
พฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างานที่ส่งผล         
ต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร: กรณีศกึษา  
องค์การธุรกิจไทยที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมปี 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศิวพร  โปรยานนท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2554 



 



 
 

บทคัดย่อ 
 
ช่ือวิทยานิพนธ์   พฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีสง่ผล 

ตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร: กรณีศกึษา  
องค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552 

ช่ือผู้เขียน   นางสาวศวิพร  โปรยานนท์ 
ช่ือปริญญา   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และ 

องค์การ) 
ปีการศึกษา   2554 

 
 

งานวิจยันี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา  (1) ระดบัของพฤติกรรมของผู้น า สภาพแวดล้อม 
การท างาน และความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวัลองค์การท่ี      
มีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552 (2) ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น า สภาพแวดล้อม      
การท างานกบัความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร และ (3) อิทธิพลของพฤติกรรมของผู้น า และ
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร การศกึษาใช้วิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณ โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ บคุลากรของบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  

ผลการศึกษา พบว่า (1) องค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552  มีพฤติกรรม
ของผู้น า สภาพแวดล้อมการท างานท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ และความสร้างสรรค์ในงานของ
บคุลากรอยู่ท่ีระดบัสงู (2) พฤติกรรมของผู้น า สภาพแวดล้อมการท างาน และความสร้างสรรค์ใน
งาน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (3) พฤติกรรมของผู้ น าและ
สภาพแวดล้อมการท างานมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร และทัง้สองตวั
แปรยงัมีอิทธิพลร่วมตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร ในกรณีท่ีพฤติกรรมผู้น าแบบเน้นงาน
ร่วมกับสภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจ พฤติกรรมผู้ น าแบบเน้นความสัมพันธ์ ร่วมกับ
สภาพแวดล้อมการท างานด้านสังคม และพฤติกรรมผู้ น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง ร่วมกับ
สภาพแวดล้อมการท างานด้านสงัคม 



 
 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Leader Behaviors and Work Environments that Affect Creativity at 

Work: a Case Study of Thailand's Most Innovative Companies 2009. 

Author  Miss Siwaporn Proyanont 

Degree  Master of Science (Human Resource and Organization Development) 

Year  2011 

 

 

The purposes of this study are: (a) to examine leader behaviors, work 

environments and creativity at work in Thailand's most innovative companies 2009,      

(b) to study the relationships between three factors as above. (c) to investigate the 

influences of leader behaviors and  work environments to creativity at work. This is a 

quantitative research. Data were collected from questionnaires of The Siam cement 

Group and The True Corporation Public Company Limited. 

 The findings include: (i) The leader behaviors, the creative work environments 

and the creativity at work in Thailand's Most Innovative Companies 2009 were at the 

high level. (ii) Leader behaviors, work environments and creativity at work were positive 

related together, significantly. (iii) Leader behaviors and work environments, had main 

effect on creativity at work, and this two factors also had Interaction effect on creativity 

at work, especially between task-oriented behaviors and psychological environments, 

relation-oriented behaviors and social environments or change-oriented behaviors and 

social environments. 
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ส าเร็จลุล่วงได้ เน่ืองมาจากผู้ เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อแนะน า     
ความคดิเห็นและก าลงัใจจากบคุคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบคุลากรของ บริษัท ปนูซีเมนต์
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อาจารย์ ดร. พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง กรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นอย่างสูงท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถกูต้องสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคณุ คณาจารย์ทกุทา่นแหง่สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอด 
และสร้างความรู้ให้แก่ผู้ เขียน และขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีของคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทุก
ท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นอย่างดี  ขอขอบคณุ
เพ่ือนๆ ท่ีรักทกุคนของผู้ เขียน ส าหรับก าลงัใจและความชว่ยเหลือท่ีมีให้มาโดยตลอด 

ท้ายท่ีสุดนี  ้ ผู้ เขียนขอขอบพระคุณ  และขอมอบความส าเร็จทัง้หมดจากการท า
วิทยานิพนธ์ฉบบันีแ้ด่คณุพ่อและคณุแม่ของผู้ เขียน ท่ีเป็นผู้ช่วยส่งเสริมและเป็นก าลงัใจท่ีส าคญั
ยิ่งของผู้ เขียนตลอดมา จนท าให้การศกึษาครัง้นีป้ระสบผลส าเร็จได้ตามท่ีตัง้ใจ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

ในโลกปัจจุบัน “ความสร้างสรรค์ (Creativity)” นับเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญท่ีช่วยแก้ปัญหา 

หรือการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ ท่ีดีกว่า เพ่ือยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจขององค์การได้ 

Cook (1998: 179) เสนอไว้ว่า การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ความสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงส่ิงท่ี  “มีไว้ก็

ดี” (Nice to Have) อีกต่อไป  แต่เป็นส่ิงท่ี “จะต้องมี” (Must Have) หากองค์การต้องการท่ีจะอยู่

รอดและเป็นผู้น าในการแข่งขันทางธุรกิจ เน่ืองจากความสร้างสรรค์สามารถเป็นพลังและจุดแข็ง

ทางการแข่งขัน ซึ่งสามารถใช้สร้างความแตกต่างเพ่ือเผชิญกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง

อย่างมากในปัจจุบันได้ และเห็นได้จากบริษัทชั้นน าในประเทศอังกฤษหลายบริษัท เช่น บริษัท 3M, 

Hewlett Packard และ Body Shop เป็นต้น มีการก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมความสร้างสรรค์เป็น

หนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญขององค์การในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จทั้งสิ้น  

Woodman (2008: 283-285) ได้แนะน าว่า ในภาวะท่ีองค์การต้องอยู่ในสภาวะการณ์ท่ีไม่

แน่นอนหรือต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ความสร้างสรรค์ เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดส่ิง

ใหม่ๆ ท่ีเรียกว่า “นวัตกรรม” ขึ้นภายในองค์การ หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงขึ้นภายในองค์การได้อีกด้วย ซึ่งส่ิงท่ีได้อธิบายไว้สามารถสรุปได้ว่า แม้นวัตกรรมและ

การเปล่ียนแปลงทั้งหมดในองค์การจะไม่ได้มาจากความสร้างสรรค์ภายในองค์การเสมอไป แต่

ความสร้างสรรค์ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในองค์การสามารถเป็นต้นก าเนิดของนวัตกรรมและการ

เปล่ียนแปลงได้ทั้งสิ้น ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดให้เกิดความสร้างสรรค์ จึงนับเป็นส่วน

หนึ่งของการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในองค์การนั่นเอง 
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ภาพท่ี 1.1  ความเช่ือมโยงระหวา่งการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัองค์การ นวตักรรม  
                   และความสร้างสรรค ์ 
แหล่งท่ีมา:  Woodman, 2008: 285. 

 
ภาพท่ี 1.1 แสดงให้เห็นว่า ความสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อการพฒันาองค์การเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะการปรับปรุง เปล่ียนแปลงกระบวนการด าเนินงานส่วนย่อยๆ ภายในองค์การ 
เน่ืองจากการพัฒนาการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ บางครัง้ต้องอาศัย
มมุมองของคนท่ีใกล้ชิดและมีความเข้าในการท างานในสว่นนัน้ๆ เป็นอย่างดี หากบคุลากรทกุภาค
สว่นมีความสร้างสรรค์ในการท างาน มีการมองเห็นถึงปัญหาและแนวทางใหม่ๆ  ท่ีสามารถน ามาใช้
พฒันาการท างานดีขึน้ได้ การด าเนินงานขององค์การก็จะเกิดประสิทธิภาพและพฒันาได้รวดเร็ว
ขึน้ด้วยในขณะเดียวกนั ยกตวัอย่างเช่น บริษัท น า้ตาลทรายชัน้น าแห่งหนึ่งของประเทศไทย เคยมี
ของเสียท่ีเกิดจากการผลิตน า้ตาล คือ ขีเ้ถ้าของชานอ้อยและตะกอนจากบอ่บ าบดัน า้ทิง้ ซึ่งต้องใช้
งบประมาณในการก าจดัของเสียในส่วนนีไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 5 ล้านบาท แตพ่นกังานฝ่ายผลิตได้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และเสนอให้น าของเสียเหล่านัน้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอิฐบล็อกแทน
การใช้ดินเหนียว ท าให้บริษัทแห่งนีใ้นปัจจบุนัมีของเสียจากการผลิตเป็นศนูย์ (Zero Waste) และ
ยงัได้อิฐบล็อกท่ีมีน า้หนกัเบาและต้นทุนท่ีถูกกว่า ช่วยสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับองค์การได้ในอีกทาง
หนึง่ เป็นต้น  (ผู้จดัการ 360 องศาออนไลน์, 2550) 

แม้ความสร้างสรรค์ จะหมายถึงการมีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการน าสิ่งท่ีมีประโยชน์มา
ประยกุต์ใช้ แตค่วามสร้างสรรค์ของบคุลากรท่ีส่งผลดีและมีประโยชน์ตอ่องค์การจะต้องเป็นความ
สร้างสรรค์ในการท างาน ซึ่งหมายถึงการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่นัน้มาใช้แสดงออกเป็น

 

นวัตกรรม  (Innovation) 

ความสร้างสรรค์ 
(Creativity) 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับองค์การ  

(Organizational Change) 
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พฤติกรรมการท างานหรือลักษณะการท างานท่ีสร้างสรรค์ด้วย ซึ่งความสร้างสรรค์ในงานของ
บคุลากรนี ้  Epstein (1990: 116) อธิบายว่าเป็นทกัษะเฉพาะของบคุคลท่ีสามารถพฒันาได้ 
เน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีขึน้อยู่กบัสมองและประสบการณ์ท่ีได้รับจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยความ
สร้างสรรคข์องบคุลากรเห็นได้จากการแสดงออกในด้านความคดิริเร่ิม การน าสิ่งท่ีมีประโยชน์มาใช้
ในองค์การโดยการพฒันาแนวคดิกระบวนการท างาน และการพฒันาผลผลิตใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้
ในงานนัน่เอง (West and Farr, 1990: 3-13) ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Cook (1998: 180) ท่ี
เสนอไว้วา่ เม่ือบคุคลมีความสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการท างานแล้ว ก็จะเกิดการพฒันาเป็นสิ่งใหม่ๆ 
ขึน้ในองค์การและกลายเป็นนวตักรรมในท่ีสดุ (ดงัภาพท่ี 1.2) 

 

 
 
ภาพท่ี 1.2  ความเช่ือมโยงระหวา่งความสร้างสรรค์ของบคุคลและนวตักรรมในองค์การ  
แหล่งท่ีมา: Cook, 1998: 180. 

 
ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร มีประโยชน์ตอ่ทัง้ตวับคุคลและองค์การทกุระดบั คือ 

ช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาตนด้านความรู้สึกนึกคิด ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนท างานเป็นผลส าเร็จ 
อยากคิดและท าสิ่งใหม่ๆ ไม่ยึดติด ท้าทายตน ท างานท่ีมีความซ า้ซ้อนให้ง่ายลง สามารถแก้ไข
ปัญหา และตดัสินใจได้ตรงจุด ให้ความร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนัน้แล้ว ยัง
สง่ผลดีตอ่องค์การ คือ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความอยูร่อดขององค์การ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในองค์การด้านผลผลิต กระบวนการแบบใหม่ วิธีการใหม่ ท่ีดีขึน้กว่าเดิม ดังเช่นในกรณีของ
พนกังานฝ่ายผลิตของบริษัทน า้ตาลท่ีได้ยกเป็นตวัอย่างไปในข้างต้น หลงัจากท่ีพนกังานคนนัน้ใช้
ความสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อองค์การแล้ว เขาก็ได้รับการยกย่องช่ืนชม เกิดเป็น
ความภาคภูมิใจในการท างาน อันน าไปสู่ความพยายามท่ีจะน าความสร้างสรรค์มาใช้ในการ
ท างานมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัเป็นแบบอย่างให้พนกังานคนอ่ืนๆ ใช้ความสร้างสรรค์ในการท างาน
มากขึน้อีกด้วย  

Hellriegel, Slocum and Woodman (2001 อ้างถึงใน วรรณภา โอฐยิม้พราย, 2545: 14-
16) ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เม่ือการสร้างสรรค์งานในองค์การเป็นการสร้างสรรค์งานท่ี
เกิดจากบคุลากร ดงันัน้ในการท างานร่วมกนัของคนในองค์การ  ผู้น าจึงมีบทบาทในการสนบัสนนุ

Individual 
Creativity

Organizaion 
Creativity

Innovation
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และเสริมสร้างให้บุคคลหรือกลุ่มในองค์การ มีความคิด หรือแนวทางในการสร้างสิ่งใหม่ วิธีการ
ใหม่ๆ  ในการปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพดีและเกิดประโยชน์ตอ่องค์การ ซึ่งสอดคล้องกบัรายงาน
ของ Clapman (2000: 138-139) ท่ีเสนอว่าผู้น ามีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ องค์การท่ีผู้น าเปิดโอกาสให้บุคคลในองค์การได้เสนอความคิดเห็นสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ย่อมท าให้องค์การนัน้มีผลผลิตเพิ่มขึน้ สามารถแข่งขนักบัองค์การอ่ืนและตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ดีกว่าองค์การอ่ืนๆ ยกตวัอย่างเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งผู้บริหารองค์การมีความ
พยายามในการแก้ปัญหาความเหล่ือมล า้ของระบบอาวโุสในบริษัท ด้วยการปลกูฝังวฒันธรรมให้มี
ความเท่าเทียมในการแสดงความคิด เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานแสดงออก และสร้างความท้าทาย
ให้กบัพนกังานรุ่นใหม ่กระตุ้นเร้าความคดินอกกรอบด้วยเงินเดือนท่ีสงูตามความสามารถ หรือเห็น
ได้จากในหลายองค์การ ท่ีมีการประชุมทุกวนัและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในท่ี
ประชุม ก็ยังสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมได้ เป็นต้น (หน่วยพัฒนาองค์การและศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2553) 
 อย่างไรก็ตาม แม้ผู้น าจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนให้เกิดความสร้างสรรค์
ในงานของบุคลากร แต่หากปัจจัยอ่ืนๆ ไม่สอดคล้องหรือไม่ส่งเสริมแล้ว การสร้างสรรค์งานของ
บุคลากร ก็ไม่สามารถเกิดขึน้ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้น่ืองจากการศึกษาของ 
Epstein (1990: 116-140) ท่ีพบว่า ความสร้างสรรค์ยงัขึน้อยู่กบัสมองและประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการท่ีจะพัฒนาทักษะความสร้างสรรค์ได้ดี จะต้องกระตุ้นด้วย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกบัการศกึษาของ Hennessey and Amabile (1988: 11-38) ท่ีพบว่าปัจจยั
ทางด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหลกัในผลงานท่ีมีความสร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมก็
มีส่วนในการคงไว้หรือแปรเปล่ียนความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของบุคคลเช่นกัน  ซึ่งจากผล
การศึกษาต่างๆ สามารถสรุปถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาความสร้ างสรรค์ในงานของ
บคุลากรได้ ดงัภาพท่ี 1.3 

ในหลายๆ องค์การ การจัดสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเหมาะสมก็ช่วยให้เกิดการ
สร้างสรรค์ อันน ามาซึ่งนวัตกรรมได้ ยกตวัอย่างเช่น บริษัท น า้ตาลมิตรผล มีการจัดโครงการ
ประกวดนวตักรรม “Mitr Phol Best Innovation Award” ขึน้เป็นประจ าทกุปี เพ่ือสร้างบรรยากาศ
การแข่งขนั ส่งเสริมให้พนกังานมีความริเร่ิมสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือพฒันาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสงูขึน้ (ผู้จดัการ 360 องศาออนไลน์, 2550) หรือบริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรือ KTC ท่ีให้ความเช่ือมั่นในความเป็นมืออาชีพของพนักงาน เน้นบรรยากาศการท างานท่ี
สนกุสนาน มีอิสระ ไมว่า่จะเป็น การแตง่ตวั เขตพืน้ท่ีท างานท่ีรองรับความคดิสร้างสรรค์ เป็นต้น  
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ภาพท่ี 1.3 สรุปปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาความสร้างสรรค์ในงาน 
 

เน่ืองจากความสร้างสรรค์ได้กลายมาเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในปัจจุบนั การริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ในองค์การ ช่วยน ามาซึ่งนวตักรรมท่ีช่วยแก้ไขปัญหาและพฒันาธุรกิจได้เป็นอย่างดี  และ
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ชัดเจนว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดความสร้างสรรค์ในงานของ
บุคลากรจะประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผู้ น า  ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรเองและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ซึง่ในบริบทการท างานภายในองค์การ นอกเหนือจากการฝึกอบรมซึ่ง
เป็นการพัฒนาทกัษะความสร้างสรรค์ให้กับพนักงานแล้ว การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของผู้น า 
และการจดัสภาพแวดล้อมการท างานให้ส่งเสริมความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร ถือเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีสามารถชว่ยพฒันาความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรได้ในอีกทางหนึ่ง ดงันัน้การศกึษา
ในครัง้นีจ้ึงมุ่งศกึษาในสองปัจจยัดงักล่าว คือ รูปแบบพฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการ
ท างานท่ีชว่ยสง่เสริมความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรได้  

ในประเทศไทย มีหลายองค์การธุรกิจท่ีได้ช่ือว่า เป็นองค์การสร้างสรรค์หรือองค์การแห่ง
นวตักรรม ซึ่งในปี 2552 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์หาวิทยาลยั ได้ร่วมกับ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดโครงการจัดอันดับองค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียม 
(Thailand's Most Innovative Companies 2009) ภายใต้แนวคิด “ความเป็นเลิศด้านนวตักรรม
ในยุคถดถอย” เพ่ือคดัเลือกกิจการท่ีได้สร้างสรรค์นวตักรรมและน าไปใช้รับมือกับสถานการณ์
วิกฤตและถดถอยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปเป็นต้นแบบส าหรับองค์การอ่ืนได้น าแนวคิดไป
ประยกุต์ใช้ตอ่ไป ซึ่งผลท่ีออกมาพบว่า  รางวลับริษัทท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมประเภทธุรกิจบริการ 
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(Service) ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส่วนรางวัลบริษัทท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียม

ประเภทท่ีไม่ใช่ธุรกิจบริการ (Non-Service) ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

งานวิจัยชิ้นนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้น า สภาพแวดล้อมใน

การท างานและความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรของทั้ง 2 องค์การข้างต้น รวมทั้งศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีส่งผลต่อความสร้างสรรค์

ของบุคลากร เพ่ือท่ีจะน าผลการศึกษาท่ีได้มาใช้เป็นองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การธุรกิจของ

ไทย ตลอดจนน าไปใช้ในการศึกษาต่อยอดความรู้ได้ต่อไปในอนาคต 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.  ศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้น า สภาพแวดล้อมการท างาน และความสร้างสรรค์ใน 

งานของบุคลากร ขององค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวัลองค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552  

2.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น า สภาพแวดล้อมการท างานกับความ

สร้างสรรค์ในงานของบุคลากร  

3.  ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมของผู้น า และสภาพแวดล้อมการท างาน ท่ีมีต่อความ 

สร้างสรรค์ในงานของบุคลากร  

 

1.3  ค าถามในการศึกษา 

 
1.  พฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวัตกรรม 

ยอดเย่ียมในปี 2552 ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับใด 

2.  ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมในปี  

2552 อยู่ในระดับใด 

3.  พฤติกรรมของผู้น ากับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

4.  สภาพแวดล้อมการท างานกับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กัน 

