทานตองการ 
2.3 ทานคิดวาคําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนสิ่งที่สําคัญ 
2.4 ทานตองการเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานดวยตนเอง 

รวม 

3.65 
3.91 
3.80 
3.08 
3.61 

0.86 
0.62 
0.59 
1.11 
0.33 

3. ความตองการดานอํานาจ (Need of Power) 
3.1 ทานยินดีที่จะเปนที่ปรึกษาใหกับผูใตบังคับบัญชาทั้งเรื่องงานและ สวนตัว 
3.2 ทานจะรูสึกภูมิใจหากผูใตบังคับบัญชายอมรับในตัวทาน 
3.3 ทานรูสึกดีหากไดทํางานคนเดียวตามลําพัง 
3.4 รางวัลและการชื่นชมจากบุคคลทั่วไปเก่ียวกับงานของทานเปนสิ่งที่ 

ทานปรารถนา 
รวม 

4.39 
4.45 
3.64 
3.77 

4.06 

0.63 
0.62 
1.01 
0.99 

0.49 

จากตารางที่ 4.10 เปนการแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจใน 
การทํางาน สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ความตองการดานอํานาจ มีคาเฉลี่ย 
4.06 รองลงมาเปนความตองการดานความสําเร็จ มีคาเฉลี่ย 3.99 และความตองการดานความ 
ผูกพัน มีคาเฉลี่ย 3.61 ตามลําดับ
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4.7.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
ผูบริหารสตรีสองทานแรกมีความเห็นเรื่องแรงจูงใจในการทํางานวา เปนการทํางานไป 

เพื่อความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด โดยยึดถือวาตองทํางานนั้นใหดีที่สุด 
สวนผูบริหารสตรีทานที่ 3 ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานวา “นอกจาก 

การทําดีที่สุดในงานแลว เรายังจะตองมีการตั้ง Role model ที่เราอยากจะเปนเชนนั้น (Look up 
to) เพื่อที่วาเราจะไดมีแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจใหกาวไปถึงเปาหมาย” 

(สัมภาษณผูบริหารสตรีระดับสงูทานที่ 3  เมื่อ 13 สงิหาคม พ.ศ.2552) 

4.7.3 การวิเคราะหผลการศึกษา 
จากขอมูลเชิงปริมาณ ผูบริหารสตรีสตรีระดับสูงมีแรงจูงใจในการทํางานที่เรียงลําดับ 

จากมากไปนอย ไดดังนี้คือ เริ่มจากแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการอํานาจ แรงจูงใจใน 
ความตองการความสําเร็จ และแรงจูงใจในดานความผูกพัน ทั้งนี้ การสัมภาษณเชิงลึกทําใหได 
ขอมูลเพิ่มเติมวา แรงจูงใจในการทํางานคือการมีตัวแบบ (Role Model) ที่ตองการเปนหรือสิ่งที่ 
เราปรารถนา และนําสงนั้นเปนแรงขับใหเรากาวไปถึงเปาหมาย สิ่งนี้ถือเปนแรงบันดาลใจที่ตาง 
จากขอมูลเชิงปริมาณ 

และสุดทายจากขอมูลเชิงคุณภาพสามารถสรุปปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรี 
ระดับสูง  ดังตอไปนี้ 

ผูบริหารสตรีทานที่ 1 กลาววา “ปจจัยที่สําคัญตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงนั้น คือ 
การทํางานดีอยางตอเนื่อง นายเห็น ผลงาน เขาตาเจานายและเพื่อนรวมงาน” 

(สัมภาษณผูบรหิารสตรรีะดับสงูทานที่ 1 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2552) 
ในขณะที่ผูบริหารสตรีทานที่ 2 กลาววา 
โอกาสเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเราไดมีโอกาสในการแสดงความรูความสามารถ 
ซึ่งปจจุบันก็ยังคิดวายังมีชองวางระหวางเพศชายและเพศหญิงอยู โดยจะเห็น 
ไดจาก ตําแหนงผูบริหารระดับสูงบางตําแหนงก็ยังคงสิทธิไวกับผูชายอยู ซึ่ง 
ตนก็เห็นวาในบางสถานการณนั้นผูชายก็มีวิสัยทัศน และการกลาตัดสินใจที่ 
เด็ดเดี่ยวมากกวาผูบริหารสตรี 

(สัมภาษณผูบรหิารสตรรีะดับสงูทานที่ 2 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2552) 

สวนผูบริหารสตรีทานที่  3  สรุปวา ปจจัยที่สําคัญตอการเปนผูบริหารระดับสูงนั้น มี 
หลากมุมมอง แลวแตการมอง ซึ่งทานมองวา สําหรับตัวทานเปนเรื่องการทํางานที่มุงผลงานและ 
การสรางทีมไปในขณะเดียวกัน
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จะเห็นไดวา ผูบริหารสตรีระดับสูงมีมุมมองที่ตางกันเกี่ยวกับเรื่องปจจัยสนับสนุนตอการ 
เปนผูบริหารสตรีระดับสูง โดยผูบริหารสตรีระดับสูงทานที่ 1 ใหความสําคัญกับนัยยะของ 
การเมืองในองคการในเรื่องของการนําเสนอผลงานใหถูกใจผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
สวนผูบริหารสตรีระดับสูงทานที่ใหความสําคัญกับโอกาสที่ผูบริหารหยิบย่ืนให ในขณะที่ 
ผูบริหารสตรีระดับสูงทานที่สามใหความสําคัญกับเรื่องการทํางานเปนทีม 

4.8 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวยสมมติฐานทั้งหมดจํานวน 4 ขอใหญ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

1.1 อายุตัวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
1.2 อายุงานมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
1.3 ครอบครัวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
1.4 พื้นฐานการศึกษามีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
1.5 สถานภาพการสมรสมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกเปนลักษณะบุคลิกภาพที่มากที่สุด 
ของผูบริหารสตรีระดับสูง 

สมมติฐานที่ 3 คานิยมในการทํางานดานความซื่อสัตยและจริงใจเปนคานิยมที่ผูบริหาร 
สตรีระดับสูงใหความสําคัญในระดับมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 4 แรงจูงใจในการทํางานดานความตองการอํานาจเปนแรงจูงใจในการ 
ทํางานที่ผูบริหารสตรีระดับสูงใหความสําคัญมากที่สุด 

ทั้งนีใ้นการรายงายผลการศึกษาในหัวขอขางเปนการรายงานผลการศึกษาตามขอมูล 
เชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพพรอมดวยการวิเคราะหผลการศึกษา อยางไรกต็ามในการ 
รายงานผลการทดสอบสมมติฐานจะเปนการแดงใหเห็นวาขอมูลที่ไดมานั้นสอดรับการ 
สมมติฐานทีต่ั้งไวหรือมีความแตกตางจากสมมติฐานที่ตัง้ไว
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4.8.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1  ปจจัยสวนบุคคลมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบรหิารสตรี 