หรือไม่ 

5.  พฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างาน มีอิทธิพลต่อความสร้างสรรค์ใน 

งานของบุคลากรหรือไม่ 
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1.4  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
1.5  ขอบเขตของการศึกษา  

 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรมของผู้น า และลักษณะสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี

ส่งเสริมให้เกิดความสร้างสรรค์ขององค์การธุรกิจท่ีได้รับรางวัลองค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียม

ประจ าปี 2552 และศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลท่ีตัวแปรต่างๆ มีต่อความสร้างสรรค์ในงาน

ของบุคลากร โดยมีขอบเขตของการศึกษาด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ การเลือกศึกษาใน

องค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวัลองค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมประจ าปี 2552 จ านวนทั้งสิ้น 2 

ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 

1. การแสวงหาโอกาส  

(Opportunity Exploration) 

2. ความคิดริเร่ิม  

(Generativity) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

(Formative Investigation) 

4. การเป็นผู้น าความคิด  

(Championing) 

5. การประยุกต์ใช้  

(Application) 

 

1.  พฤติกรรมของผู้น า 

1.1 พฤติกรรมแบบเน้นงาน  

(Task-Oriented Behaviors) 

1.2 แบบเน้นความสัมพันธ์ 

(Relation-Oriented Behaviors) 

1.3 แบบเน้นการเปล่ียนแปลง 

(Change-Oriented Behaviors) 
 

2.  สภาพแวดล้อมในการท างาน 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

(Physical Environments) 

2.2 สภาพแวดล้อมด้านสังคม 

(Social Environments) 

2.3 สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ 

(Psychological Environments) 
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องค์การ คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ มีตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 

1) ตัวแปรอิสระ 6 ตัว ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเน้นงาน พฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพันธ์     

พฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง สภาพเเวดล้อมทางด้านกายภาพ สภาพเเวดล้อมทางด้านสังคม 

และสภาพเเวดล้อมทางด้านจิตใจ   

2)  ตัวแปรตาม 1 ตัว ได้แก่ ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร  

 

1.6  วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีวิธีการรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ร่วมกับข้อค าถามท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเป็นเคร่ืองมือ  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ บุคลากรท่ีท างานในองค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวัล

องค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552  จ านวน 2 องค์การ คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นองค์การในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทธุรกิจบริการ (Service) และ บริษัท ปูนซิ

เมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์การในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทธุรกิจท่ีไม่ใช่งานบริการ 

(Non-Service) ทั้งนี้ สององค์การดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการคัดกรองและการประเมินโดย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยตรง และได้รับการตัดสินให้

เป็นบริษัทท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในปี 2552  

 

1.7  ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 

1.  ในการเก็บข้อมูลจากองค์การท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา สามารถเก็บได้เฉพาะบริษัทย่อย 

ในของแต่ละกลุ่มธุรกิจของแต่ละองค์การท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถเก็บรวมถึง

บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ 

2.  องค์การท่ีใช้ศึกษา เป็นเพียงหนึ่งองค์การในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จึงไม่สามารถเป็น

ตัวแทนขององค์การต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนั้นการตัดสินรางวัลยังขึ้นอยู่กับ

เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดขึ้นในแต่ละปีด้วย 
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1.8  นิยามศัพท์ 
 

พฤติกรรมของผู้น า หมายถึง ลกัษณะการกระท าหรือการแสดงออกของผู้บริหารท่ีแสดง
ความสามารถหรือแสดงคณุลกัษณะส่วนบุคคลในการบริหารจดัการหรือด าเนินการงานใดๆ ใน
องค์การ ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ พฤติกรรมผู้น าท่ีเน้นงาน พฤติกรรมผู้น าท่ีเน้นความสมัพนัธ์ 
และพฤตกิรรมผู้น าท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง 

พฤตกิรรมผู้น าแบบเน้นงาน หมายถึง พฤตกิรรมของผู้น าท่ีมุง่เน้นความส าเร็จของงานเป็น
หลกั มีความชดัเจนในการจดัระบบงาน มีการด าเนินงานตามนโยบาย ให้ความส าคญักับการสัง่
การ การควบคมุ มีการก ากบัตดิตามผลการด าเนินงานในองค์การอยา่งตอ่เน่ือง  

พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นความสมัพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าท่ีมุ่งเน้นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีเป็นหลกั ให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบตัิงาน ให้ค าปรึกษา ให้ความเช่ือถือและความ
ไว้วางใจในการปฏิบตังิาน มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีอิสระสามารถตดัสินใจในการปฏิบตัิงานได้
ด้วยตนเอง เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 

พฤติกรรมผู้ น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผู้ น าท่ีมุ่งเน้นให้
ความส าคญักับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ภายนอกองค์การ มกัมีการ
ผลกัดนัเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง สนบัสนนุการด าเนินการเปล่ียนแปลง มุ่งปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบั
สภาพแวดล้อม ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงองค์การเป็นส าคญั 

สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สิ่งต่างๆ ภายในองค์การท่ีอยู่รอบตัวบุคคลซึ่ง
สามารถส่งผลตอ่พฤติกรรมและความรู้สึกของบคุคลนัน้ๆ โดยอาจเป็นสิ่งท่ีส่งเสริม เอือ้ประโยชน์
ต่อการท างาน หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการท างานก็ได้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมทางด้านสงัคม และสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจ 

สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมตา่งๆ ภายในท่ีท างานท่ีเอือ้ตอ่การ
เรียนรู้และการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานประกอบด้วย แสงสว่าง ความเป็นระเบียบ 
ความสะอาดปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน รวมทัง้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบตังิาน เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมด้านสงัคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมในเชิงสมัพนัธภาพหรือการสนบัสนุน
ภายในองค์การท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ปฏิบตังิาน และเอือ้ตอ่การเรียนรู้และการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการท างาน เช่น ความสมัพนัธ์ท่ีดี การติดตอ่ส่ือสารท่ีดี การได้รับการยอมรับการพึ่งพาอาศยัซึ่ง
กนัและกนั ความก้าวหน้าในท่ีการงาน เป็นต้น 
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สภาพเเวดล้อมด้านจิตใจ หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด 

ความรู้สึกทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงานและเอื้อต่อการเรียนรู้และการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ

ท างาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการท างาน การมีอิสระในการตัดสินใจความสุขและความพึ่ง

พอใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ความเคารพ เช่ือมั่นในเหตุผล เป็นต้น 

ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์การ ท่ีแสดงออกถึงความสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้ผลผลิตใหม่จากแนวคิดท่ีเป็น

ประโยชน์และมีคุณค่า ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมการแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ การคิดริเร่ิม การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเป็นผู้น าความคิด และการประยุกต์ใช้ความคิดต่างๆ 

องค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 หมายถึง องค์การธุรกิจไทยจ านวน 2 องค์การ คือ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

1.9  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.  ท าให้ทราบลักษณะพฤติกรรมของผู้น า สภาพแวดล้อมในการท างาน และความ 

สร้างสรรค์ในงานของบุคลากรในองค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวัลองค์การท่ีมีนวัตกรรยอดเย่ียมปี 

2552 

2.  ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น า สภาพแวดล้อมในการท างาน  

และความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร รวมถึงอิทธิพลท่ีพฤติกรรมของผู้น า และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน ส่งผลต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร ซึ่งสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็น

ข้อมูลในการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้ในอนาคต 

3.  ผลการศึกษา สามารถท าให้องค์การต่างๆ ท่ีต้องการพัฒนาความสร้างสรรค์ในงาน 

ของบุคลากร หรือพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ

พฤติกรรมของผู้น า และสภาพแวดล้อมในการท างาน  เน่ืองจากผลการศึกษา สามารถใช้เป็น 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น า และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน และความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรได้ 

4.  สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประยุกต์ในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้น า และ 

สภาพแวดล้อมในการท างาน  ตลอดจนความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรเพ่ือขับเคล่ือนองค์การ

ไปสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมได้ในท่ีสุด



 
 

บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

เนือ้หาในบทนี ้จะน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของ
ผู้น าสภาพแวดล้อมการท างานท่ีสง่เสริมความสร้างสรรค์ และความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 4 สว่น  ดงันี ้

2.1  ผู้น าและพฤตกิรรมของผู้น า 
2.2  สภาพแวดล้อมในการท างาน  
2.3  ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
2.4  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1  ผู้น าและพฤตกิรรมของผู้น า 
 

ผู้น าเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งในการน าองค์การไปสู่ทิศทางท่ีต้องการและบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีองค์การก าหนดไว้ จึงมีผู้ ท่ีสนใจศกึษาเก่ียวกบัผู้น าจ านวนมาก ซึ่งกระแสความ
สนใจในการศกึษาเก่ียวกบัผู้น านีเ้อง ท าให้มีนิยามความหมายของค าวา่ “ผู้น า” ไว้มากมาย 

 
2.1.1  ความหมายของค าว่าผู้น า 
ผู้น า (Leader) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งประการหนึ่งตอ่ความส าเร็จขององค์การทัง้นี ้เพราะ

ผู้ น ามีภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะต้องวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้
บคุลากรขององค์การปฏิบตัิงานตา่งๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้
ไว้ นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและให้ความหมายของผู้ น าไว้ต่างๆ กัน  ดังตารางท่ี 2.1
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ตารางท่ี 2.1  ความหมายของค าวา่ผู้น า 
 

ที่มา ความหมายของผู้น า 

 Hulin (1966 อ้างถึงใน      
ไขแสง ชวศริิ, 2528: 2) 

ผู้น า หมายถึง บคุคลใดบคุคลหนึง่ในห้าลกัษณะ คือ  
     1) บคุคลท่ีมีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอ่คนในหนว่ยงาน 
          มากกวา่บคุคลอ่ืน   
     2) บคุคลท่ีมีบทบาทเหนือบคุคลอ่ืน  
     3) บคุคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการท าให้หนว่ยงานด าเนินไปสู่  
         เป้าหมายท่ีวางไว้  
     4) บคุคลท่ีได้รับเลือกจากบคุคลอ่ืนให้เป็นผู้น า  
     5) บคุคลท่ีด ารงต าแหนง่ผู้น าในหนว่ยงานตามหน้าท่ี 

Fiedler (1971: 1) ผู้น า หมายถึง บุคคลท่ีกลุ่มได้มอบหมายหน้าท่ีให้ควบคมุ หรือ
ประสานงานกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจของกลุม่ 

 McFarland (1979:       
214-215) 

ผู้น า หมายถึง บุคคล ท่ีมีความ สามารถในการใช้อิทธิพลให้คน
อ่ืนท างานในระดับต่างๆ ท่ีต้องการให้บรรลุเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

 DuBrin (1998: 431)  ผู้น า หมายถึง บคุคลท่ีท าให้องค์การประสบความก้าวหน้าและ
บรรลุความส าเร็จโดยเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลท่ีเป็นผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ น าคือบุคคลท่ี
ก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของกลุม่ 

Yukl (2006: 3-4) ผู้น า คือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ ท่ีต้องปฏิบตัิ
ภาระหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น าท่ีได้รับมอบหมายบคุคลอ่ืนในกลุ่ม
ท่ีเหลือก็คือผู้ตาม แม้จะเป็นหวัหน้ากลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตา่งๆ ก็ตาม  

 
ในงานวิจยันี ้ ผู้น า หมายถึง บคุคลท่ีได้รับการเลือกหรือได้รับการยกย่องจากกลุ่มคนให้

เป็นหวัหน้า หรือเป็นผู้ มีอ านาจตดัสินใจ โดยน ากลุ่มคนให้ปฏิบตัิงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ ซึ่งอาจเป็นผู้น าท่ีได้รับการแตง่ตัง้ต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็นทางการก็ได้  แต่
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อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้น าคนหนึ่งๆ จะสามารถเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้มากน้อย
เพียงไรนัน้ สว่นหนึง่จะต้องมาจากการมีภาวะความเป็นผู้น าในตวัเองท่ีเหมาะสมด้วย  

 
2.1.2  วิวัฒนาการของการศึกษาเก่ียวกับผู้น า 
การศึกษาผู้ น าเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้พัฒนาการของ

ทฤษฎีเก่ียวกบัผู้น ามีการเปล่ียนแปลงแนวทางการศกึษาไปตามยคุสมยั ซึ่งสามารถจดักลุ่มทฤษฎี
ได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1.2.1  ทฤษฎีคณุลกัษณะ (Trait Theory)  เป็นแนวทางการศกึษาผู้น าในชว่ง 
ต้น ทฤษฎีนีไ้ด้แนวทางมาจากทฤษฎีมหาบรุุษ (Great Man Theory) ในสมยักรีกและโรมนัโบราณ 
ซึ่งเช่ือว่า ลกัษณะของผู้น าเป็นลกัษณะท่ีถ่ายทอดกันมาแตก่ าเนิด  ไม่สามารถพฒันาได้ ผู้น าท่ี
ประสบความส าเร็จจะต้องมีคณุลกัษณะพิเศษ ในช่วงนีจ้ึงมุ่งเน้นศึกษาคณุลกัษณะผู้น าอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วง ค.ศ.1930-1940 แต่ผลการวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถบ่งบอก
คณุลกัษณะท่ียืนยนัได้ถึงความส าเร็จของผู้น าได้ (DuBrin, Dalglish and Miller, 2006: 51) จาก
การศกึษาตอ่มาพบวา่ภาวะผู้น าเป็นลกัษณะพิเศษท่ีมิได้ถ่ายทอดจากบรรพบรุุษอย่างเดียว บคุคล
สามารถพฒันาภาวะผู้น าของตนเองได้ จึงมีการศกึษาพฤติกรรมผู้น าในระยะตอ่มา แตอ่ย่างไรก็
ตามคณุลกัษณะของผู้น าหลายประการในทฤษฎีคณุลกัษณะยงัสามารถบรรยายถึงผู้น าท่ีประสบ
ผลส าเร็จในปัจจบุนัได้ (Marquis and Huston,1996: 32) 

2.1.2.2  ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้น า (Behavioral Theory) การศกึษาเร่ิมขึน้ประมาณ 
ช่วงปี ค.ศ. 1940-1960  เป็นการพิจารณาลกัษณะเฉพาะตวัของผู้น าตามวิธีการใช้อ านาจหรือ
แนวพฤติกรรมโดยไม่ค านึงถึงสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่  พบว่าผู้น ามี 3 แบบคือ ผู้น าแบบ
อตัตาธิปไตย ผู้น าแบบประชาธิปไตย และผู้น าแบบตามสบาย จากการศกึษาส่วนใหญ่พบว่า ผู้น า
แบบประชาธิปไตยดีท่ีสดุ หลงัจากนัน้ได้มีการศกึษาพฤติกรรมผู้น าโดยเช่ือมโยงไปถึงผลกระทบท่ี
เกิดจากพฤติกรรมผู้น า ได้แก่ ผลการปฏิบตัิงาน และความพึงพอใจของผู้ตาม โดยผลการศกึษาท่ี
ถกูกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง คือ การศกึษาของนกัวิจยัท่ีมหาวิทยาลยัโอไฮโอ  ในปี ค.ศ. 1940  ซึ่ง
ศกึษาและจ าแนกพฤติกรรมผู้น าเป็น 2 มิต ิ (Robbins, 2001: 316) ได้แก่ พฤติกรรมแบบมุ่งเน้น
งาน (Initiating Structure) ท่ีผู้น าจะมุ่งเน้นการก าหนดบทบาทการท างานของตนและผู้ปฏิบตัิงาน  
พยายามจัดระบบการท างานให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย และพฤติกรรมแบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Consideration) ท่ีผู้น าจะค านึงถึง
สมัพันธภาพในการท างาน ให้ความไว้วางใจ เคารพความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงานเป็นหลัก 
ตลอดจนใส่ใจความรู้สึก ความผาสกุ และความพึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงาน  โดยผลจากการศกึษา
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พบว่า ผู้น าท่ีมีพฤติกรรมแบบมุ่งเน้นงานและมุ่งเน้นความสมัพนัธ์สงู จะท าให้ผลการปฏิบตัิงาน
และความพึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงานสงูมากกว่าผู้น าท่ีมุ่งเน้นงานและมุ่งเน้นความสมัพนัธ์ต ่า  ทัง้นี ้
Yukl (2006: 204) ได้แสดงความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าผู้น าท่ีประสบความส าเร็จจะต้องให้
ความส าคญัทัง้คนและงาน  

ในชว่งเวลาเดียวกนั นกัวิจยัในมหาวิทยาลยัมิชิแกน ก็ได้ศกึษาพฤตกิรรมผู้น า 
เช่นเดียวกนั โดยจ าแนกพฤติกรรมผู้น าเป็น 2 มิติ (Robbins, 2001: 316-317) คือ พฤติกรรม
มุ่งเน้นคน (Employee Oriented) และพฤติกรรมมุ่งเน้นผลผลิต (Production Oriented) และผล
จากการศกึษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกนยืนยนัว่า ผู้น าท่ีให้ความส าคญักบัผู้ปฏิบตัิงานจะมีผลการ
ปฏิบตัิงานและความพึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงานในระดบัท่ีสูงกว่าผู้น าท่ีให้ความส าคญักับผลผลิต  
(Robbins, 2001: 316)  อยา่งไรก็ตามผู้น าแตล่ะรูปแบบจะส่งผลตอ่ประสิทธิผลและบรรยากาศใน
หน่วยงานแตกต่างกันไป ถ้าผู้บริหารเลือกใช้ลกัษณะผู้น าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะช่วย
สร้างบรรยากาศและประสิทธิผลของงานได้ดียิ่งขึน้  

2.1.2.3  ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ (Situational Theory) เม่ือเกิดกระแสของการศกึ 
ษาพฤตกิรรมของผู้น าท่ีจะต้องรวมเอาสถานการณ์แวดล้อมเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย ในช่วงปี ค.ศ. 
1960-1980 จึงเป็นระยะท่ีถือว่าภาวะผู้น าหรือพฤติกรรมของผู้น าเป็นเร่ืองของสถานการณ์ไม่ใช่
ของแต่ละบุคคล ผู้น าจะประสบความส าเร็จได้ต้องศึกษาสถานการณ์ก่อน แล้วจึงปรับรูปแบบ
พฤติกรรมการน าให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ Fiedler (1967 อ้างถึงใน Marquis and Huston, 
2000: 15) เสนอวา่ ไมมี่รูปแบบผู้น าแบบใดแบบเดียวท่ีดีเลิศเหมาะสมกบัทกุสถานการณ์  

 2.1.2.4  ทฤษฎีภาวะผู้น ายคุใหม่ (Contemporary Theory) การศกึษาเก่ียวกบั
ผู้น าในชว่งหลงัปี ค.ศ. 1970 เร่ิมพบวา่ การเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
เชน่บรรยากาศองค์การ คา่นิยมของผู้น าและผู้ตาม สิ่งแวดล้อม และอิทธิพลของผู้น า จึงมีผู้ศกึษา
ผู้น าแนวใหม่ไว้ตา่งๆ กนั เช่น ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบโดดเดน่ (Charismatic Leadership Theory) 
ภาวะผู้น าท่ีมีวิสยัทศัน์ (Visionary Leadership) ภาวะผู้น าแบบปรับเปล่ียน (Transactional 
Leadership) และภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เป็นต้น  แต่
ทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมและน ามาศกึษากนัอย่างกว้างขวางคือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership Theory)   