ระดับสูง ประกอบไปดวยสมมติฐานยอย 5 สมมตฐิาน ซึง่ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังตอไปนี้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 อายุตัวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
จากตารางที่ 4.1 ในหัวขออายุตัว พบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงสวนใหญมีอายุอยูในชวง 

41-50 ป และจากขอมูลเชิงคุณภาพจะพบวาชวงอายุดังกลาวเปนชวงอายุของวัยกลางคนที่สวน 
ใหญมีการสั่งสมประสบการณการทํางานมามากพอสมควร แตอยางไรก็ตามชวงอายุก็มิอาจ 
ทํานายไดวาผูทํางานทุกคนที่มีชวงอายุดังกลาวจะไดเปนผูบริหาร กลาวคือ การเปนผูบริหารนั้น 
มิอาจใชปจจัยทางอายุเปนเกณฑไดเสมอไป ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1 ที่วา อายุตัวมีผล 
สนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 อายุงานมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
จากตารางที่ 4.1  ในหัวขออายุงาน พบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงสวนใหญมีอายุงาน 

มากกวา 15  ป ทําใหเห็นวา อายุงานหรือประสบการณเปนสวนหนึ่งที่ผูบังคับบัญชานํามา 
พิจารณาในการเลื่อนตําแหนง ทําใหผูบริหารสตรีไดมีโอกาสแสดงศักยภาพในการทํางานมาก 
ขึ้น กอปรกับธุรกิจการเงินการธนาคารคอนขางเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการตัดสินใจ ดังนั้น 
ผูบริหารสตรีที่มีประสบการณจะมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากกวาผูที่มีอายุงานนอย 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.2 ที่วา อายุงานมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ครอบครัวในวัยเยาวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหาร 
สตรีระดับสูง 

จากการรายงานผลในตารางที่ 4.3  และขอมูลจากการสัมภาษณในประเด็นพื้นฐาน 
ครอบครัวที่ประกอบไปดวยอาชีพบิดา อาชีพมารดา และครอบครัวในวัยเยาวมีสวนขัดเกลา 
ความเปนผูบริหารสตรี ผลการศึกษาจากขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดผลการศึกษาที่สอด 
รับกันวาครอบครัวมีสวนอยางย่ิงตอการสรางคนใหเปนผูบริหาร ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 
1.3 ที่วา ครอบครัวมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4  พื้นฐานการศึกษามีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหาร 
สตรีระดับสูง 

จากตารางที่ 4.4 และขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารสตรีระดับสูงในประเด็นเกี่ยวกับ 
พื้นฐานการศึกษา พบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงมีความเห็นไปในทางเดียวกันที่วาพื้นฐาน 
การศึกษามีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.4 ที่วา 
พื้นฐานการศึกษามีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 สถานภาพการสมรสมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหาร 
สตรีระดับสูง 

จากตารางที่ 4.5 และขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารสตรีระดับสูงในประเด็นเกี่ยวกับ 
สถานภาพการสมรส พบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงเห็นวาสามีมีสวนสนับสนุนตอการเปนผูบริหาร 
สตรีระดับสูง ในเรื่องของการชวยลดภาระการดูแลครอบครัว ที่สงผลใหผูบริหารสตรีระดับสูงได 
มีโอกาสในการใชศักยภาพของตัวเองในการทํางานมากขึ้น ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.5 
ที่วา สถานภาพการสมรสมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

4.8.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
สมมติฐานที่  2  ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกเปนลักษณะบุคลิกภาพที่มีผล 

สนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
ผลการศึกษาจากการทําแบบสอบวัดบุคลิกภาพของ Costa และ McCrea (1992) ตาม 

ตารางที่ 4.6 พบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงมีลักษณะของบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมากที่สุด โดย 
มีคะแนนเทากับ 3.95 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่วา ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 
เปนลักษณะบุคลิกภาพที่มีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 

4.8.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 
สมมติฐานที่ 3  คานิยมในการทํางานดานความซื่อสัตยและจริงใจเปนคานิยมในการ 

ทํางานที่มีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
ผลการศึกษาตามตารางที่  4.8  พบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงมีคานิยมในการให 

ความสําคัญกับการพัฒนาผูอ่ืนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
ที่วาคานิยมในการทํางานดานความซื่อสัตยและจริงใจเปนคานิยมในการทํางานที่มีผลสนับสนุน 
ตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง
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4.8.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 
สมมติฐานที่ 4 แรงจูงใจในการทํางานดานความตองการอํานาจเปนแรงจูงใจในการ 

ทํางานที่มีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9  และ 4.10  แสดงใหเห็นวาผูบริหารสตรีระดับสูงมี 

แรงจูงใจในการทํางานดานความตองการอํานาจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4  ที่วา แรงจูงใจในการทํางานดานความตองการอํานาจเปน 
แรงจูงใจในการทํางานที่มีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง:  ศึกษากรณีธุรกิจ 
การเงินการธนาคาร มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1.  เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการ 
ธนาคาร 

2.  เพื่อศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา อันไดแก แนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบ 
แนวคิดคานิยมในการทํางาน และแนวคิดแรงจูงใจในการทํางานตอการเปนปจจัยสนับสนุนการ 
เปนผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคาร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสตรีที่ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง 
(Chief  Executive  Officer),  ตําแหนงรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส (Senior  Vice 
President),  ประธานกรรมการบริหาร (Executive  Vice  President),  รองประธานกรรมการ 
(Vice President) และตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ ซึ่งอยูในองคการภาคการเงินการ 
ธนาคารที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตัวแทนจากธนาคารแหงประเทศ 
ไทย 

ทั้งนี้ องคการภาคธุรกิจที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยมีดวยกันทั้งสิ้น 45 องคกร มี 
ผูบริหารสตรีที่ปรากฏอยูในสายการบังคับบัญชา รวมทั้งสิ้น 104 คน และตัวแทนจากธนาคาร 
แหงประเทศไทย โดยทั้งหมดนี้ผูศึกษาไดทําการสงแบบสอบถามเพื่อทําการเก็บขอมูลเชิง 
ปริมาณ และคัดเลือกผูบริหารระดับสูงเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 3 ทาน 