 
2.1.3  ทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมของผู้น า 

 การศึกษาพฤติกรรมของผู้น า ยงัคงมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในปัจจุบนั เน่ืองจาก
เป็นการศกึษาเก่ียวกบัภาวะของบคุคลท่ีแสดงความสามารถในการเป็นผู้น าหรือแสดงคณุลกัษณะ
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สว่นบคุคลจนได้รับการยอมรับจากสมาชิกให้เป็นหวัหน้าของกลุ่ม เป็นผู้บริหารควบคมุพฤติกรรม
กลุม่ ซึง่พฤติกรรมของผู้น านี ้เม่ือน าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาผู้บริหารในองค์การ โดยส่งเสริมให้
มีการแสดงออกร่วมกบัการใช้อิทธิพลท่ีมีอยูเ่พ่ือจงูใจให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผ่าน
กระบวนการบริหารจดัการได้อยา่งเหมาะสม จะสามารถชว่ยให้งานขององค์การสามารถด าเนินไป
ได้อยา่งก้าวหน้าและบรรลผุลส าเร็จได้เป็นอยา่งดี 
 อย่างไรก็ตาม การประยกุต์ใช้ผลการศกึษาไปพฒันาพฤติกรรมของผู้น าในองค์การต้องมี
การปรับเปล่ียนและเลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การนัน้ๆ  เน่ืองจากพฤติกรรมท่ี
ผู้น าแสดงให้ปรากฏจะต้องแสดงออกอย่างมีศิลปะและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือให้
การปฏิบตัิงานประสบผลส าเร็จด้วยดี นอกจากนัน้การแสดงพฤติกรรมของผู้น าในแต่ละองค์การ
จะมีความแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์ในการด าเนินการขององค์การนัน้ๆ เพ่ือก่อให้เกิดสภาวะ
แวดล้อมท่ีสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรได้ร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ให้กบัองค์การได้มากท่ีสดุ 
ทัง้นี ้มีทฤษฏีเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้น า ซึง่สามารถสรุปรวมได้ดงันี ้

 2.1.3.1  พฤตกิรรมของผู้น าการเปล่ียนแปลงของ Burn  
 Burn (1987: 4) ได้อธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมผู้ น าการเปล่ียนแปลง 

(Transformational Leadership) ว่าเป็นกระบวนการท่ีทัง้ผู้น าและผู้ตามใช้ระบบคณุธรรมในการ
สร้างจิตส านึกของผู้ ตามให้มีอุดมคติและมีค่านิยมทางจริยธรรมท่ีสูงขึน้ ซึ่งองค์ประกอบของ
พฤตกิรรมของผู้น าการเปล่ียนแปลงจะมี 4 ประการ ดงันี ้

        1)  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charisma) ซึ่ง House and 
Mitchell (1977: 81-97) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมบง่ชีท่ี้แสดงว่าผู้น าเป็นผู้น าท่ีมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์ คือ ผู้ตามเช่ือในความถกูต้องของความคิดของผู้น า ผู้ตามมีความเช่ือคล้ายกับผู้น า ผู้
ตามยอมรับผู้น าโดยไม่สงสยั ผู้ตามรักใคร่ผู้น า ผู้ตามเต็มใจเช่ือฟังผู้น า ผู้ตามมีความผูกพนักับ
ภารกิจขององค์การ ผู้ตามมีเป้าหมายสูงในการปฏิบตัิงาน และผู้ตามเช่ือว่าผู้น าจะช่วยให้ผู้ตาม
ปฏิบตังิานขององค์การได้ส าเร็จ 

        2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ซึ่งการสร้างแรงบนัดาลใจมกัมี
ความใกล้ชิดกับการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ เพราะเป็นวิธีการท่ีผู้น าสามารถท าให้ผู้ ร่วมงาน
ทราบวา่ในอนาคต ถ้าทกุคนมีสว่นร่วมในการท างาน ก็จะสามารถปฏิบตัิภารกิจท่ีรับมอบหมายได้
ส าเร็จลลุว่ง 

        3)  การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรมท่ี
ผู้น าแสดงออกถึงการกระตุ้นให้มีการใช้ปัญญาหรือใช้ความคิด โดยท่ีผู้น าจะเปล่ียนสภาพเป็น
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ผู้สร้างเง่ือนไข และให้ผู้ตามแก้ไขปัญหานัน้ด้วยปัญญา โดยอาจกระตุ้นการสร้างระบบความคิด 
ซึง่นบัเป็นวิธีการแบบใหมท่ี่ชว่ยให้ผู้ตามเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

4)  การมุง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (Individualized Consideration)  
เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้น ากบัผู้ตาม โดยจะส่งผลถึงความพอใจ
ของผู้ตาม ซึ่งการสร้างความสมัพนัธ์นี ้แบง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ มุ่งสมัพนัธ์แบบเน้นกลุ่ม และมุ่ง
สมัพนัธ์แบบรายบคุคล 

2.1.3.2  พฤตกิรรมของผู้น าตามสถานการณ์ของ Hersey and Blanchad 

Hersey and Blanchard (1982: 103-104) จากมหาวิทยาลยัโอไฮโอ  
สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามสถานการณ์ (Situation Approach) และสรุปได้ว่ามิติ
การเป็นผู้น ามี 2 ด้าน คือ ด้านมิตรสมัพนัธ์และด้านกิจสมัพนัธ์ ดงันี ้

        1)  พฤติกรรมผู้น าด้านมิตรสัมพันธ์ (Consideration Structure) เป็น
พฤติกรรมของผู้น าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัผู้น ากบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา ซึ่งแสดงออกต่อกัน
แบบมิตร มีการเคารพซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกันในการท างาน แสดงออกด้วยความรู้สึก
ชอบ รัก เอือ้อาทรต่อกัน ซึ่งเป็นความอบอุ่นท่ีผู้น าแสดงต่อสมาชิกภายในองค์การหรือการสร้าง
ความสมัพนัธ์เป็นรายบคุคล 

       2)  พฤติกรรมผู้น าด้านกิจสมัพนัธ์ (Initiating Structure) เป็นพฤติกรรม
ของผู้น าท่ีแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ น ากับผู้ ใต้บงัคบับญัชาในด้านความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามนโยบายหรือตามแผนงาน การติดตอ่ส่ือสารและวิธีการด าเนินการให้ส าเร็จลลุ่วง
ไปด้วยดี ท าความเข้าใจในการปฏิบตัิงานท่ีต้องปฏิบตัิเป็นรายบคุคล มีลกัษณะของการแบง่งานท่ี
ชัดเจน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ ใต้บงัคบับัญชา เป็นไปตามต าแหน่งหน้าท่ีการงาน
เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้การแสดงพฤตกิรรมผู้น าท่ีเน้นงานและพฤตกิรรมผู้น าท่ีเน้นความสมัพนัธ์  
ผู้บริหารจะต้องรู้จกัเลือกรูปแบบให้สมัพนัธ์กบัสมาชิกในองค์การ ซึง่ภาพท่ี 2.1 จะแสดงถึงรูปแบบ
พฤติกรรมผู้น าได้ 4 ลกัษณะ คือ การบอกให้ท า (Telling) การขายความคิด (Selling) การมีส่วน
ร่วม (Participation) และการมอบหมายงาน (Delegating)   
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ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลองภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของ Hersey and Blanchard   
แหล่งท่ีมา:  Hersey and Blanchard, 1982: 104. 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงถึงรูปแบบพฤตกิรรมผู้น าตามสถานการณ์ของ Hersey and  
Blanchard ซึง่แตล่ะรูปแบบมีรายละเอียดดงันี ้

การบอกให้ท า (Telling) มีความเหมาะส าหรับพฤตกิรรมท่ีเน้นการท างานสงู แต ่
พฤติกรรมความสมัพนัธ์ต ่า โดยท่ีผู้น าต้องก าหนดให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิและอธิบายในสิ่งท่ี
ต้องปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้ ใต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบต ่าไม่เต็มใจ
ท างาน มีทักษะต ่า และขาดความเช่ือมั่นในการท างาน โดยผู้ บริหารเป็นผู้ ก าหนดสั่งการให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาต้องปฏิบตัติามท่ีสัง่และมุง่ท่ีผลของงาน 

การขายความคดิ (Selling) เหมาะกบัพฤตกิรรมการท างานสงู พฤตกิรรม 
ความสมัพนัธ์สงูโดยผู้น าจะบอกลกัษณะของการปฏิบตังิานในขณะเดียวกนัผู้บงัคบับญัชาจะให้ 
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การสนับสนุนผู้ ใต้บงัคบับญัชาตามความต้องการของผู้ปฏิบตัิ  รูปแบบการขายความคิดนีจ้ ะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือผู้ ใต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบสูง และเต็มใจท่ีจะท างานมีความ
เช่ือมัน่ในการท างานแตข่าดทกัษะในการท างานท่ีเหมาะสม ผู้น าจงึต้องใช้วิธีการบอกลกัษณะงาน
ด้วยการขายความคดิเพ่ือเสริมทกัษะท างานท่ีเหมาะสม 

การมีสว่นร่วม (Participation) เหมาะกบัพฤตกิรรมท่ีเน้นการท างานต ่า แตมี่ 
ลกัษณะเน้นพฤติกรรมความสมัพนัธ์สูง โดยผู้น าจะมีการติดต่อส่ือสารให้กับสนบัสนนุและแสดง
บทบาทอ านวยการเฉพาะอย่าง เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้น าแบบนีจ้ะมีความเหมาะสม
อยา่งยิ่งกบัสถานการณ์เม่ือผู้ ใต้บงัคบับญัชามีทกัษะงานแตย่งัขาดความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัิงาน 
ไม่คอ่ยมุ่งหวงัท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ในงานนัน้เท่าท่ีควร ดงันัน้ ผู้น าจึงต้องเป็นผู้ ให้ค าแนะน าใน
การค้นหาความคิด และต้องกระตุ้นในผู้ ใต้บงัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างาน
เพ่ือให้บรรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีต้องการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  การมอบหมายงาน (Delegating)  เหมาะกบัพฤติกรรมท่ีเน้นการท างานและเน้น
ความสัมพันธ์ต ่า โดยผู้ น าจะให้การสนับสนุนเพียงเล็กน้อย และจะให้อิสระและอ านาจแก่
ผู้ ใต้บังคับบัญชาให้ท างานส าเร็จด้วยตนเอง ซึ่งผู้ น าแบบนีจ้ะสามารถท างานได้ดีท่ีสุดถ้า
ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีความสามารถ และมีการจงูใจในตนเองสงู ผู้บงัคบับญัชาจึงต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน มีการสร้างความท้าทายให้พนักงานได้ท างานเพ่ือมุ่ง
ความส าเร็จของงาน 

2.1.3.3  พฤตกิรรมของผู้น าแบบแลกเปล่ียนของ Kuhner and Lawis 

Kuhner and Lawis (1987: 469) มีแนวคดิพืน้ฐานมาจากทฤษฏีการแลกเปล่ียน 
ทางสงัคมโดยเน้นการแลกเปล่ียนประโยชน์ระหวา่งผู้บริหารกบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา พวกเขาเช่ือว่าทัง้
สองฝ่าย คือ ผู้ บริหารกับผู้ ใต้บังคับบัญชา ต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างอ านวย
ประโยชน์กันให้และกัน และต่างก็ได้รับประโยชน์ตอบแทน ซึ่งจากการวิจยัของ Bass พบว่ามี
องค์ประกอบท่ีส าคญัของภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน คือ การให้รางวลัตามสถานการณ์ และการ
บริหารแบบวางเฉย (Hater and Bass, 1988: 696; Bass and Avolio, 1990: 19-20) ทัง้นี ้
ข้อสรุปท่ีได้จากแนวคิดนี ้แสดงให้เห็นว่า โดยพืน้ฐานของผู้น าแลกเปล่ียนก็คือการใช้กระบวนการ
แลกเปล่ียนระหวา่งผู้น ากบัผู้ตาม โดยท่ีผู้น ายอมรับความต้องการของผู้ตามด้วยการให้วสัดสุิ่งของ
มีค่าหรือแรงจูงใจเพ่ือเสริมแรงตามท่ีต้องการ แต่มีเง่ือนไขในการแลกเปล่ียนให้ผู้ตามท างานให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีองค์การมีก าหนดเป้าหมายไว้ 
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2.1.3.4  พฤตกิรรมของผู้น าตามพฤตกิรรมศาสตร์ ของ Blake and  Mouton  
Blake and Mouton (1964: 11) ได้แบง่พฤตกิรรมผู้น าตามทฤษฏีพฤตกิรรม 

ศาสตร์ 2 ด้าน คือ พฤติกรรมความเป็นผู้น าด้านคน (Concern for People) ซึ่งหมายถึงการท่ีผู้น า
เอาใจใส่ตอ่ทุกข์สุขของผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีความอาทรทัง้ต่อเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั มีการเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  และพฤติกรรม
ความเป็นผู้น าด้านผลผลิต (Concern for Product)  ซึ่งหมายถึงการท่ีผู้น าให้ความสนใจและให้
ความส าคญัต่องานมากกว่าคน โดยในการปฏิบตัิงานจะไม่ชอบให้มีการกระจายอ านาจในการ
ตดัสินใจ ซึ่งต้องปฏิบตัิงานตามท่ีมอบหมายโดยยึดผลของงานเป็นส าคญั  ทัง้นี ้สามารถสร้าง
ตารางการบริหารแบบภาวะผู้น าท่ีเรียกวา่ตาขา่ยการจดัการ ดงัภาพท่ี 2.2  

 

 
ภาพท่ี 2.2  ตารางตาขา่ยการจดัการ ของ Blake and Mouton 
แหล่งท่ีมา: Blake and Mouton, 1964: 14. 
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ภาพท่ี 2.2 ตารางตาขา่ยการจดัการของ Blake and Mouton สามารถอธิบาย 
พฤตกิรรมผู้น าได้ดงันี ้
        1)  รูปแบบการบริหารสโมสร (Country Club) ผู้น าจะสนใจในความ
ต้องการของคนโดยเน้นท่ีตวับคุคลมากกว่าผลงานจึงมุ่งตอบสนองความต้องการของสมาชิกเพ่ือ
น าไปสู่ความสบายใจมุ่งเน้นความเป็นมิตรและบรรยากาศท่ีดี เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความ
คิดเห็น ผู้น าจะให้การสนบัสนุนช่วยเหลือและให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตไ่ม่มุ่งเน้นท่ี
ผลงานหรือผลผลิต ทัง้นี ้เพ่ือตอบสนองมนษุยสมัพนัธ์ อนัน าไปสูบ่รรยากาศท่ีราบร่ืนเป็นกนัเองใน
องค์การและจะเกิดสนัติสขุในงาน ตามรูปแบบ 1.9 จึงมีลกัษณะของความเป็นมิตรสมัพนัธ์สงู แต่
กิจสมัพนัธ์ต ่า 

       2)   รูปแบบการบริหาร ท่ีท าใ ห้แย่ลง  ( Impoverished)  ซึ่ ง ในการ
ปฏิบตังิานผู้น าจะไมเ่น้นทัง้ผลงานและตวับคุคลในการปฏิบตัิงาน มีการใช้ความพยายามในระดบั
ต ่า ขาดความตัง้ใจเพ่ือท างานให้ได้ผลตามท่ีต้องการ โดยท่ีผู้น าจะให้อิสระแก่ผู้ ปฏิบตัิและไม่
พยายามสร้างสรรค์และกระตุ้นให้สมาชิกต่ืนตวัในการปฏิบตัิงานและบรรยากาศการปฏิบตัิงานใน
องค์การมีลกัษณะเฉ่ือยชาขาดความกระตือรือร้น ในการปฏิบตัิงานจะให้ความสนใจในระบบงาน 
และผู้ปฏิบตังิานน้อยมาก เพียงแตรั่กษาสภาพสมาชิกองค์การให้คงอยู่เท่านัน้ ดงัรูปแบบ 1.1 เป็น
พฤตกิรรมแบบย ่าแย ่ซึง่ลกัษณะการท างานของความเป็นมิตรสมัพนัธ์ต ่าและกิจสมัพนัธ์ต ่า 

       3)  รูปแบบการบริการทางสายกลาง (Middle of the Road) ผู้น าจะมุ่ง
ผลงานความพอดี โดยค านงึถึงความสมดลุระหวา่งการปฏิบตังิานกบัขวญัและก าลงัใจของสมาชิก
ในระดบัท่ีพึงพอใจร่วมกันเป็นภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ท่ีสามารถเข้ากับผู้ ร่วมงานและสามารถ
สร้างผลงานได้ระดบัหน่ง แต่มิได้ให้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ การปฏิบตัิงานขององค์การท่ีดี 
และเป็นไปได้นัน้อยู่ท่ีการสร้างความสมดลุระหว่างการท างานท่ีต้องการให้ส าเร็จ เป็นการรักษา
ขวญัและก าลงัใจของคนให้อยู่ในระดบัท่ีพึงพอใจ รูปแบบ 5.5 มีลกัษณะของความเป็นแบบมิตร
สมัพนัธ์และแบบกิจสมัพนัธ์ท่ีมีความสมัพนัธ์ในเชิงสมดลุกนั 

       4)  รูปแบบการบริหารเป็นทีม (Team) ผู้น าจะเน้นผลงานความส าเร็จ
ของงานมาจากบุคคลท่ีมีความผกูพนัของสมาชิกพึ่งพาซึ่งกนัและกัน เพ่ือบรรลุจดุหมายองค์การ
ร่วมกัน ผู้น าจะเป็นหัวหน้าทีมงานท่ีให้ความเอาใจใส่ดูแลเร่ืองของเร่ืองของคนและงานท าให้
ผู้ปฏิบตังิานมีขวญัและก าลงัใจผู้ปฏิบตังิานจะให้การยอมรับนบัถือไว้วางใจ ผลงานมีคณุภาพเป็น
ผู้น าท่ีมีความสมบรูณ์แบบ ผลสมัฤทธิของงานเกิดขึน้จากคนในองค์การท่ีปณิธานแน่วแน่  มีความ
ตัง้ใจจริง มีการอาศยัซึ่งกนัและกนั เพ่ือเป้าหมายร่วมกันในองค์การ น าไปสู่ความสมัพนัธ์อนัดีใน
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ลกัษณะท่ีเช่ือถือไว้วางใจ และให้เกียรติยกย่องนบัถือตอ่กนั ตามรูปแบบ 9.9 มีลกัษณะของความ
เป็นมิตรสมัพนัธ์สงู และกิจสมัพนัธ์สงู 

       5) รูปแบบการบริหารใช้อ านาจและการเช่ือฟัง (Authority Compliance) 
ประสิทธิภาพในการท างานมาจากการจดัสภาพของงานท่ีมีลกัษณะแบบเผด็จการซึ่งผู้น าให้ความ
สนใจเฉพาะผลงานโดยจะยึดระบบงานเป็นสัญ และไม่ให้ความสนใจเร่ืองขวัญก าลังใจของ
ผู้ ปฏิบัติงานซึ่งท าให้พฤติกรรมในด้านมนุษยสัมพันธ์เก่ียวข้องน้องท่ีสุด ตามรูปแบบ 9.1 มี
ลกัษณะของความเป็นมิตรสมัพนัธ์ต ่า และแบบกิจสมัพนัธ์สงู 