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับมีจํานวน 75 ฉบับ คิดเปนรอยละ 72.12 ของ 
แบบสอบถามทั้งหมด เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยมีดวยกัน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุตัว อายุงาน สถานภาพ 
สมรส ขอมูลเกี่ยวกับพื้นฐานครอบครัว และพื้นฐานการศึกษา 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบวัดบุคลิกภาพ NEO-FFI ของ Costa และ McCrae (1992) ซึ่ง 
แบงบุคลิกภาพออกเปน 5 องคประกอบ คือ บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ (Openness 
to  experience)  บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness)  บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
(Extraversion) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) และบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 
(Neuroticism) มีขอคําถามรวม 60 ขอ แบงตามองคประกอบบุคลิกภาพละ 12 ขอคําถาม โดย
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ใชลักษณะมาตรวัดแบบ Rating Scale ที่แบงเปน 5 ระดับ เริ่มจาก มากที่สุด มาก  ปานกลาง/ 
บางครั้ง นอย นอยที่สุด 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบวัดคานิยมในการทํางาน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวน 
วรรณกรรมเกี่ยวกับคานิยมในการทํางานของผูบริหาร ทั้งนี้มีคานิยมในการทํางานของผูบริหาร 
7 ดาน ไดแก คานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยและจริงใจ คานิยมในการแกไขปญหาอยาง 
สรางสรรค คานิยมในการบริการผูอ่ืน คานิยมในการทํางานหนัก คานิยมในการใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาผูอ่ืน คานิยมในการมีวิสัยทัศน คานิยมการวางเปาหมายในชีวิต ทั้งหมดมีจํานวน 
ขอคําถาม 25 ขอ โดยใชมาตรวัดของ Likert Scale 

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามแรงจูงใจ เปนแบบสอบถามที่พัฒนามาจากแนวคิดของ 
McClelland  แบงแรงจูงใจในการทํางานออกเปน 3 ดาน ไดแก ความตองการความสําเร็จ 
(Need  for  Achievement) ความตองการดานอํานาจ (Need  for  Power)  ความตองการการ 
ยอมรับ (Need for Affiliation) มีจํานวนขอคําถาม 12 ขอ โดยใชมาตรวัดของ Likert Scale 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีประชากรเพื่อการสํารวจจํานวน 104 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม 
ตอบกลับจํานวน 75 ฉบับ คิดเปนรอยละ 72.12 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด พบวา 
ผูบริหารสตรีระดับสูงสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 61.33 
อายุการทํางานหรือประสบการณของผูบริหารสตรีระดับสูง มากกวา 15 ป มีจํานวน 56 คน คิด 
เปนรอยละ 74.67 ซึ่งผูบริหารสตรีระดับสูงมีสถานภาพสมรสจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 
64.00 ผูบริหารสตรีระดับสูงจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 92.00 
ซึ่งรอยละ 84.00  และผูบริหารสตรีระดับสูงจํานวน 63 คน เห็นวาระดับการศึกษาที่สูงกวา 
ปริญญาตรีมีผลตอการเปนผูบริหารระดับสูง ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 67 คน หรือรอยละ 
89.33 มีความเห็นวาสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานมีผลตอการกาวขึ้นเปนผูบริหารระดับสูง 

ปจจัยทางดานพื้นฐานครอบครัว จากการสํารวจพบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงมีบิดา 
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีจํานวนมากที่สุดคือ 36 คน หรือรอยละ 48.00 สวนอาชีพของ 
มารดาคือแมบาน มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 41.33 ผูบริหารสตรีระดับสูงจํานวน 69 คน 
หรือ รอยละ 92.00 มีความเห็นวาอาชีพของบิดาและมารดานั้นมีผลตอการหลอหลอมความเปน 
ผูบริหารในตัวตนตั้งแตวัยเยาว สวนผูบริหารสตรีระดับสูงที่มีสถานภาพสมรส อาชีพของสามี 
สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 52.08 ซึ่ง
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ผูบริหารสตรีระดับสูงที่มีสถานภาพสมรสจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 52.09 เห็นวา สามีมี 
สวนในการสนับสนุนการเปนผูบริหารระดับสูง 

ลักษณะบุคลิกภาพของผูบริหารสตรีระดับสูง พบวา ลักษณะบุคลิกภาพที่เดนที่สุดคือ 
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95  รองลงมาไดแก บุคลิกภาพแบบ 
ประนีประนอม มีคาเฉลี่ย 3.71 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 บุคลิกภาพแบบ 
เปดรับประสบการณ มีคาเฉลี่ย 3.36 และบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว มีคาเฉลี่ย 2.32 

สวนคานิยมในการทํางาน ผูบริหารสตรีระดับสูงมีคานิยมในการทํางานเรียงลําดับจาก 
มากไปนอยไดดังนี้ คานิยมในการพัฒนาผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.69  คานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย 
และจริงใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 คานิยมเรื่องการมีวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ย 4.43 คานิยมเรื่องการ 
วางเปาหมายในชีวิต มีคาเฉลี่ย 4.22 คานิยมในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค มีคาเฉลี่ย 
4.12 คานิยมในการทํางานหนัก มีคาเฉลี่ย 3.96 และคานิยมในการชวยเหลือผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 
3.84 

เรื่องแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารสตรีระดับสูงมีแรงจูงใจในการทํางานดานความ 
ตองการอํานาจ มีคาเฉลี่ย 4.06 รองลงมาเปนความตองการดานความสําเร็จ มีคาเฉลี่ย 3.99 
และความตองการดานความผูกพัน มีคาเฉลี่ย 3.61 ตามลําดับ 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 ลักษณะสวนบุคคลมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารระดับสูง 
จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสตรีสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 41-50 ป ซึ่งถือไดวาเปน 

วัยกลางคนที่มีโอกาสในความกาวหนาทางอาชีพ ทั้งนี้เรื่องอายุในการวิจัยดังกลาวมีความ 
สอดคลองกับการวิจัยของ บวร ประพฤติดี (2520) ที่วา ลักษณะอายุไมสามารถทํานายความ 
เปนผูบริหารระดับสูงได เนื่องจากวามีปจจัยแทรกซอนที่วา ชวงอายุนอย – มาก มีจํานวนนัก 
บริหารนอย และมากตามลําดับ แตชวงอายุระหวาง 50  ปขึ้นไป กลับมีจํานวนรอยละของ 
ผูบริหารลดลง นอกจากนี้พบวา ผูบริหารสตรีนั้นสวนใหญมีอายุงาน มากกวา 15 ป 

ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา พบวา ผูบริหารสตรีสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โท ซึ่งผลจากการสัมภาษณก็สอดคลองกับการสํารวจในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดวา ผูบริหาร 
สตรีระดับสูงนั้นใหความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาเนื่องจากการมีความรูในสาขาที่เกี่ยวของ 
กับงานนั้นมีสวนอยางมากที่จะสงผลใหมีโอกาสกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารระดับสูง ซึ่งสอดคลอง 
กับผลการวิจัยของ บวร ประพฤติดี (2520) ที่วา ผูมีการศึกษาย่ิงสูงย่ิงมีโอกาสเปนผูนําทางการ 
บริหารมากกวาผูมีการศึกษาระดับต่ํา กุลยา ธรรมจินดา (2537)  ในเรื่องการศึกษาหลังจบ
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ปริญญาตรีมีผลตอความตองการจะกาวขึ้นสูระดับผูบริหาร และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (2540)  ที่วา ปจจัยที่เอ้ือตอการสตรีในการสู 
ตําแหนงนักบริหาร คือ มีระดับการศึกษาที่สูงและมีประสบการณเกี่ยวกับความรูดานวิชาการมา 
นานมาพอสมควร 