Blake and Mouton (1964: 15) ให้ทศันะวา่พฤตกิรรมผู้น าท่ีพงึประสงค์มาก 
ท่ีสุดคือตามรูปแบบตาข่าย 9.9 ซึ่งให้ความส าคญัสูงกับทัง้งานและทัง้คน และผลการศึกษาท่ีรัฐ
โอไฮโอพบว่าพฤติกรรมในรูปแบบท่ีสูง-สูง ทัง้สองด้านนีเ้ป็นไปได้ยาก ดงันัน้ผู้น าจึงต้องมีความ
ยืดหยุน่ในการแสดงพฤตกิรรมผู้น า 

ทัง้นี ้สงวน สทุธิเลิศอรุณ (2543: 286-287) ได้จ าแนกรูปแบบของพฤตกิรรม 
ผู้น าจากแนวคิดของ Blake and Mouton (1964) ได้ว่า ผู้น าแบบมุ่งงานเป็นหลกั (9.1) (Authority 
Compliance Management) เป็นผู้น าท่ีเน้นผลงานมากกว่าตวับุคคล จดัได้ว่าเป็นผู้น าประเภท
เผด็จการ มีการจัดวางระเบียบกฏเกณฑ์ต่างๆ มีการควบคุม การก ากับและติดตามงานมาก 
ผู้ ร่วมงานหรือผู้ใต้บงัคบับญัชามีโอกาสเสนอความคิดเห็นได้น้อยท่ีสดุ หรือเรียกว่าพฤติกรรมแบบ
งานขึน้สมอง ผู้น าแบบมุ่งตวับคุคลเป็นหลกั (1.9) (Country Club Management) เป็นผู้น าท่ีเน้น
ตวับุคคลมากกว่าผลงาน เป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี และบรรยากาศขององค์การเป็นแบบ
มิตรภาพ หรือเรียกว่าพฤติกรรมแบบชุมนุมสงัสรรค์ ผู้น าแบบมุ่งผลงานและตวับุคคลต ่า (1.1) 
(Impoverished Management) เป็นผู้น าไม่เน้นทัง้ผลงานและตวับคุคล เป็นผู้น าท่ีมีลกัษณะขาด
ความเป็นผู้น า ในการท างานจะปล่อยปละละเลยเพียงเพ่ือเอาตวัรอดเท่านัน้ และสามารถท าให้
องค์การล่มสลายได้ ส่วนผู้น าแบบมุ่งผลงานและตวับคุคลปานกลาง (5.5) (Middle of the Road 
Management) เป็นผู้ น าท่ีเน้นผลงานและตัวบุคคลปานกลาง ท่ีมุ่งเน้นความสมดุลระหว่าง
ประสิทธิภาพของการผลิต หรือการบริการและขวญัก าลงัใจของผู้ ร่วมงานหรือเรียกว่าพฤติกรรม
แบบเดินสายกลาง (Pendulum Management) และผู้น าแบบมุ่งผลงานและตวับุคคล (9.9) 
(Team Management) เป็นผู้น าท่ีเน้นทัง้ผลงานและตวับคุคล คือการให้ได้ผลผลิตหรือการบริการ
ท่ีมีคุณภาพ ได้ความพึงพอใจจากผู้ปฏิบตัิงาน สมาชิกมีความสัมพันธ์และไว้วางใจต่อกันเป็น
อยา่งดี 
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2.1.3.5  พฤตกิรรมของผู้น าของ Likert 
Likert (1961: 7) ได้ศกึษาแบบของการเป็นผู้น าในกิจกรรมอตุสาหกรรมบริษัท 

ประกัยภัย และหน่วยงานของรัฐบาล หลงัจากท่ีวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แล้ว ได้แบ่งแบบของผู้น า
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

        1)  ผู้น าท่ีให้ความส าคญักบัคนงาน (Employee Centered Leaders) 
จะให้ความสนใจในปัญหาของผู้ ใต้บงัคบับญัชา การสร้างกลุ่มงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย
ของการปฏิบตัิงานสูง สามารถท่ีจะท าให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเข้าใจถึงเป้าหมายการปฏิบตัิงานได้
อยา่งชดัเจน และให้ทกุคนมีเสรีภาพในการท างาน 

        2)  ผู้น าท่ีให้ความส าคญักบัผลผลิต (Production Centered Leaders) 
จะมุ่งเน้น การควบคมุผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิดและใช้วิธีการจงูใจตา่งๆ ในการปฏิบตัิงานให้
บรรลเุป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิผล 
  2.1.3.6  พฤตกิรรมของผู้น าของ House 

House (1971: 321) ได้พฒันาทฤษฎีทางสูเ่ป้าหมายขึน้ โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะ 
ศึกษาผลของพฤติกรรมผู้น าต่อความพึงพอใจและการปฏิบตัิงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชา  House 
(1971 อ้างถึงใน บ าเรอ จรเกตุ, 2548: 40-41) ได้เสนอว่า ผู้ น าควรสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาโดยการเพิ่มคา่ตอบแทนท่ีมีคณุคา่เป็นรางวลัท่ีเขาสามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายและควรช่วยให้หนทางสู่ความส าเร็จนีง้่ายพอท่ีจะพยายามเดินไป  โดยช่วยลดอปุสรรค
และแก้ปัญหาของงานนอกจากนัน้ ควรเพิ่มโอกาสให้ลูกน้องแต่ละคนได้มีโอกาสท่ีจะมีความพึง
พอใจท่ีจะประสบความส าเร็จเช่นนี  ้ รวมทัง้ผู้น าควรสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูน้อง โดยเฉพาะ
ความพงึพอใจในตวัผู้น า (Yukl, 2006: 99) 

จากแนวคดิของทฤษฎีทางสูเ่ป้าหมาย (Path-Goal Theory) นี ้พบวา่ภาวะผู้น าท่ี 
มีประสิทธิภาพนัน้จะต้องช่วยเหลือให้ผู้ ใต้บังคบับญัชาบรรลุเป้าหมายของงานและเป้าหมาย
สว่นตวัของพวกเขา ด้วยการท าทางสูเ่ป้าหมายให้ชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป้าหมายในการได้รับ
ผลตอบแทนจากการปฏิบตังิานเชน่ เงิน งานท่ีนา่สนใจ การเล่ือนขัน้ โอกาส เพ่ือความเจริญก้าว 
หน้าและการพฒันาตนเอง ซึ่งในการท่ีจะได้ผลดงักล่าวนี  ้ผู้น าจะต้องจ าแนกบทบาทของต าแหน่ง
และงานอย่างชดัเจน ช่วยขจดัสิ่งขดัขวางการท างานออกไป ให้การสนบัสนุนให้ลูกน้องได้ร่วม
ก าหนดเป้าหมาย สนบัสนนุความพยายามและการร่วมมือของกลุ่มเพิ่มโอกาสเพ่ือความพึงพอใจ
ของลกูน้องแตล่ะคนในการท างานโดยไม่ควบคมุและกดดนัภายในองค์การการจะให้ผลตอบแทน
ต้องชดัเจนและไมปิ่ดบงัหรือกีดกัน้สิ่งท่ีลกูน้องหรือบคุคลอ่ืนมุง่หวงั ซึง่ House (1971: 322) ได้ 
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เสนอแบบพฤตกิรรมของผู้น าไว้ 4 แบบ ดงันีคื้อ 
       1)  ภาวะผู้น าแบบชีแ้นะ (Directive Leadership) คือ ผู้น าจะบอกหรือ

สัง่ให้ผู้ ใต้ บงัคบับญัชาท าในสิ่งท่ีต้องการ ควบคมุการปฏิบตัิงานอย่างใกล้ชิด ดแูลให้ปฏิบตัิตาม
กฎ ระเบียบและวิธีการท างาน จดัตารางการท างานและประสานงาน 

       2)  ภาวะผู้น าแบบสนบัสนนุ (Supportive Leadership) ผู้น าแบบนีจ้ะ
ให้ความสนใจ ตอ่ความต้องการและความเป็นอยู่ของผู้ ใต้บงัคบับญัชา ให้ความเป็นกนัเองและ
เป็นเพ่ือนในการปฏิบตังิาน 

       3)  ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) คือ ผู้น าท่ี
แสวงหาความคิดและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ จากผู้ ใต้บงัคบับญัชา และน ามาพิจารณาในการ
ปฏิบตังิาน และการตดัสินใจ 

      4)  ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-Oriented) คือ ผู้น าท่ี
มุ่งความส าเร็จของงานเป็นส าคญั โดยจะตัง้เป้าหมายงานท่ีท้าทาย พยายามปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้ดีท่ีสดุ เน้นผลงานท่ีสงูกว่ามาตราฐานและให้ความมัน่ใจว่าลกูน้องต้องปฏิบตัิงานได้สงู
กวา่มาตราฐาน 

นอกจากนัน้ ตวัแปรกลางจากสถานการณ์ (Situational Moderator Variables)  
ท่ีน ามาพิจารณาวา่มีสว่นในการท าให้พฤตกิรรมของผู้น าหรือภาวะผู้น ามีผลตอ่ความพึงพอใจและ
การปฏิบตัิงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชา ได้แก่  ลกัษณะของงานและสิ่งแวดล้อม (Characteristics of 
Task and Environment) ได้แก่ ลกัษณะของงานและสิ่งแวดล้อมของงาน เช่นงานท้าทาย 
นา่สนใจมีคณุคา่หรืองานท่ีคลมุเครือ สบัสน ยุ่งยาก น่าเบื่อ อนัตราย และเพิ่มความเครียด รวมทัง้
ระบบอ านาจ หน้าท่ีและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนท างาน  เป็นต้น และลักษณะของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา (Characteristics of Subordinate) ซึ่งก็คือ ลกัษณะของผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้ 
ความมัน่ใจ อยากประสบความส าเร็จ ชอบรับผิดชอบและชอบความเป็นอิสระในการท างานหรือ
ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้และทักษะน้อย ไม่มัน่ใจ ไม่ชอบรับผิดชอบ ชอบให้สัง่หรือชีแ้นะและ
ต้องการการควบคมุดแูลใกล้ชิด 

ส าหรับภาวะผู้น าแบบชีแ้นะ (Directive Leadership) จะพบวา่มีประสิทธิภาพ 
และมีผลต่อการเพิ่มความพยายามของผู้ ใต้บงัคบับญัชา เม่ืองานมีลกัษณะไม่มีโครงสร้างและ
ซบัซ้อน ผู้ ใต้บงัคบับญัชาขาดประสบการณ์ และองค์การหรือหน่วยงานไม่มีกฎและวิธีการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจนซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะท างานคลมุเครือ ผู้ตามไม่รู้จะท าอย่างไร หรือไม่รู้ว่าองค์การ
คาดหวงัอะไรจากเขา จงึท าให้ความคาดหวงัของเขาต ่าลง รวมทัง้ความพยายามในการปฏิบตัิงาน
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ด้วย อย่างไรก็ตามเม่ือใดงานมีโครงสร้างชัดเจน  ง่ายต่อการท่ีจะปฏิบตัิและผู้ตามมีความรู้
ความสามารถ ภาวะผู้น าแบบชีแ้นะก็จะไมมี่ผลตอ่ความพยายามของผู้ตาม 

  ทฤษฎีทางสู่เป้าหมาย พบว่า เม่ืองานมีลกัษณะน่าเบื่อสร้างความตึงเครียดหรือ
อนัตราย ภาวะผู้น าแบบสนบัสนนุ (Supportive Leadership) จะมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วย
เพิ่มความพยายาม และความพึงพอใจให้กบัผู้ปฏิบตัิงานได้ ทัง้นี ้ เพราะภาวะผู้น าแบบนีจ้ะช่วย
เสริมความมัน่ใจ ลดความวิตกกงัวล และท าให้ความไม่ชอบงานน้อยลง แตอ่ย่างไรก็ตาม เม่ือใด
งานมีความท้าทาย นา่สนใจ และผู้ปฏิบตัิงานมีความมัน่ใจแล้ว ภาวะผู้น าแบบสนบัสนนุก็จะมีผล
ตอ่ความพงึพอใจและการปฏิบตังิานของผู้ตามน้อยมาก 

  ส าหรับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) และภาวะผู้น า
แบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-Oriented) นัน้ มีการศึกษาถึงผลท่ีท าให้ผู้ตามมีความพึง
พอใจและการปฏิบตังิานน้อยกวา่ทัง้ภาวะผู้น าทัง้สองแบบข้างต้น อยา่งไรก็ตามก็พบว่า ภาวะผู้น า
แบบมีส่วนร่วมจะเพิ่มความพยายามและความพึงพอใจให้แก่ผู้ตามได้  เม่ืองานไม่มีโครงสร้างท่ี
ชดัเจน การท่ีผู้ตามได้รับโอกาสให้มีสว่นร่วม ยอ่มท าให้เกิดความเข้าใจในงานดีขึน้และรู้สึกคณุคา่
ของตวัเองท่ีได้รับการยกย่อง ท าให้เกิดความพึงพอใจมากขึน้ ส่วนภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ
จะมีผลตอ่ความพงึพอใจและความพยายามของผู้ตาม เม่ืองงานมีโครงสร้างท่ีซบัซ้อน เพราะภาวะ
ผู้น าแบบนีแ้สดงความมัน่ใจและคาดหวงัในความส าเร็จของผู้ตาม โดยตัง้เป้าหมายท่ีท้าทายและ
หาวิธีท่ีท างานท่ีดีเพ่ือชว่ยให้ประสบความส าเร็จ 

2.1.3.7  พฤตกิรรมของผู้น าของ Yukl 
  ในปัจจุบนั ผู้บริหารจะต้องแสดงพฤติกรรมในการเป็นผู้น าองค์การ แตแ่บบแผน

พฤติกรรมของผู้ น าท่ีเน้นด้านผลผลิตหรือพฤติกรรมของผู้ น าท่ีเน้นด้านคนนัน้ ไม่ใช่สิ่งท่ีจะ
รับประกันได้ว่า จะเป็นพฤติกรรมท่ีดีท่ีสุดในทุกสถานการณ์ (สุรพล พุฒค า, 2547: 15-16) ซึ่ง 
Yukl (2006) ได้ศกึษาและขยายแนวคิดตอ่จากแนวคิดของ Blake and Mouton โดยพิจารณาผล
สืบเน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีต่างกันออกไป ทัง้นี ้Yukl (2006) ได้ให้
ข้อสงัเกตว่า พฤติกรรมของผู้น านัน้จะต้องมีความสมัพนัธกบัสถานการณ์ เพราะสถานการณ์จะมี
ผลกระทบต่อความส าร็จของพฤติกรรมของผู้ น า โดยเขาได้พัฒนากรอบพฤติกรรมของผู้ น า
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมผู้น าท่ีเน้นงาน 2) พฤติกรรมผู้น าท่ีเน้นความสมัพนัธ์ และ 3) 
พฤตกิรรมผู้น าท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง (บ าเรอ จรเกต, 2548: 43-45) 

        1)  พฤติกรรมผู้น าท่ีเน้นงาน (Task-Oriented Behaviors) พฤติกรรม
ของผู้น าในด้านนีจ้ะเน้นท่ีความชดัเจนในการจดัระบบงาน บทบาทของสมาชิกท่ีเก่ียวข้องกบังาน 
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การวางแผนการจดัการ และการก ากบัติดตามผลการด าเนินงานในองค์การ โดยเน้นท่ีความส าเร็จ
ของงานเป็นหลกั ซึ่งผู้น าจะใข้ทรัพยากรและบุคลากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในการ
รักษาความเท่ียงตรงและความมัน่คงในการะบวนการท างาน รวมทัง้การบ ารุงรักษา การปรับปรุง
ให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึน้ด้วย ผู้น าท่ีเน้นงานนีจ้ะมีการแสดงพฤติกรรมในการบริหารจดัการ คือ มี
การวางแผน มีการควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย มีการก าหนดเป้าหมาย 
ภาระงาน แผนงาน โครงการและกิจกรรม มีระบบการใช้ทรัพยากรและบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบ ารุงรักษาและด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้วยความเท่ียงตรงและมั่นคง 
มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการสั่งการ การควบคุม การก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างเคร่งครัดเพ่ือความส าเร็จของงาน โดยมุ่งเน้นผลลัพท์จากการปฏิบตัิเพ่ือ
ความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายสงูสดุ  

        2)  พฤติกรรมผู้น าท่ีเน้นความสมัพนัธ์ (Relation-Oriented Behaviors) 
ผู้น าประเภทนีจ้ะมุง่เน้นการให้การชว่ยเหลือ สนบัสนนุการพฒันา แสดงการรับรู้ การให้ค าปรึกษา 
และการบริหารความขัดแย้ง จะเน้นการปรับปรุงความสมัพนัธ์และการช่วยเหลือบุคคลเพ่ือเพิ่ม
ความร่วมมือในการท างานท่ีเป็นหมู่คณะตลอดจนเน้นการสร้างอง ค์การด้วย ผู้ น าท่ีเน้น
ความสมัพนัธ์นีจ้ะมีการแสดงพฤตกิรรมในการบริหารจดัการ คือ มีการชว่ยเหลือผู้บฏิบตัิงานตัง้แต่
การวางแผนงาน การด าเนินการ มีการให้ค าปรึกษา การนิเทศงาน การให้ความเช่ือถือและความ
ไว้วางใจตอ่กนัในการปฏิบตังิาน มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีอิสระและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ให้ความตระหนัก
ค านึงถึงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงาน โดยยึดถือความสามารถของบุคคล
เพ่ือให้มีผลต่อความส าเร็จของการปฏิบตัิงานตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

        3)   พฤติก รรมผู้ น า ท่ี เ น้นการ เป ล่ี ยนแปลง  (Change-Oriented 
Behaviors) ผู้ น าประเภทนีจ้ะให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และวิเคราะห์
เหตุการภายนอกท่ีเกิดขึน้ มีการท าวิสัยทัศน์ให้เป็นท่ีน่าสนใจ มีการเปล่ียนแปลง การก าหนด
เป้าหมาย หลกัการนโยบายในการด าเนินงาน มีการน าเสนอโครงการใหม่ๆ มีการผลกัดนัเพ่ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลง การร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินการเปล่ียนแปลง กิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้จะเก่ียวข้องกบัการปรับตวัเพ่ือการเปล่ียนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ผู้น าท่ีเน้นงานนี ้
จะมีการแสดงพฤติกรรมในการบริหารจดัการ คือ มีการปฏิบตัิตนในการบริหารงานเป็นแบบอย่าง
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความค านึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีการสร้างบรรยากาศของ
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หน่วยงานให้เกิดความไว้วางใจกันในระดบัสงู มีวิสยัทศัน์ สามารถปรับตวัได้ตามสถานการณ์ มี
ระบบการบริหารจัดการท่ีดี กระตุ้ นให้สมาชิกตระหนักถึงความส าคัญของการเปล่ียนแปลง
องค์การเพ่ือให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์สนบัสนนุการเสริมสร้างทกัษะและการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาทีมงาน ซึง่เน้นระบบการบริหารงานแบบมุง่สมัฤทธ์ิ จดัให้มีระบบการให้สิ่งจงูใจแบบ
ใฝ่สมัฤทธ์ิผลของงาน มีการพฒันาระบบการให้รางวลัเพ่ือกระตุ้นให้มีผลต่อความส าเร็จของการ
ปฏิบตังิานตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  จากแนวคิดรูปแบบพฤติกรรมทัง้  3 ประการ Yukl (2006)  มีความเช่ือว่า 
สภาพแวดล้อมจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดความส าเร็จขององค์การด้วย และถ้าพิจารณา
พฤติกรรมผู้น าท่ีเน้นงานจะมีลกัษณะท่ีตรงกบัมิติกิจสมัพนัธ์ และพฤติกรรมผู้น าท่ีเน้นสมัพนัธ์จะ
ตรงกบัมิตมิิตรสมัพนัธ์ของ Hersey และ Blanchard   