ปจจัยดานสถานภาพการสมรส จากการวิจัยพบวาผูบริหารสตรีระดับสูงสวนใหญมี 
สถานภาพสมรส และสามีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งผูบริหารระดับสูงมีความเห็น 
วาอาชีพของสามีมีผลสนับสนุนตอการเปนผูบริหารระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ฉันทวรรณ ยงคประเดิม (2545)  ที่วา สถานภาพการสมรสมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติกับการยอมรับบทบาทสตรีในการเปนผูนําการบริหาร และงานวิจัยของ 
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (2540) ในเรื่องภูมิหลังครอบครัวที่พบวา สามีนั้น 
ตองเปนคนที่ใจกวาง เขาใจ และสามารถดูแลครอบครัวหรือทําหนาที่แทนได และงานวิจัยของ 
อนันตชัย คงจันทร (2543) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพและอุปสรรคใน 
การทํางานของผูบริหารสตรี ซึ่งพบวา ความสามารถในการจัดการภาระครอบครัวนั้นเปนหนึ่ง 
ในปจจัยที่มีผลตอความกาวหนาในอาชีพของผูบริหารสตรี 

ปจจัยดานพื้นฐานครอบครัว ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง อาชีพของบิดามารดาของ 
ผูบริหารและการไดรับการขัดเกลาทางสังคมดานการเปนผูนํามาตั้งแตวัยเยาว ผลการศึกษาใน 
สะทอนใหเห็นวา อาชีพของบิดาของผูบริหารสตรีสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
ในขณะที่ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาบิดามีอาชีพรับราชการ สวนมารดานั้นผลจากการ 
สํารวจและการสัมภาษณสอดคลองกันวามารดามีอาชีพแมบาน ซึ่งการที่มีมารดาเปนแมบานทํา 
ใหมีเวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรอยางมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   บวร ประพฤติดี 
(2520)  กุลยา ธรรมจินดา (2537)  โชติมา แกวกอง (2550)  และ Peggy (2001) ที่วา สตรีที่ 
ประสบความสําเร็จในการทํางานบริหารตองเติบโตอยางอบอุนในครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงและ 
ไดรับการปลูกฝงความเปนหญิงตามวัฒนธรรมไทย และไดรับการขัดเกลาบทบาททางเพศ 
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ภูมิหลังทางครอบครัวหรือพื้นฐานครอบครัวมีผลสนับสนุนตอการเปน 
ผูบริหารสตรีระดับสูง 

5.2.2 ลักษณะบุคลิกภาพของผูบริหารสตรีระดับสูง 
ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสตรีในธุรกิจการเงินการธนาคารสวนใหญมีบุคลิกภาพแบบ 

มีจิตสํานึก สอดคลองกับผลการวิจัยของ  Digman  และ Takamoto  –  Chock  (1981) 
ทําการศึกษาผูบริหารสตรีที่ไดรับรางวัล Fortune  500  พบวา  กลุมที่ทําการศึกษามีลักษณะ 
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก กลาวคือ เปนผูที่มีความตองการประสบความสําเร็จ  (Will  to
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achieve)  ซึ่งผูที่มีคะแนนสูงในดานดังกลาวจะเปนคนที่มีความรอบคอบในการวางแผน กลา 
ตัดสินใจ มีความมุงมั่นในการทํางาน และมีความตั้งใจอันแรงกลา สอดคลองกับผลการศึกษา 
ของ Costa และ McCrea (1992) ที่วา ผูที่มีลักษณะของบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกนั้นจะเปน 
บุคคลที่แสดงออกถึงความมี วินัยในตนเองเพื่อที่จะมุงไปยังเปาหมาย มีความสามารถ 
(Competence)  ในการจัดการกับชีวิตตนเองได เปนผูที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย (Order) 
เปนผูที่ ยึดมั่นในหลักการทางจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่  ลักษณะสุดขั้วของ 
บุคลิกภาพแบบดังกลาว คือบุคคลที่มุงไปที่เปาหมาย มีการแสดงออกถึงผลของการควบคุม 
ตนเองสูง ทั้งเปาหมายสวนตัวและอาชีพ และอาชีพที่มีลักษณะพื้นฐานดังกลาว ไดแก ผูบริหาร 
ระดับสูง ผูนํา และผูที่ประสบความสําเร็จ 

จะเห็นไดวา ผูบริหารสตรีระดับสูงในการศึกษามีลักษณะของบุคลิกภาพแบบดังกลาว 
และดวยการทํางานในธุรกิจการเงินการธนาคารที่ตองใชความละเอียดรอบคอบ ความเปน 
ระเบียบเรียบรอย การรับผิดชอบตอหนาที่มีความเสี่ยงสูง การกลาตัดสินใจในภาวการณที่คับ 
ขัน ซึ่งลักษณะแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกันของลักษณะบุคลิกภาพและตําแหนงผูบริหาร 
ระดับสูง 

5.2.3  คานิยมในการทํางานของผูบริหารสตรีระดับสูง 
จากผลการศึกษา พบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงในธุรกิจการเงินการธนาคารนั้นมีคานิยม 

ในการทํางานเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ คานิยมในการพัฒนาผูอ่ืน คานิยมเกี่ยวกับ 
ความซึ่อสัตยและจริงใจ คานิยมเรื่องการมีวิสัยทัศน การวางเปาหมายในชีวิต คานิยมในการ 
แกไขปญหาอยางสรางสรรค คานิยมในการทํางานหนัก และคานิยมในการชวยเหลือผูอ่ืน 

โดยคานิยมในการสามลําดับแรกที่ผูบริหารใหความสําคัญนั่นคือ การพัฒนาผูอ่ืน ความ 
ซื่อสัตยและจริงใจ และการมีวิสัยทัศน สอดคลองกับงานวิจัยของ Synder และคณะ (1994) ที่วา 
ผูบริหารควรมีคานิยมในการพัฒนาผูอ่ืน (Develop other) ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของการให 
โอกาสในการพัฒนาตัวของผูใตบังคับบัญชา การจัดฝกอบรม การสงเสริมใหเรียนรูในงานมาก 
ขึ้น 

สวนคานิยมในเรื่องความซื่อสัตยและจริงใจนั้น เปนคานิยมที่เนนไปทางจริยธรรมของ 
ผูนํา จากการศึกษาของ Clawson  (1999:  6-9)  สามารถสรุปไดวา ผูบริหารจะตองมีคานิยม 
หลักในเรื่องความซื่อสัตยและจริงใจ การรักษาคํามั่นสัญญาที่มีตอผูใตบังคับบัญชา ความ 
ยุติธรรมในการพิจารณาและประเมินผลการงาน
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คานิยมในเรื่องการมีวิสัยทัศน (Vision) มีความสําคัญอยางย่ิงในฐานะที่เปนผูบริหาร 
เนื่องจากผูบริหารจะตองมีความสามารถในการมองการณไกล สามารถพยากรณแนวโนมของ 
องคการไดเปนอยางดี มีความรูแบบองครวมที่สามารถนํามาแกปญหาองคการได 

นอกจากนี้ยังพบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงใหความสําคัญในเรื่องของการวางเปาหมายใน 
ชีวิต มีความสําคัญตอการวางแผนชีวิตการทํางาน โดยผูบริหารจะวางแผนชีวิตตนเองวาอนาคต 
จะกาวสูตําแหนงระดับใดในองคการ แตอยางไรก็ตามจากการสัมภาษณพบวา ผูบริหารบางทาน 
ก็มิไดมองเสนทางอาชีพหรือเปาหมายไวกอนลวงหนาแตจะทํางานโดยใชความสามารถที่มีอยู 
ใหมากที่สุด

คานิยมในการแกปญหาอยางสรางสรรค จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงใน 
ธุรกิจการเงินการธนาคารนั้นใหความเห็นวา สวนใหญแลวงานทางดานการแกปญหาเกี่ยวกับ 
การเงินนั้นจะเปนกรณีเดิมๆ ที่เคยเกิดมาแลว ดังนั้นการแกปญหาแบบเดิมๆ ที่เคยใชไดผลก็ 
ยังคงถูกนํามาใชตอไป แตอยางไรก็ตามในปญหาดานอ่ืนที่เกิดขึ้น การแกไขปญหาอยาง 
สรางสรรคโดยการหาวิธีการหรือกลยุทธแนวใหมมาใชในการแกปญหาก็เริ่มมีความสําคัญเพิ่ม 
มากขึ้น กอปรกับสภาพสังคมในปจจุบันที่เนนการคิดอยางสรางสรรค (Creative  Thinking) 
กําลังเปนแนวทางใหมที่อาจจะมาแทนรูปแบบของการคิดแบบเดิมๆ ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวา 
หากใครสามารถคิดสิ่งที่แปลก (Uniqueness)  หรือสรางความแตกตางยอมสามารถสรางตรา 
(Branding) ใหกับองคการไดเปนอยางดี ดังนั้นในอนาคตการแกไขปญหาอยางสรางสรรคอาจ 
เปนคานิยมหนึ่งที่ผูบริหารระดับสูงพึงมี 

สุดทายคือคานิยมในการทํางานหนัก และการบริการผูอ่ืน เปนสองคานิยมที่มีลําดับ 
ความสําคัญนอยที่สุด ในเรื่องคานิยมในการทํางานหนัก Williams  (1956) เนนวา พฤติกรรม 
ของผูบริหารที่สําคัญนอกจากการมีความรูและการบริการแกผูใตบังคับบัญชา (Service  to 
subordinates)  แลว ผูบริหารจะตองเปนบุคคลที่มีความตั้งใจจริง มีการทํางานที่หนักกวา 
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือที่จะใหงานนั้นสําเร็จ 

สวนคานิยมในเรื่องการบริการผูอ่ืน (Service  to  other)  นั้นเปนคานิยมที่มีลําดับ 
ความสําคัญสุดทายเนื่องจากแนวคิดของการบริการผูอ่ืนนั้นมีแนวโนมที่เปนไปตามภาวะผูนํา 
แบบผูรับใช (Servant Leadership) ที่คอนขางใหมสําหรับสังคมไทย ดังนั้นผูบริหารสตรีกลุมที่ 
ศึกษาอาจจะยังไมเขาใจในบริบทของความเปนผูนําแบบดังกลาวจึงมีการใหความสําคัญนอยตอ 
การแสดงบทบาทคานิยมในการทํางานแบบบริการผูอ่ืน 

จะเห็นไดวา คานิยมในการทํางานนั้นมีความสําคัญอยางย่ิง เนื่องจากคานิยมเปนความ 
เชื่อพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการทํางานของบุคคล ทั้งนี้เพราะคานิยมในการทํางานมีบทบาทที่ 
สําคัญและมีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแตละบุคคล
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5.2.4 แรงจูงใจในการทํางานของผูบริหารสตรีระดับสูง 
จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสตรีระดับสูงนั้นมีแรงจูงใจในการทํางานดานความ 

ตองการอํานาจ (Need  for  Power)  มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บวร ประพฤติดี 
(2520) ที่วา ผูบริหารสตรีนั้นชอบอํานาจนิยม กลาวคือ มีความตองการที่จะควบคุมผูอ่ืนและมี 
อิทธิพลตลอดจนชี้นําผูอ่ืน โดยที่ผูบริหารนั้นยินดีที่จะเปนที่ปรึกษาใหกับผูใตบังคับบัญชาทั้ง 
เรื่องงานและเรื่องสวนตัว มีความรูสึกภาคภูมิใจหากผูใตบังคับบัญชายอมรับในตัวทาน และการ 
ไดมาซึ่งรางวัลและการชื่นชมจากคนอ่ืนเปนสิ่งที่ผูบริหารปรารถนา 

ลําดับตอมาเปนแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความสําเร็จ  (Need  for 
Achievement)  แสดงออกมาใหเห็นวาผูบริหารนั้นเปนบุคคลที่มีเปาหมายชัดเจนอยูเสมอ 
ตลอดจนใชความพยายามอยางมากเพ่ือที่ใหงานนั้นบรรลุเปาหมาย การทํางานที่ทาทายนั้นเปน 
ความภาคภูมิใจ McClelland  (1967) ชี้ใหเห็นวา ผูบริหาร/ผูจัดการนั้นจะตองมีแรงจูงใจดาน 
ความสําเร็จเปนพื้นฐาน โดยใหความสนใจกับกําไร ความสําเร็จขององคการ เนื่องจากสิ่งเหลานี้ 
เปนตัววัดใหเห็นถึงความสามารถของผูบริหาร ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ 
England และ Lee (1974) ที่วา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้นมีแนวโนมที่ใหคุณคากับการ 
มุงไปสูเปาหมาย (Achievement oriented values) มากกวาผูบริหารทั่วไป 