  สุรพล พุฒค า (2547: 15) ได้อภิปรายถึง การให้ค าจ ากัดความตามแนวคิดของ 
Yukl (2006) ว่าในสภาพแวดล้อมท่ีมีความคงท่ี พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงานควรจะน ามาใช้มากกว่า
พฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเน้นงาน เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยให้
ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึน้ การด าเนินตามพฤติกรรมนีจ้ึงมีความจ าเป็น ส่วนพฤติกรรมท่ีเน้น
การเปล่ียนแปลงจะน ามาใช้ในการก ากับติดตามกับสภาพแวดล้อมและการเผยแพร่ในความรู้
เก่ียวกับสิ่งใหม่ๆ ในท านองเดียวกัน พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นความสัมพนัธ์จะน ามาใช้ได้ง่ายกว่าใน
สภาพแวดล้อมท่ีมี ความซบัซ้อนไม่คงท่ี  โดยในสภาพแวดล้อมท่ีไม่คงท่ีนัน้ พฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดการบรรลผุลส าเร็จได้มากท่ีสดุ 

  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2538: 29) เสนอว่า พฤติกรรมของผู้ น าในยุคท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความรู้ ความสามารถและการบริหาร
จดัการท่ีดี เพ่ือท่ีจะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกบั สมุาณี ไพศาลเวช
กรรม (2546: 72) ท่ีเสนอว่า ผู้น าในยุคการเปล่ียนแปลงควรให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลง 
มุง่สร้างสิ่งใหม่ๆ  พฒันาและปรับเปล่ียนองค์การมีความมัน่คงทางอารมณ์ มีคณุธรรมจริยธรรม มี
ความกล้าหาญท่ีจะปรับเปล่ียนไปสู่สิ่งท่ีดีกว่าหรือ ศิริพงศ์ พฤทธ์ิพันธ์ (2546: 5) ท่ีเสนอว่า 
พฤติกรรมผู้น าในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงต้องมุ่งสร้างองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ ลดการผิดพลาด
ในการปฏิบตัิงานและการน ากระบวนการบริหารมาใช้ เป็นต้น ซึ่งจากความคิดเห็นเข้างต้นนี ้เห็น
ได้วา่พฤตกิรรมของผู้น าท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ในยคุปัจจบุนัอาจมีความสอดคล้อง
กบัพฤตกิรรมของผู้น าท่ีมุง่เน้นการเปล่ียนแปลงนัน่เอง 
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จากการศึกษางานเขียนทางวิชาการต่างๆ พฤติกรรมของผู้น านัน้มีความส าคญัและมี
อิทธิพลต่อกลุ่มหรือต่อองค์การ เพราะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์และวัฒนธรรมของ
องค์การ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้น านัน้ แม้จะมีปรากฏอยู่หลากหลาย แต่หากสงัเกตใน
ภาพรวมแล้วจะเห็นได้วา่มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั เพียงแตจ่ะมีความแตกตา่งในลกัษณะของการ
เรียกช่ือหรือรายละเอียดปลีกย่อยบางส่วนเท่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น รูปแบบพฤติกรรมของผู้น าท่ีให้
ความส าคญักับงาน อาจเรียกว่า ผู้น าแบบควบคุม ผู้น าแบบเผด็จการ ผู้น าแบบมิติกิจสัมพันธ์ 
ผู้น าแบบมุ่งงาน ผู้น าแบบสัง่การ ผู้น าแบบบงการ หรือผู้น าแบบมุ่งผลผลิต เป็นต้น ส่วนรูปแบบ
พฤติกรรมของผู้น าท่ีให้ความส าคญักับคน อาจเรียกได้ว่า เป็นผู้น าแบบประสานประโยชน์ ผู้น า
แบบมุ่งประสิทธิผล ผู้น าแบบมิติมิตรสมัพนัธ์ หรือผู้น าแบบอ านวยการก็ได้ เป็นต้น  นอกจากนัน้ 
ยงัสามารถสรุปได้อีกวา่ ทกุพฤตกิรรมของผู้น ามีความเหมาะสม แตไ่ม่มีพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีดี
ท่ีสุดท่ีมีความเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ผู้ น าท่ีจะบริหารงานได้อย่างประสบผลส าเร็จนัน้ 
จะต้องปรับพฤตกิรรมความเป็นผู้น าให้สอดคล้องกบัสถาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งตามเง่ือนไข
ของสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนเลือกใช้รูปแบบพฤติกรรมในการแสดงออกอย่างสมดุลและ
เหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ ด้วยเชน่กนั 

อยา่งไรก็ตาม ผู้บริหารองค์การธุรกิจ ควรให้ความสนใจในการแสดงพฤติกรรมของผู้น าใน
การบริหารงานองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ท่ีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีอัตราการ
แขง่ขนัท่ีสงู แตล่ะองค์การมุง่สร้างความได้เปรียบจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือน านวตักรรมเข้า
มาใช้เพ่ือสร้างความอยู่รอด ดงันัน้ ผู้น าในองค์การจะต้องเป็นผู้ ท่ีรู้ทนัต่อสภาวะการณ์ของการ
เปล่ียนแปลง และเลือกใช้พฤติกกรมท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการ และเหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้ๆ   
 
2.2  สภาพแวดล้อมในการท างาน  
 

2.2.1  ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
Woolf (1981 อ้างถึงใน ปัทมาภรณ์ สรรพรชยัพงษ์, 2545: 45) จาก Webster’s New 

College Dictionary ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมว่า หมายถึง สภาพภายนอกโดยรวม
ทัง้หมด และสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต และการพฒันาสิ่งมีชีวิตแตล่ะสิ่ง ซึ่ง James and Jones 
(1974: 1096-1112) เสนอว่า ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมในการท างาน จะหมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่
ล้อมรอบตวัผู้ปฏิบตังิาน ซึง่ในขณะท่ีปฏิบตัิงานในสถานประกอบการใดๆ ก็ตาม ผู้ปฏิบตัิงานย่อม
ถกูแวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมตา่งๆ ได้แก่ เสียง แสงสว่าง อณุหภูมิ ฝุ่ น ไอระเหย ละอองสารเคมี 
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ซึ่งมีผลต่อตวัผู้ปฏิบตัิงาน แต่ส าหรับบางองค์การจะหมายถึง สภาวะ การท างาน (Working 
Condition) ได้แก่ แนวทางการท างาน ช่วงเวลาการปฏิบตัิงาน เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
สภาพแวดล้อมในการท างานด้วยก็ได้ ทัง้นี ้สภาพแวดล้อมในการท างาน  อาจหมายถึงทกุสิ่งทุก
อย่างท่ีรวมทัง้หมดอยู่รอบล้อมบุคคลหรือกลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม หรือ 
วฒันธรรม ซึง่ตา่งก็มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมและความรู้สกึตอ่มนษุย์ทัง้สิน้  

นอกจากนัน้ สภาพแวดล้อมการท างานยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานท างาน
ให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถ ถ้าสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ดี  มีลักษณะเส่ียง
อนัตรายหรือมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม  จะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผู้ท างานไม่มีก าลังใจในการ
ท างาน ประสิทธิภาพในการท างานของบคุคลนัน้ก็จะลดลง ดงันัน้ การจดัสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ดีจะมีประโยชน์ในด้านการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการท างาน เน่ืองจากการจัด
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้ดีนัน้ยอ่มเป็นเคร่ืองจงูใจให้ผู้ ปฏิบตัิงานท างานด้วยความเต็มใจ เต็ม
ก าลงัความรู้ความสามารถ เป็นผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มปริมาณงานได้มากขึน้ (ชตุิมา บรูณ
ธนิต, 2539 อ้างถึงใน ปัทมาภรณ์ สรรพรชยัพงษ์, 2545: 45) 

งานวิจัยนีใ้ห้ความหมายของ สภาพแวดล้อมในการท างาน คือ  สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว
บคุคล ท่ีสามารถส่งผลตอ่พฤติกรรมและความรู้สึกของบคุคลนัน้ๆ โดยอาจเป็นสิ่งท่ีส่งเสริม เอือ้
ประโยชน์ตอ่การท างาน หรืออาจเป็นอปุสรรคตอ่การท างานก็ได้  

 
2.2.2  องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
การอยูใ่นสถานท่ีท างานหรือสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี นบัว่าเป็นสิ่งส าคญัอีกประการ

หนึง่ เน่ืองจากสามารถช่วยให้คนในองค์การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Schultz (1998 อ้างถึง
ใน สดุารัตน์ เหลาฉลาด, 2547: 45) เสนอวา่ สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่
รอบตวัในสถานท่ีท างาน ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางจิต 
ซึง่มีความสมัพนัธ์กนัและมีสว่นส าคญัในการออกแบบสถานท่ีท างานเพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัผู้
ท างาน 

ในการศกึษาของ วนิภา ว่องวจันะ (2535) และ วิไลพร มณีพนัธ์ (2539) แบง่ปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อม
การท างานท่ีเก่ียวกับด้านสังคม  สภาพแวดล้อมการท างานท่ีเก่ียวข้องกับด้านจิตใจ  โดย
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมตา่งๆ ภายในท่ีท างาน ประกอบด้วย แสง
สว่าง เสียง สภาพอากาศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน ห้องท างาน และสิ่งท่ีเอือ้ต่อการ
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ปฏิบตังิาน สว่นสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเก่ียวกบัด้านสงัคม หมายถึง สงัคม สิ่งแวดล้อมภายใน
องค์การท่ีมีผลกระทบตอ่บคุคลผู้ปฏิบตัิงาน แบง่ออกเป็นด้านสมัพนัธภาพและด้านการสนบัสนนุ
และสดุท้าย คือ สภาพแวดล้อมการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัด้านจิตใจ หมายถึง ความคิด ความรู้สึก
ของผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อมในการท างานทัง้ด้านกายภาพ  และจิตใจ แบง่ออกเป็น ความมี
อิสระในการท างาน ความต้องการการพฒันาตนเองและบรรยากาศแบบประชาธิปไตย (วนิภา 
วอ่งวจันะ, 2535; วิไลพร มณีพนัธ์, 2539 อ้างถึงใน สดุารัตน์ เหลาฉลาด,  2547: 43)  

Savichi and Cooley (1987 อ้างถึงใน กรวิกา พรมจวง, 2541) ได้แบง่ลกัษณะ
สภาพแวดล้อมการท างานออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) สภาพแวดล้อมท่ีเกือ้หนุนต่อการท างาน 
ประกอบด้วย ความเป็นอิสระในการท างาน การมุง่งาน ความชดัเจนในงาน การน านวตักรรมมาใช้ 
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีอ านวยความสะดวกในการท างานจะส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจในการท างาน 2) สภาพแวดล้อมท่ีมีการควบคมุ และ 3) สภาพแวดล้อมท่ีมีความ
กดดนั 

ในขณะเดียวกนั Moos (1994 อ้างถึงใน Yamamura and Westerman, 2007: 153) ได้
สรุปแนวคิดในการศึกษาสภาพแวดล้อมการท างานไว้ในหนงัสือ “Work Environment Scale 
Manual” โดยให้ความหมายสภาพแวดล้อมการท างานว่า หมายถึง การรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมในงานของบุคคลนัน้นั่นเอง  โดย Moos (1994) ได้แบ่งมิติในการศึกษา
สภาพแวดล้อมการท างานเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติสมัพนัธภาพ มิติความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
และมิตกิารคงไว้และการเปล่ียนแปลง  

  1)  มิติสมัพนัธภาพ (Relationship Dimensions) หมายถึง การรับรู้ในการมี
ความเก่ียวข้อง ในการมีส่วนร่วม และมีความผูกพนัของบคุลากรตอ่งาน ความเป็นมิตรและการ
สนบัสนนุในระหวา่งเพื่อนร่วมงาน และการท่ีหน่วยงานให้การสนบัสนนุ โดยกระตุ้นให้บคุลากรใน
องค์การสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั มิตินีป้ระกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการมีความเก่ียวข้องในงาน 
ด้านความผกูพนัระหวา่งเพื่อนร่วมงานและด้านการสนบัสนนุจากหนว่ยงาน 

  (1)  ด้านการมีความเก่ียวข้องในงาน (Involvement) หมายถึง การท่ีบคุลากร
รับรู้วา่ตนเอง และเพ่ือนร่วมงานมีสว่นร่วมในงาน เป็นหว่งและมีความผกูพนัในงานเช่นได้มีส่วนใน
การเข้าร่วมประชมุ ได้ร่วมเสนอความคิด หรือปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิงาน 
และได้แสดงตนยอมเป็นอาสาสมคัร หรือยอมปฏิบตังิานลว่งเวลาในการปฏิบตังิานในหนว่ยงาน  

  (2)  ด้านความผกูพนัระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (Peer Cohesion) หมายถึง การ
รับรู้ถึงบรรยากาศความเป็นมิตรระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการให้แรงสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั ใน
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การปฏิบตัิงาน เช่น เพ่ือนร่วมงานช่วยเสนอการพิจารณาความดีความชอบให้เพ่ือนร่วมงาน
ด้วยกัน ให้ได้รับการพิจารณา หรือช่วยปฏิบตัิงานในความรับผิดชอบของเพ่ือนร่วมงาน  เม่ือมี
โอกาสท่ีสามารถชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัได้ 

  (3)  ด้านการสนบัสนนุจากหวัหน้า (Supervisor Support) หมายถึงการรับรู้
ว่าหัวหน้างานให้การสนบัสนุนในด้านการยกย่องชมเชย  และให้ก าลงัใจผู้ ใต้บงัคบับญัชาและ
กระตุ้นให้บคุลากรให้แรงสนบัสนนุตอ่เพ่ือนร่วมงาน 

2)  มิตคิวามก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Personal Growth Dimensions)  
หมายถึง การรับรู้ในความก้าวหน้า และการจดัการในสภาพแวดล้อมของการท างาน ซึ่งมิตินี ้
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือด้านการสนบัสนนุความมีอิสระในการท างาน ด้านการมุ่งมัน่ในการท างาน 
และด้านความกดดนัในการท างาน 

  (1)  ด้านการสนบัสนนุความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) หมายถึง การ
รับรู้วา่ หนว่ยงานสง่เสริมสนบัสนนุให้บคุลากรตดัสินใจในการท างานด้วยตนเอง มีความมากน้อย
ในการสนบัสนนุให้มีอิสระในการตดัสินใจหรือปฏิบตังิานด้วยตนเอง ทัง้นีย้ิ่งได้ท างานอย่างมีอิสระ
มากเท่าไรก็ยิ่งจะท าให้บคุลากรได้รับข้อมลูป้อนกลบัเท่านัน้ ท าให้บคุลากรมีโอกาสใช้ความรู้ ใช้
ทักษะส่วนตัว และทักษะทางวิชาชีพท่ีม่อยู่ได่อย่างเต็มท่ี สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ท่ี
น ามาใช้พฒันาการปฏิบตัิการงานให้ดีขึน้ได้ ในทางตรงกันข้ามสภาพแวดล้อมการท างานท่ีขาด
การสนบัสนนุความมีอิสระในการท างาน จะท าให้เกิดความคบัข้องใจ และอาจท าให้รู้สึกว่าตนเอง
ล้มเหลวในการท างาน และเกิดความเหน่ือยหนา่ยตอ่การท างานได้ 

  (2)  ด้านการมุ่งมัน่ในการท างาน (Task Orientation) หมายถึง การรับรู้ใน
การตระหนกัและให้ความส าคญั ถึงความส าเร็จของงานบคุลากร โดยยึดหลกัการวางแผนท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ และด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ โดยหน่วยงานมีความมุ่งมัน่ในการวาง
แผนการปฏิบตังิาน ผลกัดนัให้มีการด าเนินงานตามแผนงาน เพ่ือความมีประสิทธิภาพในงานท่ีท า
ให้ส าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี  

  (3)  ด้านความกดดนัในการท างาน (Work Pressure) หมายถึง การรับรู้ใน
การมีสภาพ การท างานท่ีเร่งรีบ ในการปฏิบตัิงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ ยกตวัอย่างเช่น การท่ี
บุคลากรต้องท างานแข่งขนักับเวลา หรือต้องปฏิบตัิงานในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ  ความกดดนั
ตา่งๆ ท่ีบคุลากรรับรู้ได้ ก็จะมีอิทธิพลในการท างานเป็นอยา่งมาก อาจท าให้บคุลากรเกิดความเบื่อ
หนา่ยไมพ่งึพอใจได้ 
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  3)  มิติการคงไว้และการเปล่ียนแปลงระบบงาน (System Maintenance and 
Change Dimensions) หมายถึง การรับรู้ว่าโครงสร้างของงานมีความโปร่งใส ชดัเจน มิตินี ้
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านความชดัเจนของงานด้านการควบคมุงาน ด้านการน านวตักรรมมา
ใช้ในงาน และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

  (1)  ด้านความชดัเจนของงาน (Clarity) หมายถึง การรับรู้ความชดัเจนในการ
ปฏิบตัิงานประจ าวนั โดยในหน่วยงานมีการประกาศ หรือแจ้งให้บคุลากรทราบถึงความคาดหวงั
ของผู้บริหารหรือความคาดหวังของหน่วยงานในการปฏิบตัิงานประจ าวัน  และมีการส่ือสาร
เก่ียวกบักฎระเบียบตา่งๆ ภายในหน่วยงานอย่างชดัเจน มีการวางมาตรฐานและแบบแผนในการ
ปฏิบตัิงาน มีการก าหนดสายการบงัคบับญัชา และก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
บคุลากรแต่ละระดบัไว้ชดัเจน และมีการส่ือสารเปิดเผยเก่ียวกบักฎระเบียบ และนโยบายตา่งๆ
ภายในหน่วยงาน แจ้งให้ทราบกนัอย่างชดัเจน และทัว่ถึง ความชดัเจนตา่งๆ ท่ีมีในหน่วยงานจะ
ชว่ยท าให้เป็นแรงจงูใจและท าให้เกิดความพงึพอใจในงานของบคุลากรได้ 

  (2)  ด้านการควบคมุงาน (Control) หมายถึง การรับรู้ว่าหน่วยงาน มี
กฎเกณฑ์และ หลกัการหรือแนวทาง ในการควบคมุและตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ของบคุลากรไว้
ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร โดยหวัหน้างานเป็นผู้ดแูลให้พนกังานปฏิบตัิงานภายใต้กฎเกณฑ์ 
ระเบียบมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งถ้าผู้บริหาร หรือหัวหน้างานให้ความสนใจต่อกฎเกณฑ์ 
หลักการอย่างเคร่งครัดมากกว่าการค านึงถึงความเป็นบุคคลของบุคลากร อาจก่อให้เกิด
ความเครียด และความไม่พึงพอใจ ในการปฏิบตัิงานของบคุลากรได้ดงันัน้ในการควบคมุงานควร
มีความเหมาะสมใน  การใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบตา่งๆ ในการควบคมุการปฏิบตังิาน 