สุดทายคือ แรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation) 
เปนความตองการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ตองการที่จะไดรับการยอมรับและ 
ความไววางใจจากผูอ่ืน สนใจในความรูสึกของผูอ่ืนดวยความจริงใจ ทีแนวโนมที่จะปรับตัวให 
เขากับความตองการของผูอ่ืน จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูบริหารระดับสูงนั้นใหความสําคัญกับ 
แรงจูงใจในการทํางานในดานความตองการความผูกพันนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาองคประกอบ 
บุคลิกภาพของผูบริหารในการศึกษาพบวาสวนใหญมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก ซึ่งมีลักษะของ 
ความเปนระบบ ระเบียบมีความสามารถในการจัดการ เปนผูที่มุงไปสูเปาหมาย มีวินัยในตนเอง 
ซึ่งเปนบุคลิกภาพที่ไมไปดวยกันกับแรงจูงใจในดานความผูกพัน ทั้งนี้บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
และแบบประนีประนอมจะมีความสอดคลองกับแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความ 
ผูกพันมากกวา 

นอกจากนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Boyatzis  (1982); 
McClelland (1975); McClelland และ Boyatzis  (1982); McClelland และ Burnham (1976); 
Varga (1975); Winter (1973 อางถึงใน Yulk, 2006) พบวา ผูจัดการในองคการขนาดใหญ ควร 
มีแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการอํานาจในระดับสูง มีแรงจูงใจในการทํางานดานความ
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ตองการความสําเร็จในระดับปานกลาง และมีแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความ 
ผูกพันในระดับต่ํา 

5.3 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

ผูศึกษาขอเสนอขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน  4 สวนใหญๆ 
ดังตอไปนี้ 

5.3.1 ตอสตรีไทยในฐานะผูที่จะกาวไปสูการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
โดยการจะกาวไปสูการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงนั้นควรมีการเตรียมตัวตั้งแตในวัยเยาว 

โดยบิดามารดาและคนในครอบครัวจะตองแสดงบทบาทตนแบบที่ดี (Role Model) การใหการ 
สนับสนุนทางดานการศึกษาและคําแนะนําที่จะเปนประโยชนตอการกาวไปสูอาชีพตามความ 
ถนัด 

5.3.2 ตอองคการในฐานะผูใหโอกาสแกสตรีในการแสดงความสามารถ 
โดยองคการจะตองเตรียมแผนการพัฒนาสตรีที่มีพรสวรรค (Talent Management) ให 

ทัดเทียมกับบุรุษ ตลอดจนการลดปญหาหรืออุปสรรคตอความกาวหนาในอาชีพ (Career 
Advancement) 

5.3.3 ตอรัฐบาลในฐานะผูวางแผนนโยบายระดับชาติ 
ในฐานะรัฐบาลผูมีอํานาจในการออกกฎเกณฑขอบังคับตางๆ  ควรมีการตระหนักถึง 

ความสําคัญของความเทาเทียมกันระหวางเพศในที่ทํางานใหมากขึ้น พบวาในประเทศที่ให 
ความสําคัญกับสิทธิและความเทาเทียมกันระหวางเพศจะออกเปนกฎหมายที่ระบุถึงสัดสวนของ 
ตําแหนงระดับตางๆ ในที่ทํางาน นอกจากนี้ รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการเคลื่อนไหวทาง 
สังคม (Social Movement) ที่เกี่ยวของกับการเรียกรองสิทธิของสตรีมากขึ้น 

5.3.4 ตอวิชาการดานการจัดการทรัพยากรมนุษยและ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ในการศึกษาในสาขาดังกลาว ควรใหความสําคัญกับประเด็นของจริยธรรมในองคการ 
โดยเนนเรื่องเรื่องความเทาเทียมของหญิงชายในองคการ เพื่อใหเกิดการตระหนักตอปญหา 
ดังกลาว และนําไปสูการหาทางออกเพ่ือลดปญหาดังกลาวในองคการ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

“ปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูง 
ในธุรกิจการเงินการธนาคาร” 

เรียน ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบสอบถามและซองสงกลับ 

แบบสอบถาม ปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบรหิารสตรีระดับสูงในธุรกิจภาคการเงนิการ 
ธนาคาร นี้ เปนสวนหนึง่ของการทําวิทยานิพนธ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยและองคการ) คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีระดับสูงใน 
ธุรกิจภาคการเงินการธนาคาร ซึ่งแบบสอบถามนี้ประกอบไปดวย 4 สวน คือ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
สวนที่ 2 แบบสอบวัดบุคลิกภาพ Big Five (Costa and McCrae) 
สวนที่ 3 แบบสอบวัดคานิยมในการทํางาน 
สวนที่ 4 แบบสอบวัดแรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน 
ทั้งนี้ ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และ 

โปรดระบุขอเสนอแนะเพื่อความสมบูรณของขอมูล โดยขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเปน 
ความลับ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความรวมมือไว ณ โอกาสนี้ 

นางนพวรรณ เจรญิทรัพย 
ผูวิจัย
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สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง  โปรดกรอกขอมูลและทําเครื่องหมาย / ในชองวางที่ตรงกับตัวทาน 

•  อายุตัว 
ต่ํากวา 31 ป  31-40 ป  41-50 ป  51-60 ป 

•  อายุงาน 
ต่ํากวา 6 ป  6-10 ป  11-15 ป             มากกวา 15 ป 

•  ตําแหนง  ..................................................... 

•  สถานภาพการสมรส 
โสด                        สมรส                    อ่ืนๆ 

1.2 ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา และความสามารถทางการใชภาษา 
•  ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี               ปรญิญาโท             ปริญญาเอก  อ่ืนๆ 

•  ระดับการศึกษาทีสู่งกวาปริญญาตรมีีสวนสงเสริมตอการกาวขึ้นเปนผูบริหาร 
ระดับสูง 

มี                           ไมมี 

•  การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการทํางานมีสวนสงเสริมตอการกาวขึ้นเปน 
ผูบริหารระดับสูง 

มี                           ไมมี 

•  ความสามารถทางการใชภาษา 
ทานสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดเปนอยางดี 
ทานมีความสามารถในการใชภาษาอ่ืนที่มิใชภาษาอังกฤษ
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1.3 ขอมูลเก่ียวกับพื้นฐานครอบครัว (Family Background) 
•  บิดาของทานประกอบอาชีพ 
รับราชการ  พนักงานบรษิัทเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว               อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ .................................. 

•  มารดาของทานประกอบอาชีพ 
รับราชการ  พนักงานบรษิัทเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว               อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ .................................. 

•  ลักษณะของครอบครัวของทานเปนแบบใด 
ครอบครัวเดี่ยว  ครอบครัวขยาย 

•  ครอบครัวในวัยเยาวมีสวนชวยหลอหลอมความเปนผูบรหิารสตรีของทานใน 
ปจจุบันหรือไม 

มี                            ไมมี 

1.4  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพการสมรส (เฉพาะผูทีส่มรสเทานัน้) 
•  สามีของทานประกอบอาชีพ 
รับราชการ  พนักงานบรษิัทเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว               อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ .................................. 

•  สามีมีสวนสนับสนุนตอการเปนผูบริหารสตรีของทานหรอืไม 
มี                            ไมมี
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สวนที่ 2 แบบสอบวดับุคลิกภาพ 

คําชี้แจง  พจิารณาวาขอคําถามในแตละขอตรงกับตัวทานหรือเปนความสามารถของทานมาก 
นอยเพียงใด และโปรดทําเครื่องหมาย / ในชองทีต่รงกับความรูสึกของทานมากทีสุ่ด 

ขอ  ขอคําถาม 
ตรงกับตัวทาน 

มาก 
ที่สดุ 

มาก  ปาน 
กลาง/ 
บางครั้ง 

นอย  นอย 
ที่สดุ 

1  ฉันไมชอบเสียเวลาไปกับการคิดเพอฝน 
2  ฉันจะใชวิธีการเดิมๆ ที่พบวาเปนการกระทําที่ 

ถูกตองตอสิง่นั้น 
3  ศิลปะและธรรมชาติเปนสิง่ที่ชวยในจินตนาการ 

ใหฉัน 
4  ฉันเชื่อวาการปลอยใหเด็กฟงคนเถียงกัน จะมี 

แตทําใหเด็กเกิดความสับสนและเห็นตัวอยาง 
ผิดๆ 

5  บทกวีสงผลตอความรูสึกของฉนันอยมาก 
หรือไมมผีลเลย 

6  ฉันชอบลองอาหารใหมๆ และอาหารตางชาติ 
7  ฉันไมคอยสงัเกตเห็นถึงอารมณหรือความรูสึก 

ที่เกิดจากสถานการณตางๆ 
8  ฉันเชื่อวาเราควรยึดคําสั่งสอนทางศาสนาเพ่ือ 

ใชในการตัดสินเรื่องศีลธรรมจรรยา 
9  บางครั้งฉันก็รูสึกคลอยตามอารมณของบทกวี 

หรืองานศิลปะ 
10  ฉันมีความสนใจนอยมากเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ของจักรวาลหรือคน 
11  ฉันมีความอยากรูอยากเห็นมากในวิทยาการ 

ความรูใหมๆ
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ขอ  ขอความ 

ตรงกับตัวทาน 
มาก 
ที่สดุ 

มาก  ปาน 
กลาง/ 
บางครั้ง 

นอย  นอย 
ที่สดุ 

12  ฉันมักจะสนุกกับเรื่องที่ตองพสิูจนหรือ 
ความคิดที่เปนนามธรรม 

13  ฉันมักจะเก็บสิ่งของสวนตัวใหสะอาดเรียบรอย 
อยูเสมอ 

14  ฉันสามารถบงัคับตัวเองใหทําสิ่งตางๆ ใหเสร็จ 
ภายในเวลาที่กําหนดไดเสมอ 

15  ฉันไมใชคนเจาระเบียบมาก 
16  ฉันพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง 

ตั้งใจ 
17  ฉันจะตัง้เปาหมายการทํางานอยางชัดเจน และ 

ปฏิบัติอยางเปนขั้นตอนเพื่อมุงสูเปาหมายนั้น 
18  ฉันตองใชเวลามากกวาจะเริ่มลงมือทํางานได 
19  ฉันจะทํางานอยางเต็มที่เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

ที่ฉันตัง้ไว 
20  เมื่อฉันตั้งใจจะทําอะไรแลว ฉันสามารถทํามัน 

ใหสําเร็จลุลวงเสมอ 
21  บางครั้ง ฉันไมใชคนที่ผูอ่ืนพึง่พาหรือไวใจได 

อยางที่ควรจะเปน 
22  ฉันเปนคนทีส่ามารถทํางานตางๆ ใหสําเร็จได 

เสมอ 
23  ฉันไมมีความสามารถในการจัดสิง่ตางๆ ให 

เปนระเบียบ 
24  ฉันตองการความเปนเลิศในทุกสิ่งที่ฉันทํา 
25  ฉันชอบอยูทามกลางผูคนมากๆ 
26  ฉันเปนคนหัวเราะงาย 
27  ฉันไมคิดวาตัวเองเปนคนรางเรงิ
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ขอ  ขอความ 
ตรงกับตัวทาน 

มาก 
ที่สดุ 

มาก  ปาน 
กลาง/ 
บางครั้ง 

นอย  นอย 
ที่สดุ 

28  ฉันชอบพบปะพูดคุยกับคนอ่ืน 
29  ฉันชอบเขารวมในการทํากิจกรรมตางๆ 
30  ปกติแลวฉันชอบที่จะทําอะไรตามลําพัง 
31  ฉันมักจะรูสึกวาตัวฉันเต็มไปดวยพลัง 

ความสามารถ 
32  ฉันเปนคนรางเริงและมีขวัญและกําลังใจ 
33  ฉันไมใชคนมองโลกในแงดี 
34  ชีวิตของฉันคือการกาวไปขางหนาอยาง 

รวดเร็ว 
35  ฉันเปนคนกระฉับกระเฉงมาก 
36  ฉันชอบที่จะทําอะไรดวยตนเองมากกวาการ 

เปนผูนํา 
37  ฉันพยายามสุภาพกับทุกคนที่ฉันพบ 
38  ฉันมักจะเขาไปเกี่ยวของในการถกเถียงกันใน 

ครอบครัวหรือเพ่ือนรวมงาน 
39  มีบางคนคิดวาฉันเปนคนเหน็แกตัวและถือ 

ตัวเองเปนใหญ 
40  ฉันชอบการรวมมือมากกวาการแขงขัน 
41  ฉันมักจะระแวงและเยาะเยยในเจตนาของ 

คนอ่ืน 
42  ฉันเชื่อวาคนสวนใหญจะเอาเปรียบฉัน 

ถามีโอกาส 
43  คนที่ฉันรูจัก สวนใหญชอบฉัน 
44  บางคนคิดวาฉันเปนคนเย็นชา 

และคิดเล็กคิดนอย
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ขอ  ขอความ 

ตรงกับตัวทาน 
มาก 
ที่สดุ 

มาก  ปาน 
กลาง/ 
บางครั้ง 

นอย  นอย 
ที่สดุ 

45  ฉันมักจะเปนหัวแข็งและยึดติดกับทัศนคติของ 
ตัวเอง 

46  ปกติฉันจะเปนคนที่คิดพิจารณาสิ่งตางๆ อยาง 
รอบคอบ 

47  ถาฉันไมชอบใครแลว ฉันจะแสดงใหเขารู 
48  ฉันมีเจตนาที่จะควบคุมคนอ่ืนถาจําเปน 
49  ฉันไมใชคนชางวิตกกงัวล 
50  ฉันมักจะรูสึกวาตัวเองดอยกวาคนอ่ืน 
51  เมื่อฉันตกอยูภายใตความกดดันมากๆ 