  (3)  ด้านการน านวตักรรมมาใช้ในงาน หมายถึง การรับรู้ว่าหน่วยงานมีการ
สง่เสริมการน านวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในหน่วยงานโดยเน้น ท่ีวิธีการแปลกใหม่ มีความหลากหลาย 
และมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ เช่น การน าวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจดัการ 
การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการเปล่ียนแปลงมาใช้ในการบริหารจดัการในการบริหารงานบุคคล 
โดยบคุลากรสามารถรับรู้ เข้าใจและสามารถเข้าร่วมในการน าเอานวตักรรมนัน้ๆ มาใช้ในงานได้ 
สิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้นีจ้ะสร้างความพงึพอใจในงานพร้อมกบัความแปลกใหมท่ี่เกิดขึน้ 

  (4)  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Comfort) หมายถึง การท่ี
หน่วยงานจดัสภาพ ในสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบตัิงาน ได้แก่ แสง สี เสียง หรือ ธรรมชาติ
ตา่งๆ ให้เหมาะสมในการปฏิบตัิงานและยงัเป็นการอ านวยความสะดวกสบายในการท างานให้
บคุลากรได้รับความสะดวกสบาย ไม่ตึงเครียดจากสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน เช่น ภายในห้อง
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ท างานมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างภายในเหมาะสม ไม่มีกลิ่น เสียง ท่ีรบกวนในการ
ปฏิบตังิานอณุหภมูิภายในหนว่ยงานท่ีเหมาะสมไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป จะช่วยสร้างบรรยากาศ
ท่ีดีในการปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งมาก  

 นอกจากนัน้ จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส่งเสริม
ความคดิสร้างสรรค์ซึง่สอดคล้องกบัการเป็นองค์การแห่งนวตักรรม พบการศกึษาของ  ละออ หตุาง
กรู (2534) ท่ีเสนอว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสงัคม และสภาพเเวดล้อมทางด้านจิตใจ ทัง้นีใ้น
การศกึษาของ ละออ หตุางกูร (2534 อ้างถึงใน นิรมล พิมน า้เย็น, 2546: 53-55) ได้อธิบาย
สภาพแวดล้อมในแตล่ะด้านไว้ดงันี ้

  1)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมตา่งๆ ภายในท่ีท างาน 
ประกอบด้วย แสงสว่าง เสียง สภาพอากาศ ห้องท างาน อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสิ่งท่ีเอือ้
ตอ่การเรียนรู้ 

  (1)  แสงสว่าง มีความส าคญัตอ่การท างาน เพราะแสงสว่างท่ีน้อยจะท าให้
ต้องเพ่งสายตามาก ท าให้กล้ามเนือ้ตาอ่อนล้า ท าให้ขาดสมาธิในการท างานส่งผลตอ่ ความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน 

  (2)  เสียง มีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เน่ืองจากเสียงท่ีดงัมาก
จะท าลายสมาธิและเป็นอนัตรายตอ่เย่ือแก้วหู หากท างานท่ีต้องใช้ความสนใจในการท างานเป็น
พิเศษในห้องท่ีมีเสียงดงัเพียง 6 ชัว่โมง จะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานอ่อนล้า ซึ่งในทางตรงกนัข้าม เม่ือปิด
ห้องเปิดคร่ืองปรับอากาศ ก็จะเพิ่มสมาธิในการท างานและสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน 

  (3)  การถ่ายเทอากาศ ขึน้อยู่กบั 3 ตวัแปรคือ อุณหภูมิ ความชืน้ การ
หมนุเวียนอากาศ สมาธิในการท างานจะเกิดได้เม่ือการถ่ายเทอากาศเหมาะสม  หากร้อนอบอ้าว 
จะท าให้ไม่มีสมาธิในการท างาน หงุดหงิด จิตใจไม่ปลอดโปร่งพอท่ีจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างานได้  

  (4)  ห้องท างาน ควรจดัสถานท่ีท างาน เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ห้องตา่งๆ ให้เพียงพอ
แก่การใช้สอย เหมาะกบัจ านวนเจ้าหน้าท่ี 

  (5)  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบตัิงาน เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิด
ความพงึพอใจในงานท่ีจะปฏิบตังิานท่ีมีคณุภาพ ถ้ามีอปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่งๆ พร้อมครบครัน วางไว้
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เป็นระเบียบ สะดวกเเก่การใช้งาน จะชว่ยลดระดบัความเครียดแก่ผู้ปฏิบตัิงาน สามารถปฏิบตัิงาน
และผลิตผลงานได้อยา่งสร้างสรรค์อีกด้วย 

  ดังนัน้ เพ่ือการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน เพ่ือการพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งนวตักรรม ผู้บริหารจึงต้องจดัสภาพแวดล้อม
ในการท างานทางด้านกายภาพให้เหมาะสม เอือ้ตอ่การปฏิบตัิงาน และส่งเสริมสขุภาพ จะช่วยให้
พนกังานสามารถปฏิบตังิานและเกิดความคดิสร้างสรรค์ในการท างานได้เป็นอยา่งดี 

2)  สภาพแวดล้อมทางสงัคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายในองค์การท่ีมีผลกระทบ 
ตอ่ผู้ปฏิบตังิาน แบง่ออกเป็น ด้านสมัพนัธภาพ และด้านการสนบัสนนุ 

  (1)  ด้านสมัพนัธภาพ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ท่ีบคุคลมีตอ่กนั อาจจะ
เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล หรือบคุคลตอ่กลุ่ม หรือกลุ่มตอ่กลุ่มก็ได้ โดยอาศยัการแสดงออก
ทัง้กาย วาจา ใจ ตอ่ผู้ อ่ืน ระบวุ่าบุคลิกภาพของมนุษย์เป็นผลพวงมาจากสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคล โดยเช่ือว่ามนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  ตัง้แต่เกิดออกเป็นตวัตน 
จนกระทัง่วาระสดุท้ายของชีวิต มนษุย์ไมส่ามารถหลบเล่ียง และขาดความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนได้ 
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบุคคล เพ่ือการมีชีวิตท่ีเป็นสุข ต้องมีการ
ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืน โดยมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนันี ้จะท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) การให้
ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) ท าให้บคุคลรู้สึกปลอดภยั ได้รับการยอมรับจากสงัคม กล้าแสดง
ความคดิเห็นกล้าท่ีจะผลิตผลงานท่ีสร้างสรรค์ในการท างานใหม่ๆ  ได้ 

  (2)  ด้านการสนบัสนนุ หมายถึง การได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน ใน
ด้านการท างาน ด้านวิชาการ และกิจกรรมทางสงัคม การสนบัสนนุจากหน่วยงาน เป็นปัจจยัทาง
จิตวิทยาสงัคม ท่ีส าคญัตอ่การด ารงอยู่ในสงัคมมนษุย์ การด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมต้องมีการพึงพา
อาศยัซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ความรู้สึกต่างๆซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้เกิดความมัน่คง ต้องท าให้เกิดบรรยากาศในการท างานร่วมกนัเป็นทีม ทัง้ทีมวิชาชีพและ
ทีมสหวิชาชีพ เม่ือมีปัญหาอปุสรรคต้องให้ความชว่ยเหลือ ให้ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
ปฏิบตังิาน และให้โอกาสได้ท างานท่ีมีความรับผิดชอบมากขึน้ เพ่ือความก้าวหน้าในท่ีการงาน 

  3)  สภาพเเวดล้อมทางด้านจิตใจ หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความคดิ ความรู้สึกทางจิตใจของผู้ปฏิบตัิงานและเอือ้ต่อการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น 3 คือ
ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านความต้องการพัฒนาตนเองและด้านบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตย 
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   (1)  ความมีอิสระในการท างาน หมายถึง ความมากน้อยท่ีพยาบาลมีอิสระ
ในการตดัสินใจหรือปฏิบตัิการพยาบาลด้วยตนเอง ยิ่งพยาบาลได้ท างานอย่างอิสระมากเท่าใด ก็
จะยิ่งท าให้เขาได้รับข้อมลูป้อนกลบัท่ีท้าทายให้คิดและน ามาพฒันาปฏิบตัิการพยาบาลให้ดีขึน้ซึ่ง  
Schein (1978 อ้างถึงใน นิรมล พิมน า้เย็น, 2546: 54) พบว่า ความมีอิสระในงานมีความสมัพนัธ์
กับการพฒันาตนเองและพฒันางาน ถ้ามีอิสระในการท างานมากจะเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานมากขึน้ 

  (2)  ด้านความต้องการพฒันาตนเอง การพฒันาตนเองเป็นรากฐานท่ี
ส าคญัเบือ้งต้นของการพฒันาทัง้หลาย โดยก่อนลงมือพฒันาสิ่งใดนัน้ ควรหาทางปรับปรุงพฒันา
ตวัเราเองก่อน การยอมรับความเช่ือถือจึงจะเกิดขึน้ การพฒันาตนเองเป็นศาสตร์และศิลป์ชัน้สงู 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัต่างๆ จ านวนมากยงัไม่มีความรู้ในการพฒันาตนเองของพยาบาลท่ีแจ่ม
ชดั จงึควรขวนขวายศกึษาและเพิ่มทกัษะในการพฒันาตนเอง 

  (3)  ด้านบรรยากาศแบบประชาธิปไตย เป็นการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัของ
บคุคลในสงัคม ซึ่งวิถีชีวิตของบคุคลเหล่านัน้ประกอบอยู่บนฐานของความไว้เนือ้เช่ือใจกันและ
เคารพนบัถือซึง่กนัและกนั บรรยากาศแบบประชาธิปไตย จะยึดหลกัเกณฑ์ท่ีสมเหตสุมผล มีความ
เคารพเช่ือมัน่ในเหตผุล และน าเหตผุลนัน้ไปใช้ในกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ทางด้านวตัถแุละความสมัพนัธ์
ระหว่างมนษุย์ ความเช่ือท่ีว่าบรรดาความรู้ทัง้หลายนัน้ได้มาจากประสบการณ์  ดงันัน้ความรู้ท่ีได้
จึงเป็นเพียงความจริงในชัว่ขณะหนึ่ง ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ เม่ือมีความรู้และประสบการณ์มาก
ขึน้หรือพิสจูน์ให้เป็นอย่างอ่ืน บรรยากาศแบบนีมี้ความเช่ือว่า ท าให้บคุคลมีความสามารถในการ
ปรับปรุงงานและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า ทัง้ในด้านความคิด สติปัญญาและการกระท าตา่งๆ 
จึงเป็นบรรยากาศท่ีช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันคิดร่วมกันสร้างผลิตผลของความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญมากต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนกังาน โดยเฉพาะในองค์การแห่งนวตักรรม ยิ่งสภาพแวดล้อมในการท างานสนบัสนุนต่อการ
สร้างสรรค์มากเท่าไหร่ พนกังานย่อมสามารถแสดงการสร้างสรรค์ได้มากขึน้เท่านัน้ ยกตวัอย่าง
เช่น สภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยสมัพนัธ์ภาพท่ีดี พนกังานก็จะความมัน่คงปลอดภัยทางจิตใจ 
และมีอิสระทางความคิด ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน  ทัง้นี ้Alder (2002: 106-
114) เสนอวา่ สงัคมท่ีเปิดใจยอมรับ มีการสนบัสนนุจากกลุม่ จะท าให้การสร้างสรรค์ในการท างาน
สงูขึน้ บรรยากาศท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย (Relaxation) มี
อิสระ (Freedom) สงัคมการท างานท่ีมีบรรยากาศของความร่วมมือจะเป็นสงัคมท่ีเข้มแข็ง  มี
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ศกัยภาพในการพฒันาสงู เพราะสามารถน าความรู้ความคิด ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายของแต่
ละบคุคลมาร่วมคิดร่วมสร้างเพ่ือรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่องค์การหรือสงัคมโดยรวม
ได้ดีกวา่ตา่งฝ่ายตา่งกระท า  

ทัง้นี ้ในการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างาน ท่ีสง่ผล 
ต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร กรณีศึกษา องค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวัลสุดยอด
องค์การแหง่นวตักรรมประจ าปี 2552  ครัง้นี ้ได้น าเอาแนวทางของ ละออ หตุางกรู (2534) ท่ีเสนอ
ว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อมทางสงัคม และสภาพเเวดล้อมทางด้านจิตใจ มาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาส่วนของสภาพแวดล้อมการท างาน โดยมีการบรูณาการค าจ ากดัความให้ชดัเจนขึน้ ซึ่ง
ค าจ ากดัความท่ีได้ ซึง่จะใช้ในการวิจยัครัง้นี ้สามารถสรุปได้ คือ  

สภาพแวดล้อมการท างาน หมายถึง สิ่งตา่งๆ ภายในองค์การท่ีอยูร่อบตวับคุคล ท่ีสามารถ
ส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกของบคุคลนัน้ๆ โดยอาจเป็นสิ่งท่ีส่งเสริม เอือ้ประโยชน์ต่อการ
ท างาน หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการท างานก็ได้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ สภาพแวดล้อมทางด้านสงัคม และสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจ 

  1)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมตา่งๆ ภายในท่ีท างาน
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และการเกิดความคดิสร้างสรรค์ในการท างานประกอบด้วย แสงสว่างท่ีเพียงพอ 
สถานท่ีมีการจดัอยา่งเป็นระเบียบ สะอาดปราศจากกลิ่นรบกวนหรือเสียงท่ีท าให้เกิดความร าคาญ 
สภาพอากาศท่ีถ่ายเทสะดวก มีระดบัอณุหภูมิท่ีเหมาะสม ห้องท างาน โต๊ะ เก้าอี ้อปุกรณ์ตา่งๆ มี
เหมาะสม มีคณุภาพ สะดวกเเก่การใช้งานและเพียงพอกบัความต้องการ รวมทัง้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบตังิาน เป็นสิ่งจงูใจให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีจะปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ
ได้ วางไว้เป็นระเบียบ จะชว่ยลดระดบัความเครียดแก่ผู้ปฏิบตัิงาน สามารถปฏิบตัิงานและผลิตผล
งานได้อยา่งสร้างสรรค์อีกด้วย 

  2)  สภาพแวดล้อมทางสงัคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมในเชิงสมัพนัธภาพหรือการ
สนบัสนนุภายในองค์การท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน และเอือ้ตอ่การเรียนรู้และการเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน ประกอบด้วย ความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีบุคคลในองค์การมีต่อกัน ทัง้สมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลหรือระหว่างกลุ่มก็ได้ พนกังานมีการแสดงออกท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน ทัง้ทางกาย วาจา ใจ มี
ความพึงพอใจ และมีความสุขท่ีอยู่ร่วมกันในองค์การ มีการติดต่อส่ือสารท่ีดีต่อกัน  มีการ
ตอบสนองและการให้ข้อมลูย้อนกลบัซึ่งกันและกนั  พนกังานมีความรู้สึกปลอดภยั รู้สึกว่าได้รับ
การยอมรับจากสงัคม กล้าแสดงความคดิเห็นกล้าท่ีจะผลิตผลงานท่ีสร้างสรรค์ในการท างานใหม่ๆ
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ได้ นอกจากนัน้ หน่วยงานยงัให้การสนบัสนนุในด้านการท างาน  ด้านวิชาการ และกิจกรรมทาง
สงัคม มีการพงึพาอาศยัซึง่กนัและกนั มีการชว่ยเหลือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนความรู้สึก
ต่างๆ ซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศในการท างานร่วมกันเป็นทีม  เม่ือมีปัญหาอุปสรรค คนใน
หนว่ยงานจะให้ความชว่ยเหลือกนัเป็นอย่างดี มีการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
ปฏิบตังิาน และให้โอกาสได้ท างานท่ีมีความรับผิดชอบมากขึน้เพ่ือความก้าวหน้าในท่ีการงาน 

  3)  สภาพเเวดล้อมทางด้านจิตใจ หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกทางจิตใจของผู้ ปฏิบัติงานและเอือ้ต่อการเรียนรู้และการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการท างาน การมีอิสระในการ
ตดัสินใจหรือปฏิบตังิานด้วยตนเอง พนกังานได้รับข้อมลูป้อนกลบัท่ีท้าทายให้คิดและน ามาพฒันา
ปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ซึ่ง มีการขวนขวายศกึษาและเพิ่มทกัษะในการพฒันาตนเองและพฒันางานอยู่
เสมอ มีความพงึพอใจในการท างานของตนเอง  บรรยากาศการอยูร่่วมกนัของคนในองค์การอยู่บน
ฐานของความไว้เนือ้เช่ือใจกนัและเคารพนบัถือซึ่งกนัและกนั  มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย จะ
ยึดหลกัเกณฑ์ท่ีสมเหตสุมผล มีความเคารพเช่ือมัน่ในเหตผุล และน าเหตผุลนัน้ไปใช้ในกิจกรรม
ตา่งๆ มีความเช่ือว่าบคุคลมีความสามารถในการปรับปรุงงานและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า  ทัง้
ในด้านความคิด สติปัญญาและการกระท าต่างๆ  เป็นบรรยากาศท่ีช่วยส่งเสริมการปฏิบตัิงาน
ร่วมกนัคดิร่วมกนัสร้างผลิตผลของความคดิสร้างสรรค์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ทัง้นี ้การศึกษาว่าสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การท่ีมีความสร้างสรรค์หรือองค์การ
แหง่นวตักรรมเป็นอยา่งไร และสภาพแวดล้อมการท างานแบบใด ท่ีชว่ยสง่เสริมความสร้างสรรค์ใน
งานของพนกังาน ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาสภาพแวดล้อมการ
ท างานในองค์การได้ตอ่ไป  

 
2.3  ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 
 
 การสร้างสรรค์งานในองค์การ นบัเป็นภาพรวมของการสร้างสรรค์งานในระดบัองค์การ แต่
เน่ืองจากการสร้างสรรค์เป็นลกัษณะเฉพาะของบคุคล ดงันัน้เม่ือต้องการพฒันาหรือท าให้เกิดการ
สร้างสรรค์งานในระดบัองค์การ จงึต้องพฒันาความสร้างสรรค์ในการท างานของบคุลากรด้วย 

ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร  ในท่ีนีห้มายถึง การท่ีบุคลากรขององค์การมี
พฤติกรรมการท างาน หรือลกัษณะการท างานท่ีสร้างสรรค์ โดยความสร้างสรรค์เป็นทกัษะเฉพาะ
ของบคุคลท่ีสามารถพฒันาได้ เน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีขึน้อยู่กบัสมองและประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
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สิ่งแวดล้อมภายนอก (Epstein, 1990: 116-140) ซึ่งพฤติกรรมสร้างสรรค์ของบคุลากร เห็นได้จาก
การแสดงออกในด้านความคิดริเร่ิม การน าสิ่งท่ีมีประโยชน์มาใช้ในองค์การโดยการพฒันาแนวคิด
กระบวนการท างาน และการพฒันาผลผลิตใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในงาน (West and Farr, 1990: 
3-13) ซึ่ง Ford (1996 อ้างถึงใน สดุารัตน์ เหลาฉลาด, 2547: 21) ได้เสนอว่าพฤติกรรมสร้างสรรค์ 
เป็นการกระท าของบคุคลในการริเร่ิมท่ีแปลกใหม่แตกต่างกบัสิ่งอ่ืนอย่างมีคณุคา่หรือมีประโยชน์
ตอ่องค์การ นอกจากนัน้ George and Zhou (2001: 513-524) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่าอาจ
เป็นผลลพัธ์ของปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (Person) และสถานการณ์ (Situation) ท าให้ก่อเกิด
แนวคิดท่ีสามารถผลิตผลงานหรือผลิตผลใหม่ โดยพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงความคิดใหม่ๆ นี ้
เป็นการกระท าท่ีมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ท่ีเกิดจากการน าประสบการณ์และการ
เรียนรู้ มาสร้างรูปแบบทางความคิดใหม่ๆ รวมทัง้มีการน าความคิดใหม่ๆ นัน้มาสร้างผลผลิตใหม ่
เพ่ือน าไปใช้ในองค์การ (Anderson, DeVito, Dyrli, Kellog, Kochendofer and Weigand, 1970: 
90;  Adam, Scott and Bruce (1994 อ้างถึงใน สดุารัตน์ เหลาฉลาด, 2547: 21); Kleysen and 
Street, 2001: 284-296)  

 
2.3.1  องค์ประกอบของความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 
Kleysen and Street (2001: 284-296) ผู้ศึกษาค้นคว้าเร่ืองพฤติกรรมองค์การ 

(Organizational bahavior) เสนอว่าพฤติกรรมสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ของบุคลากรในองค์การยุคใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทัง้นี ้บุคคลทุกคนมีความคิด
สร้างสรรค์อยู่แล้ว แตร่ะดบัในการน ามาใช้นัน้แตกตา่งกนั  โดย Kleysen and Street ได้ประมวล
แนวคิดต่างๆ แล้วสรุปว่าพฤติกรรมสร้างสรรค์หรือความสร้างสรรค์ในการท างานของบุคลากร 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก ่

  1)  ด้านการแสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) หมายถึง การค้นหา
โอกาสท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้แก่ การพิจาณา และหาโอกาสในการท่ีจะคิดหรือน าสิ่งใหม่ๆ ไปใช้มี
การท างาน เชน่ การเดนิทางไปเรียนรู้ อบรบหรือค้นพบสิ่งตา่งๆ ท่ีแปลกใหม่ การยอมรับในโอกาส
นัน้ๆ รวมทัง้จะต้องมีการรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัโอกาสท่ีเกิดขึน้ด้วย 

  2)  ด้านความคดิริเร่ิม (Generativity) หมายถึง การแสดงออกถึงความสนใจขัน้ต้น
ในการก าหนดและน าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับขององค์การ จนกระทั่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ได้แก่ การท่ีบุคคลมีกระบวนการคิด พิจารณาและอธิบายถึงโอกาสท่ีจะเกิด
ความคดิสร้างสรรค์ขึน้ ตอ่จากนัน้จะต้องจดัล าดบัของความคดิ และแสวงหาถึงความสมัพนัธ์ หรือ
ความเช่ือมโยงระหวา่งแนวคดิใหม ่ท่ีคดิขึน้มากบัข้อมลูท่ีเกิดขึน้จากการท างาน 
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  3)  ด้านการวิเคราะห์ข้อมลู (Formative Investigation) หมายถึงการวิเคราะห์และ
พิจารณาถึงความคิดใหม่ท่ีคิดขึน้มาได้แก่ การบูรณาการความคิดต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันการน า
ความคดินัน้ไปทดลองใช้ รวมทัง้มีการวิเคราะห์ถึงข้อดี และข้อจ ากดัของความคดิใหมด้่วย 

 4)  ด้านการเป็นผู้น าความคิด (Championing) หมายถึงผู้ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ 
และสามารถน าความคดินัน้ มาใช้ในการปฏิบตังิานได้ ได้รับการสนบัสนนุจากองค์การ และเช่ือมัน่
ในศกัยภาพของความคิดใหม่นัน้ บคุคลต้องมีการระดมสนบัสนุนมีการชกัจูงและโน้มน้าวบุคคล
อ่ืนๆ ให้เห็นด้วยกับความคิดใหม่ของตน ต้องมีการน าความคิดใหม่นัน้ไปเผยแพร่ให้กบับุคคลอ่ืน 
รวมทัง้ต้องมีบคุคลภาพท่ีชอบการเปล่ียนแปลงและชอบความเส่ียง 

  5)  ด้านการประยุกต์ใช้ (Application) หมายถึง การน าความคิดใหม่ๆ นัน้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยจะต้องมีการน าไปทดลองประยุกต์ใช้งานการปฏิบตัิงานประจ า มี
การปรับปรุงผลผลิตท่ีก่อเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้ต้องพยายามท าให้ทกุคนในองค์การ
น าผลผลิตนัน้ไปใช้ปฏิบตัใิห้เป็นประจ า 
 

2.3.2  ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 
อารี พนัธ์มณี (2543: 83) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมสร้างสรรค์เป็นคณุสมบตัิท่ีมีอยู่ในทกุคน 

และสามารถส่งเสริมให้พฒันาได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงคือ ในการสอน ฝึกฝนอบรม 
และในทางอ้อมคือ การสร้างสภาพบรรยากาศ และการจดัสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอิสระใน
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ Roger (1959 อ้างถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2543) 
ท่ีวา่พฤตกิรรมสร้างสรรค์ไมส่ามารถบงัคบัให้เกิดขึน้ได้ แตส่ามารถสง่เสริมให้เกิดขึน้ได้ 

Roger (1959 อ้างถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2543) ได้เสนอสถานการณ์ท่ีส่งเสริม
พฤติกรรมสร้างสรรค์ไว้ คือ ความรู้สึกปลอดภัยทางจิตสร้างได้ด้วยกระบวนการท่ีสมัพนัธ์กัน 3 
อย่าง ดงันี ้ 1) การยอมรับในคณุค่าของแต่ละบุคคลอย่างไม่มีเง่ือนไข ครู พ่อแม่ หรือสงัคมท่ี
เก่ียวข้องกับบุคคล ต้องยอมรับความสามารถของบุคคลแต่ละคน  เช่ือมั่นท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกมัน่คงปลอดภัย จะท าให้บุคคลสามารถค้นพบสิ่งต่างๆ ท่ีมีคณุค่า หรือมีความสามารถ
ต่อคนเอง โดยไม่ต้องมีใครกระตุ้น 2) สร้างบรรยากาศท่ีไม่ต้องมีการวัด และประเมินผลจาก
ภายนอกจะท าให้เกิดความรู้สึกอิสระ กล้าแสดงออกทัง้ความคิดและการกระท าอย่างสร้างสรรค์ 
และ 3) ความเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการสร้างความรู้สึกปลอดภยั การท่ีเรามีความเข้าใจ 
และยอมรับจะท าให้สามารถแสดงศกัยภาพการสร้างสรรค์ได้อยา่งเตม็ท่ี 
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ทัง้นี ้วิธีการสง่เสริมพฤตกิรรมสร้างสรรค์สามารถกระท าได้ และเกิดขึน้ได้ทกุเพศทกุวยั ซึ่ง
จะต้องมีทัง้ศกัยภาพทางการคิด ความอยากรู้อยากเห็น กล้าเส่ียง กล้าท่ีจะคิด ริเร่ิมในสิงแปลก
ใหม ่มีจินตนาการ และอารมณ์ขนั รู้จกัประเมินความก้าวหน้าของตนเอง ฝึกตอ่สู้กบัความล้มเหลว 
และความคบัข้องใจ สามารถอยู่ในสถานการณ์ท่ีคลุมเครือ และหลีกเล่ียงการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
ควรจดับรรยากาศแบบมีอิสระในการคดิและการแสดงออก 

 
2.3.3  ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 

 มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมความคิดริเร่ิมท่ีน าไปสู่พฤติกรรมสร้างสรรค์ อนัเป็นศกัยภาพ
ของบคุคลเอง แตปั่จจยัทางสภาพแวดล้อมและโอกาสท่ีได้รับในเวลาตอ่มาอาจเป็นการเกือ้กลูหรือ
ลดทอนการเติบโตของพฤติกรรมสร้างสรรค์ได้ ซึ่งปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค์สามารถแบ่งได้เป็นด้าน
ตา่งๆ คือ  

  1)  อปุสรรคเชิงรับรู้ ความเคยชินเป็นอุปสรรคส าคญัของการรับรู้ มนุษย์มกัจะ
ตีความสิ่งท่ีรับรู้ตามความเคยชิน และแก้ปัญหาตามความเคยชิน ท าให้ไม่สามารถสร้างสรรค์
แนวคดิใหม่ๆ  ออกมาได้ 

  2)  อปุสรรคเชิงอารมณ์ อารมณ์มีส่วนสมัพนัธ์กบับคุคิกภาพ หรือลกัษณะนิสยั
อปุสรรคเชิงอารมณ์ท่ีส าคญัคือ ความกลวั เพราะพฤตกิรรมสร้างสรรค์ต้องอาศยัการริเร่ิม การลอง
ผิดลองถูก ซึ่งการริเ ร่ิมเสนอความคิดใหม่ๆ อาจต้องเผชิญกับการต่อต้านขัดขวางและ
วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งความกลวัจะท าให้บุคคลส่วนใหญ่มีการมองโลกในแง่ลบ ท าให้เกิดการท้อแท้
ไมมี่ความมานะพยายาม 

  3) อุปสรรคเชิงสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเกิดจากวัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมตา่งๆ ของมนษุย์นัน่เอง ซึง่เม่ือพิจารณาสภาพของสงัคมไทยจะเห็นได้ว่าเป็นสงัคม
ท่ีมีลกัษณะตาม คือ การเอาอย่างกัน การคล้อยตามกันง่าย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคท่ีท าให้บุคคลไม่
กล้าคดิสิ่งใดๆ ท่ีแปลกและแตกตา่งได้ 
 

2.3.4  ความเช่ือมโยงระหว่างความสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
นวตักรรมจะต้องควบคูก่บัการสร้างสรรค์เสมอ เพราะการท่ีจะพฒันาให้เกิดนวตักรรมได้ 

จุดเร่ิมต้นจะต้องมาจากการก่อร่างทางความคิดผนวกกับจินตนาการบนฐานความรู้ท่ีมีอยู่ เพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งหรือแนวทางใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาลกัษณะท่ีเป็นอยู่ให้ดีขึน้ 

(Hellriegel, Slocumn and Woodman, 2001 อ้างถึงใน วรรณภา โอฐยิม้พราย, 2545: 14-16) 
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Williams and Yang (1999 อ้างถึงใน วรรณภา โอฐยิม้พราย, 2545: 16-19) ได้อธิบายไว้
ว่า การสร้างสรรค์งานในองค์การ หรือ การท่ีองค์การสร้างผลิตผลใหม่จากความคิดใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์และมีคุณค่าได้นัน้ จะมีความเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Person) บรรยากาศสร้างสรรค์ (Creative Climate) กระบวนการสร้างสรรค์ (Creative Process) 
และผลผลิตสร้างสรรค์ (Creative Product) ด้วย ซึ่งเม่ือบูรณาการกบัแนวคิดของ Hellriegel, 
Slocumn and Woodman (2001) ท าให้เห็นได้ว่า ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร เป็น
องค์ประกอบหนึง่ท่ีมีความส าคญัในการสร้างสรรค์งานในองค์การ นัน่ก็คือ “ด้านบคุคลสร้างสรรค์” 
ท่ีสามารถน าไปสูก่ารพฒันานวตักรรมในองค์การ ซึ่ง สามารถน ามาสรุปเพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยง
และความสอดคล้อง ได้ดงัภาพท่ี 2.3 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3  ความเช่ือมโยงระหวา่งการสร้างสรรค์งานในองค์การกบัองค์การแหง่นวตักรรม 
แหล่งท่ีมา: วรรณภา โอฐยิม้พราย, 2545: 18. 
 

Hellriegel, Slocumn and Woodman (2001 อ้างถึงใน วรรณภา โอฐยิม้พราย, 2545: 
14-16) ได้เสนอแนะว่า นวตักรรมในองค์การจะเกิดขึน้จากการปฏิบตัิท่ีสร้างสรรค์ของบคุลากรใน
องค์การ โดยการสร้างสรรค์นัน้จะต้องเป็นไปในลักษณะท่ีมีประโยชน์ และอาจเกิดขึน้จากการ
วางแผนหรือไมไ่ด้วางแผนไว้ก็ได้ และการท่ีจะสร้างให้มีนวตักรรมเกิดขึน้ในองค์การอย่างตอ่เน่ือง 
บคุลากรภายในองค์การจะต้องมีวฒันธรรมท่ีช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างสรรค์ ช่วยกันพฒันาตวัเอง
อยู่เสมอ และต้องมองว่าทุกสิ่งสามารถพฒันาได้ โดยต้องมีความเข้าใจและเช่ือมัน่ว่า นวตักรรม
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สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ให้กับองค์การได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งความคิดเห็นนี ้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Cook (1998: 179-184) ท่ีมองว่าเม่ือบุคลากรทุกภาคส่วนมีความ
สร้างสรรค์ในระดบับุคคล ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการท างานแล้ว ก็จะเกิดการพฒันาเป็นสิ่ง
ใหม่ๆ  ท่ีสร้างสรรค์ขึน้ในระดบัองค์การซึง่และกลายเป็นนวตักรรมขององค์การในท่ีสดุได้  

Hellriegel, Slocumn and Woodman (2001 อ้างถึงใน วรรณภา โอฐยิม้พราย, 2545: 
14-19) ยงัสรุปอีกว่า การสร้างสรรค์งานท่ีเกิดจากบุคลากร เป็นลกัษณะเฉพาะของบคุคล  ของ
กลุม่ ดงันัน้การท่ีจะสร้างวฒันธรรมการท างานร่วมกนัของคนในองค์การเช่นนีไ้ด้ ปัจจยัส าคญัก็คือ 
ผู้บริหารต้องมุ่งมัน่สนบัสนนุในความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  ในขณะเดียวกนัก็ต้องเตรียม
สิ่งแวดล้อมในองค์การให้เอือ้ตอ่การสร้างสรรค์งานของบคุลากรด้วย  

ไขแสง โพธิโกสมุ (2543 อ้างถึงใน กฤติยา เห่งนาเลน, 2545: 41) สรุปไว้ด้วยว่าความ
สร้างสรรค์ในงาน ยงัสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมาย ดงันี ้1)  ผลประโยชน์ตอ่บคุคล กล่าวคือ 
ความสร้างสรรค์ในงานช่วยให้บคุคลมีการพฒันาตนด้านความรู้สึกนึกคิด ได้แก่ ความรู้สึกว่าตน
ท างานเป็นผลส าเร็จ อยากคดิและท าสิ่งใหม่ๆ  ดีๆ มีความรู้สึกอิสระ พร้อมท่ีจะให้เช่ือมัน่ในตนเอง 
ริเร่ิมสิ่งตา่งๆ ได้ไม่เช่ือใครง่าย หรือช่วยให้บคุคลพฒันาบคุลิคภาพ ได้แก่ มีความยืดหยุ่น อดทน
อดกลัน้ ยึดติดกับสิ่งท่ีท้าทายตน ท างานท่ีมีความซ า้ซ้อนให้ง่ายลง  รวมทัง้สามารถแก้ไขปัญหา 
และตดัสินใจภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  ได้  2)  ผลประโยชน์ตอ่องค์กร กล่าวคือ ความสร้างสรรค์ใน
งานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความอยู่รอดขององค์การ และสามารถคาดคะเนการเปล่ียนแปลง
ตา่งๆ ได้ และท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์การด้านผลผลิต กระบวนการหรือบริการแบบใหม่ๆ 
ซึง่เป็นการพบวิธีการใหม่ๆ และดีขึน้กว่าเดิมในภาวะการแข่งขนั และขาดแคลนทรัพยากร รวมทัง้
ชว่ยให้ผู้บริหารตระหนกัในการเปล่ียนแปลงสิ่งใหม่ๆ ท่ีดีขึน้ได้ ขณะเดียวกนัจะช่วยพฒันาผู้ อ่ืนให้
มีพฤตกิรรมสร้างสรรค์ เพ่ือเปล่ียนแปลงสิ่งใหม่ๆ  ด้วย 
 
2.4  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การประมวลแนวคิด ทฤษฎี รวมทัง้เอกสารงานวิจยัท่ีผ่านมา ท าให้เห็นถึงความส าคญั
ของความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร ซึ่งมีส่วนสมัพนัธ์และเก่ียวข้องโดยตรงกบัการสร้างสรรค์
นวตักรรมในองค์การ หากบคุลากรขององค์การมีความสร้างสรรค์ในงานระดบัสงู องค์การก็จะมี
ระดบัในการสร้างสรรค์นวตักรรมในองค์การสงูไปด้วย แตก่ารส่งเสริมความสร้างสรรค์ในงานของ
บุคลากรนัน้ ผู้ น าเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนและเสริมสร้างให้บุคคลหรือกลุ่มใน
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องค์การ มีความคิด หรือแนวทางในการสร้างสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพดีและเกิดประโยชน์ตอ่องค์การ  ซึง่จากผลการศกึษาท่ีผ่านมา มีงานวิจยัแสดงให้เห็น
ถึงความเก่ียวข้องระหวา่งผู้น าและความสร้างสรรค์ในงาน ยกตวัอยา่งเชน่ 

จากการศกึษาของ เรมวล นนัท์ศภุวฒัน์ (2542) ท่ีพบว่า ผู้น าท่ีท าตวัให้เข้าถึงได้ง่าย เปิด
โอกาสให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปรึกษาหารือ ให้อิสระในการคิด สนบัสนนุช่วยเหลือให้ใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา กระตุ้นให้ผู้ปฏิบตัิงานพฒันางานท่ีรับผิดชอบ ยอมรับฟังแนวคิด
ใหม ่ๆ พฒันาบรรยากาศการท างานแบบเป็นกนัและสง่เสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จะสามารถ
สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์แก่ผู้ปฏิบตังิานได้  

จากการศกึษาของ Clapman (2000: 138-139) ท่ีพบว่าผู้น ามีอิทธิพลในการสร้างสรรค์
งานในองค์การให้มีประสิทธิภาพ องค์การท่ีผู้น าเปิดโอกาสให้บุคคลในองค์การได้เสนอความ
คิดเห็นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ย่อมท าให้องค์การนัน้มีผลผลิตเพิ่มขึน้ สามารถแข่งขนักบัองค์การอ่ืน
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าองค์การอ่ืนๆ เป็นต้น นอกจากนัน้แล้ว
สภาพแวดล้อมในการท างานก็มีส่วนในการคงไว้หรือแปรเปล่ียน ส่ง เสริมหรือบั่นทอน
ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของบคุคลเชน่กนั เป็นต้น   

ส่วนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับองค์การแห่งนวัตกรรม การสร้างสรรค์งานในองค์การ หรือ
ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรท่ีมีการศึกษาในเชิงธุรกิจยงัมีอยู่ ไม่มาก และส่วนใหญ่เป็น 
การศกึษาวิจยัในองค์การธุรกิจตา่งประเทศ ส าหรับในประเทศไทยนัน้พบเพียงการศกึษาในบริบท
ธุรกิจพยาบาล ยกตวัอยา่งเชน่   