บางครั้งฉันรูสึกเหมือนตัวเองจะแตกเปน 
เสี่ยงๆ 

52  ฉันไมคอยรูสึกเหงาหรือซึมเศรา 

53  ฉันรูสึกเครียดและกระวนกระวายใจบอยๆ 
54  บางครั้งฉันรูสึกวาตัวเองไมมีคุณคาเลย 
55  ฉันไมคอยจะรูสึกหวาดกลัวหรือวิตกกงัวลใดๆ 
56  ฉันมักจะโกรธในสิง่ที่คนอื่นกระทําตอฉัน 
57  ฉันมักจะรูสึกทอแทและยอมแพตอความ 

ผิดพลาดบอยมาก 
58  ฉันไมคอยรูสึกเศราโศกหรือหดหูใจ 
59  ฉันมักจะรูสึกหมดหนทางและตองการใหคนอ่ืน 

มาชวยแกปญหาตางๆ 
60  เมื่อฉันรูสึกอับอายมากๆ ฉันอยากจะหลบหนา 

ไปจากคนอ่ืน
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สวนที่ 3 แบบสอบวดัคานิยมในการทํางาน 

คําชี้แจง โปรดพจิารณาคุณลักษณะงานในแตละขอความตอไปนี้และทําเครื่องหมาย / ในชองที่ 
ตรงกับความรูสึกของทานมากทีสุ่ด 

ขอ  ขอความ 

เห
็นด

วย
 

อย
าง
ยิ่ง

 
เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

ไม
เห
็นด

วย
 

ไม
เห
็นด

วย
 

อย
าง
ยิ่ง

 

1  ทานจะสื่อสารความเปนจริงเกี่ยวกับองคการกับ 
ผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 

2  ทานเปนคนที่รักษาคํามั่นสัญญาที่ใหกับ 
ผูใตบังคับบัญชา 

3  ทานพิจารณาเลื่อนขั้นผูใตบังคับบัญชาโดยการ 
ประเมินจากผลการทํางานเปนหลัก 

4  ทานมีมุมมองที่หลากหลายในการวิเคราะหปญหา 
5  ทานจะใชวิธีการแกปญหาแบบเดิมๆ ที่เคยใชไดผลมา 

แกปญหา 
6  ทานพยายามแสดงความคิดเห็นใหมากทีสุ่ดตอปญหา 

7  ทานชอบที่จะหาแนวทางใหมๆ  ในการแกปญหา 
8  ในการแกปญหาของทาน ทานจะเชื่อมโยงปญหากับ 

ขอมูลขาวสารที่มีอยู 
9  ทานจะคนหาขอเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับปญหาและทํา 

การวิเคราะหอยางจริงจงัจนรูถงึแกนแทของปญหา 
10  ทานไมเคยแสดงอาการเกี้ยวกราดกับผูใตบงัคับบัญชา 
11  ทานคิดวาผูบริหารที่ดีจะตองเปนคนที่ออนนอมถอม 
12  ทานรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ 
13  ทานใหเกียรติและเคารพในคุณคาของ 

ผูใตบังคับบัญชา
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ขอ  ขอความ 

เห
็นด

วย
 

อย
าง
ยิ่ง

 
เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

ไม
เห
็นด

วย
 

ไม
เห
็นด

วย
 

อย
าง
ยิ่ง

 

14  ทานคิดวาการกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารระดับสงู 
จะตองทํางานหนักอยางย่ิง 

15  ทานสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมโีอกาสในการ 
พัฒนาตัวเองอยูเสมอ 

16  ทานมีคานิยมที่มุงพัฒนาคนเพื่อใหเกิดการทํางาน 
รวมกัน 

17  ทานคิดวาผูบริหารทีท่ํางานในธุรกิจครอบครัว 
สามารถกาวขึ้นสูตําแหนงผูบรหิารงายกวาผูบริหาร 
โดยทั่วไป 

18  ผูบริหารจะตองเปนผูทีม่ีวิสัยทัศนกวางไกล 
19  ทานมีความสามารถในการมองภาพแบบองครวม 
20  ผูบริหารตองสามารถคาดคะเนอนาคตขององคการได 
21  ทานเปนคนที่ทํางานเชิงรุก 
22  ทานใหความสําคัญกับการพัฒนาวิสัยทัศน 
23  ทานมักจะคิดในเชงิกลยุทธและมียุทธศาสตรในเรื่อง 

ความสําเร็จของตนเอง 
24  ทานมีเปาหมายในชีวิตการทํางานของทานที่ชัดเจน 
25  ทานมีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายในชีวิตการ 

ทํางาน
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สวนที่ 4 แบบสอบวดัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

คําชี้แจง โปรดพจิารณาขอความตอไปนี้และทําเครื่องหมาย / ในชองทีต่รงกับความรูสึกของทาน 
มากที่สุด 

ขอ  ขอความ  เห็น
ดว

ย 
อย

างย
ิ่ง 

เห็น
ดว

ย 
ไม
แน

ใจ 

ไม
เหน็

 
ไม
เหน็

 
ดว

ยอ
ยาง

 

1  การทํางานของทานตองมีเปาหมายอยางชัดเจนอยู 
เสมอ 

2  เพ่ือใหผูรวมงานไววางใจในตัวทาน ทานจะใช 
ความพยายามอยางมากเพ่ือใหงานบรรลุตาม 
เปาหมาย 

3  การทํางานที่ทาทายทําใหเกดิความภาคภูมิใจ 
4  การทํางานมากยิ่งมีขอผิดพลาดมากเชนกัน 
5  ทานตองการเปนผูนําในการกําหนดเปาหมายและ 

วิธีปฏิบัติงาน 
6  ทานมีความสามารถในการโนมนาว 

ผูอ่ืนใหทําตามท่ีทานตองการ 
7  ทานคิดวาคําส่ังของผูบังคับบญัชาเปนส่ิงสําคัญ 
8  ทานตองการเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานดวยตนเอง 

9  ทานยินดีทีจ่ะเปนที่ปรกึษาใหกับผูใตบังคับบัญชา 
ทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 

10  ทานจะรูสึกภูมิใจหากผูใตบังคับบญัชายอมรับ 
ในตวัทาน 

11  ทานรูสึกดีหากไดทํางานคนเดยีวตามลําพัง 
12  รางวัลและการชื่นชมจากบคุคลทั่วไปเกี่ยวกับงาน 

ของทานเปนส่ิงที่ทานปรารถนา
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ทานคิดวา อะไรเปนปจจัยทีมีความสําคัญตอการกาวขึน้เปนผูบริหารสตรีระดับสูงในองคการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคณุที่ใหความกรุณาตอบแบบสอบถามคะ
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