1)  การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในงาน ระดบัใน
การสร้างนวตักรรมขององค์กร กับการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพชัมน อ้นโต พ.ศ. 2546 ท่ีผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า การสร้างนวตักรรมของ
องค์การมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2)  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการท างาน บรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ การ
แลกเปล่ียนระหว่างหวัหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาลประจ าการ  กบัภาวะผู้น าสร้างสรรค์ของหวัหน้า
หอผู้ ป่วย โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร โดยร้อยต ารวจเอกหญิง กฤตยิา เหง่นาเลน พ.ศ. 2545 
ท่ีผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นวา่ การพฒันาให้เกิดบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ และเพิ่มคณุภาพการแลก 
เปล่ียนระหว่างหวัหน้าหอผู้ ป่วยกับพยาบาลประจ าการ สามารถเพิ่มภาวะผู้น าสร้างสรรค์ของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วยโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครได้ 
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3)  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนจากองค์การพยาบาล  การรับรู้คณุค่า
ของงาน กบัการสร้างสรรค์งานในองค์การพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ เขตกรุงเทพมหานคร โดยวรรณภา โอฐยิม้พราย พ.ศ. 2545 ท่ีผล
การศกึษาชีใ้ห้เห็นวา่ การสนบัสนนุจากองค์การพยาบาลและการรับรู้คณุคา่ของงานของพยาบาล
วิชาชีพมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัการสร้างสรรค์งานในองค์การพยาบาล เป็นต้น 

 ดงันัน้การศึกษา เก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมของผู้น าและลักษณะสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ท่ีส่งผลต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรในบริบทขององค์การธุรกิจไทยครัง้นี ้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการสร้างสรรค์นวตักรรมในองค์การธุรกิจของไทย หรือใช้อาจ
น าไปใช้เป็นข้อมลูส าหรับการศกึษาตอ่ไปได้  
 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

บทนี้ เป็นเนื้อหาเก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัยท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ โดยมีรายละเอียดในส่วน

ต่างๆ คือ  กรอบแนวคิดในการวิจัย ค าถามวิจัยและสมมติฐานในการศึกษา องค์การท่ีเลือกศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 

6. การแสวงหาโอกาส  

(Opportunity Exploration) 

7. ความคิดริเร่ิม  

(Generativity) 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล  

(Formative Investigation) 

9. การเป็นผู้น าความคิด  

(Championing) 

10. การประยุกต์ใช้  

(Application) 

 

1.  พฤติกรรมของผู้น า 

1.1  แบบเน้นงาน  

(Task-Oriented Behaviors) 

      1.2   แบบเน้นความสัมพันธ์ 

(Relation-Oriented Behaviors) 

      1.3   แบบเน้นการเปล่ียนแปลง 

(Change-Oriented Behaviors) 
 

2.  สภาพแวดล้อมในการท างาน 

2.4 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

(Physical Environments) 

2.5 สภาพแวดล้อมด้านสังคม 

(Social Environments) 

2.6 สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ 

(Psychological Environments) 
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การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ได้น าเอาแนวคิดพฤติกรรมของผู้ น าของ Yukl (2006) และท่ีมีการ
แบ่งแยกรูปแบบพฤติกรรมท่ีกว้างและชัดเจน คือ พฤติกรรมผู้ น าท่ีเน้นงาน (Task-Oriented 
Behaviors) พฤติกรรมผู้น าท่ีเน้นความสมัพนัธ์ (Relation-Oriented Behaviors) และพฤติกรรม
ผู้น าท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง (Change-Oriented Behaviors) มาใช้เป็นตัวแปรอิสระกลุ่มท่ี 1 
เน่ืองจากมีความครอบคลุมเหมาะกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยศึกษาว่า
พฤตกิรรมของผู้บริหารในองค์การท่ีมีความสร้างสรรค์หรือองค์การแห่งนวตักรรมเป็นอย่างไร และ
พฤตกิรรมของผู้บริหารรูปแบบใด ท่ีชว่ยสง่เสริมความสร้างสรรค์ในงานของพนกังาน  

นอกจากนัน้ยังน าแนวคิดสภาพแวดล้อมการท างานท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ในงานท่ี 
เคยใช้ศกึษาในบริบทองค์การในประเทศไทย ซึ่งแบง่เป็น สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ (Physical 
Environments) สภาพแวดล้อมด้านสงัคม (Social Environments) และสภาพแวดล้อมด้านจิตใจ 
(Psychological Environments) มาใช้เป็นตวัแปรอิสระกลุ่มท่ี 2 โดยศกึษาว่าองค์การธุรกิจไทยท่ี
มีนวตักรรมยอดเย่ียมนัน้มีสภาพแวดล้อมการท างานในแตล่ะด้านเป็นอย่างไร และสภาพแวดล้อม
การท างานแตล่ะด้านนัน้ชว่ยสง่เสริมความสร้างสรรค์ในงานของพนกังานอยา่งไร   

ทัง้นี  ้ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรท่ีเป็นตัวแปรตามในการศึกษา ใช้กรอบ
พฤติกรรมสร้างสรรค์ของ Kleysen and Streeet (2001) ท่ีได้สรุปพฤติกรรมการท างานท่ี
สร้างสรรค์ว่าต้องประกอบด้วย การแสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) ความคิดริเร่ิม 
(Generativity)  การวิ เคราะห์ข้อมูล (Formative Investigation)  การเป็นผู้ น าความคิด 
(Championing) และการประยุกต์ใช้ (Application) เน่ืองจากพฤติกรรมการท างานเหล่านี ้ได้ถูก
วิจยัแล้ววา่สามารถน าไปสูก่ารสร้างนวตักรรมในองค์การได้ 
 
3.2  ค าถามและสมมตฐิานในการศึกษา  

 
ค าถามการวิจัยข้อท่ี 1  พฤติกรรมของผู้น า และสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การ

ธุรกิจไทยท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมในปี 2552 ในแตล่ะด้าน อยูใ่นระดบัใด 
ค าถามการวิจัยข้อท่ี 2  ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การธุรกิจไทยท่ีมี

นวตักรรมยอดเย่ียมในปี 2552 อยูใ่นระดบัใด 
ค าถามการวิจัยข้อท่ี 3 พฤติกรรมของผู้น ากับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร มี

ความสมัพนัธ์กนั หรือไม่ 
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สมมตฐิานการศกึษา  
1)  พฤตกิรรมของผู้น าแบบเน้นงาน มีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงาน  
      ของบคุลากร 

  2)  พฤตกิรรมของผู้น าแบบเน้นความสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์กบัความ  
        สร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
  3)  พฤตกิรรมของผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง มีความสมัพนัธ์กบัความ 
        สร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  
ค าถามการวิจยัข้อท่ี 4  สภาพแวดล้อมในการท างาน กับความสร้างสรรค์ในงานของ

บคุลากร มีความสมัพนัธ์กนั หรือไม่ 
สมมตฐิานการศกึษา  
  1)  สภาพแวดล้อมในทางด้านกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ใน 
        งานของบคุลากร  
  2)  สภาพแวดล้อมในทางด้านสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงาน 

      ของบคุลากร  
  3)  สภาพแวดล้อมในทางจิตใจ มีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของ 
        บคุลากร  
ค าถามการวิจยัข้อท่ี 5  พฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมในการท างาน มีอิทธิพลตอ่

ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร หรือไม ่
สมมตฐิานการศกึษา  
  1)  พฤตกิรรมของผู้น า มีอิทธิพลตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
  2)  สภาพแวดล้อมการท างาน มีอิทธิพลตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
  3)  พฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างาน มีอิทธิพลร่วมท่ีสง่ผลตอ่  
        ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
 

3.3  องค์การที่เลือกศึกษา 
 

องค์การท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ องค์การธุรกิจไทย 2 องค์การ ท่ีได้รับรางวลัสดุยอด
องค์การแหง่นวตักรรมประจ าปี 2552 คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) รางวลับริษัทท่ีมี
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นวตักรรมยอดเย่ียม ประเภทธุรกิจบริการ (Service) และบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
รางวลับริษัทท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียม ประเภทธุรกิจท่ีไมใ่ชบ่ริการ (Non-Service)   

 
3.3.1  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ทรู คอร์ปอเรชัน่ (True Corporation) มีช่ือเดมิของบริษัท คือ เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่ 

(Telecom Asia Corporation) ซึ่งเดิมเป็นผู้ ให้บริการโทรศพัท์พืน้ฐานและผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต
(ISP) ต่อมามีการขยายตวัในธุรกิจด้านการส่ือสารกันมากขึน้ จึงท าการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์  
มาเป็น กลุม่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่เชน่ในปัจจบุนั  

นบัตัง้แต่ต้นปี 2550 กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่ม
หลักๆ ซึ่งประกอบด้วย  ธุรกิจโทรศัพท์พืน้ฐานและอินเตอร์เน็ต (ทรูออนไลน์) ธุรกิจ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (ทรูมฟู) ธุรกิจโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (ทรูวิชัน่ส์) ธุรกิจท่ีตอบสนอง
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค (ทรูไลฟ์) และทรูคอนเวอร์เจนต์ 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่มีเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน
สดัสว่นร้อยละ 58.2 และปัจจบุนั มีพนกังานประจ าทัง้สิน้ 13,501 คน (ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 
2552) 
 
ตารางท่ี 3.1 ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
ช่ือเตม็ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อ  TRUE 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000081 
ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ปีที่ก่อตัง้ 2533 
ที่ตัง้ อาคารทรูทาวเวอร์, 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท 
เว็บไซต์ www.truecorp.co.th 
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3.3.2  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ เครือซิเมนต์ไทย  
บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ SCG ท่ีคนนิยมเรียกว่า “ปนูใหญ่” เป็นกลุ่ม

ธุรกิจผลิตปนูซิเมนต์และตอ่มามีผลิตภณัฑ์อ่ืนอีกโดยท าภายใต้บริษัทในเครือ ส านกังานทรัพย์สิน
สว่นพระมหากษัตริย์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ประมาณ 30เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลืออีก 70 เปอร์เซ็นต์ถือหุ้น 
โดยนกัลงทนุทัว่ไป และนกัลงทนุสถาบนั 

ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจท่ีส าคญั 5 กลุ่ม ได้แก่ ปิโตรเคมี กระดาษและบรรจุภัณฑ์ ซิ
เมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจดัจ าหน่าย ทุกธุรกิจมุ่งสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ทัง้ด้านสินค้า
และบริการ กระบวนการท างาน และรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

ปัจจุบนั มีพนกังานทัง้สิน้ประมาณ 20,000 คน ผลิตสินค้ากว่า 64,000 รายการ เพ่ือ
จ าหน่ายทัง้ในประเทศและส่งออกไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
คณุภาพ ISO 9002 การรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และการรับรองระบบการ
จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มอก.18000 (ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2552) 

 
ตารางท่ี 3.2 ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)  

 
ช่ือเตม็ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือย่อ  SCG (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000114 
ประเภทธุรกิจ Holding Company 
ปีที่ก่อตัง้ 2456 
ที่ตัง้ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

10800 
ทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1,600 ล้านบาท 
เว็บไซต์ www.scg.co.th 

 
ทัง้นี ้รางวัลสุดยอดองค์การแห่งนวัตกรรม เกิดขึน้จากโครงการจัดอันดับบริษัทท่ีมี

นวัตกรรมยอดเย่ียมในแต่ละปี จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัร่วมกบัหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  เพ่ือน าเสนอองค์การต้นแบบท่ีให้ความส าคญักบั
นวตักรรมจนน าสูค่วามส าเร็จทางธุรกิจ  ซึ่งในปี 2552 นี ้เป็นปีท่ี 2 ของการจดัโครงการ โดยถกูจดั
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ขึน้ภายใต้แนวคิด “องค์กรท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมในช่วงเศรษฐกิจของประเทศเต็มไปด้วยปัจจยัท่ี
ยากจะควบคมุ” (Innovation Excellence in Downturn Economy) เพ่ือคดัเลือกองค์การท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนและสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น จนสามารถสร้างผลดีต่อองค์การในช่วงท่ีเศรษฐกิจ
ตกต ่าได้ 

ขอบเขตของการประเมิน คือ คัดเลือกบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) 
เทา่นัน้ เน่ืองจากเป็นกิจการของไทยและมีข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนมากพอในการประเมิน 
ส่วนกระบวนการคดัเลือกจะเร่ิมจากการคดักรองบริษัทตา่งๆ ท่ีสร้างผลตอบแทนจากยอดขายใน
อนัดบัท่ีสงู พิจารณาจากตวัเลขอตัราส่วนทางการเงินท่ีเรียกว่า  ROS (Return on Sale) เพราะ
สินค้าท่ีมีนวตักรรมจะมีส่วนแบง่การตลาด (Margin) ท่ีดีกว่า สามารถสะท้อนถึงกระแสนิยม และ
มลูคา่เพิ่มของสินค้านัน้ๆ ในตลาดได้ โดยศกึษาตวัเลขของแตล่ะบริษัทย้อนหลงัประมาณ 3 ปี   

หลังจากได้บริษัทท่ีมีอันดบั ROS สูงในแต่ละอุตสาหกรรม จะมีการส่งแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นไปยงัผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั (Peer Review) รวมทัง้ส ารวจจากภายในองค์การ
แต่ละองค์การ (Internal Review) จากนัน้จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิท าการประเมินจาก 
คะแนนของแบบสอบถาม ข้อมลูเชิงคณุภาพ การสมัภาษณ์ผู้บริหาร และข้อมลูด้านนวตักรรมของ
แต่ละองค์การ โดยข้อมูลทุกส่วนจะถูกประมวลผลร่วมกัน และคดักรองจนได้บริษัทท่ีผ่านการ
คดัเลือก ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาบริษัทท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมในท้ายท่ีสดุ 

 
3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 
จากข้อมูลองค์การทัง้ 2 องค์การข้างต้น มีจ านวนประชากรรวมทัง้สิน้ 33,501 คน ซึ่งใน

การก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างใช้การค านวณตามสตูรของ Taro Yamane ในการค านวณเพ่ือหา
กลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะองค์การ ซึง่สตูรดงักลา่ว มีดงันี ้

   n =  N 
           1+ N(e)2 

   n     คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการ 
  N     คือ จ านวนประชากรทัง้หมด 
  e  คือ คา่ความคลาดเคล่ือนจากการสุม่ตวัอยา่ง ซึง่ใน 

งานวิจยัครัง้นีก้ าหนดไว้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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จากจ านวนประชากรของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) สามารถค านวณกลุ่ม
ตวัอยา่งได้ คือ 

=            13,501 

       1+ 13,501(0.05)2 
=     388.49  (ประมาณ 388 คน)   

 
จากจ านวนประชากรของ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถค านวณกลุ่ม

ตวัอยา่งได้ คือ 
=            20,000 

       1+ 20,000(0.05)2 
=     392.16  (ประมาณ 392 คน)  

 
จากการค านวณในเบือ้งต้น ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างจากทัง้สององค์การรวม  780  คน  

หลังจากนัน้ใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) คือ เลือกเก็บข้อมูลจากพนักงาน 2 
องค์การข้างต้นแบง่ไปตามกลุ่มธุรกิจของแตล่ะองค์การ โดยก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอย่างตาม
สดัสว่นจ านวนประชากร ดงัตารางท่ี 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3 จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่นจ านวนประชากร 
 

รายช่ือองค์การ 
จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง x 
จ านวนกลุ่มธุรกิจ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(5 กลุม่ธุรกิจ) 

13,501 388 78x5 = 390 

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
(5 กลุม่ธุรกิจ) 

20,000 392 79x5 = 395 

รวม 33,501 780 785 
 
ดงันัน้ จ านวนกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้มีจ านวนสทุธิ คือ 785 คน ซึ่งหลงัจากท่ีได้

จ านวนกลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่นจ านวนประชากรแล้ว จงึจดัสง่แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมลูตอ่ไป  
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3.5  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
 
3.5.1  ค าถามและเนือ้หาในแบบสอบถาม  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา คือ แบบสอบถามท่ีผู้ศกึษาพฒันาขึน้เองร่วมกบัข้อค าถามท่ีได้

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยน าข้อค าถามมาปรับให้มีความเหมาะสม
กบัเนือ้หาและกรอบแนวคดิในงานวิจยั ซึง่แบบสอบถามประกอบด้วยสว่นตา่งๆ 4 สว่น  ดงันี ้

ส่วนท่ี  1  เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้น า ประกอบด้วย 3 รายด้าน คือ ด้าน
พฤตกิรรมท่ีเน้นงาน ด้านพฤตกิรรมท่ีเน้นสมัพนัธ์ และด้านพฤตกิรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง  

ส่วนท่ี  2  เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย 3 รายด้าน 
คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมและด้านสภาพแวดล้อมทาง
จิตใจ   

สว่นท่ี  3  เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร   
สว่นท่ี  4  เป็นข้อค าถามเก่ียวข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ในข้อค าถามในส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  จะใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)

สว่นข้อค าถามสว่นท่ี 4 เป็นแบบให้เลือกตอบ  
มาตรวดัแบบลิเคร์ิทก าหนดคา่ของคะแนนเป็น 5 ชว่ง คือ 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  หมายถึง      เห็นด้วยกบัข้อความนัน้มากท่ีสดุ (80-100%) 
เห็นด้วย   หมายถึง      เห็นด้วยกบัข้อความนัน้มาก (51-79%) 
ก า้กึ่งระหวา่งเห็นด้วย   หมายถึง      เห็นด้วยกบัข้อความนัน้ปานกลาง (50%) 
กบัไมเ่ห็นด้วย     
ไมเ่ห็นด้วย   หมายถึง      เห็นด้วยกบัข้อความนัน้น้อย (21-49%) 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  หมายถึง      เห็นด้วยกบัข้อความนัน้น้อยท่ีสดุ (0-20%) 
ข้อค าถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  มีการก าหนดข้อค าถาม        

เชิงบวกและเชิงลบ ดงัตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4  การก าหนดข้อค าถามเชิงบวกและเชิงลบ 
 

ข้อค าถาม 
ค่า

คะแนน 
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมของผู้น า  
1.  ด้านพฤตกิรรมที่เน้นงาน 
     1.1 ผู้น าของทา่นมีความชดัเจนในการจดัระบบงาน  

 
+ 

     1.2 ผู้น าของทา่นก าหนดบทบาทของสมาชิกในการท างานอยา่งชดัเจน  + 
     1.3 ผู้น าของทา่นมีการวางแผนการจดัการ และด าเนินงานตามนโยบายตามที่ได้วางไว้อยา่ง   
           เคร่งครัด 

+ 

     1.4 ผู้น าของทา่นให้ความส าคญักบัการสัง่การหรือการควบคมุ  + 
     1.5 ผู้น าของทา่นมุง่เน้นท่ีความส าเร็จของงานเป็นหลกั  + 
     1.6 ผู้น าของทา่นยดึมัน่ในการรักษาความเทีย่งตรงและความมัน่คงในกระบวนการท างาน  + 
     1.7 ผู้น าของทา่นยดึมัน่ในความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายสงูสดุ + 

2.  ด้านพฤตกิรรมที่เน้นความสมัพนัธ์ 
     2.1 ผู้น าของทา่นไมค่อ่ยให้ความช่วยเหลอืผู้ปฏิบตัิงาน 

 
- 

     2.2 ผู้น าของทา่นให้สนบัสนนุการพฒันางานหรือพฒันาตวัพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง  + 
     2.3 ผู้น าของไมส่นใจในปัญหาการท างาน และมกัไมค่อ่ยให้ค าปรึกษากบัพนกังาน  - 
     2.4 ผู้น าของทา่นสง่เสริมความร่วมมือในการท างานท่ีเป็นหมูค่ณะ  + 
     2.5 ผู้น าของทา่นเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานอยา่ง 
           เต็มที่  

+ 

     2.6 ผู้น าของทา่นไมใ่ห้โอกาสพนกังานตดัสนิใจในการปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเอง  - 

3.  ด้านพฤตกิรรมที่เน้นการเปลีย่นแปลง 
     3.1 ผู้น าของทา่นท าให้วิสยัทศัน์ขององค์การ เป็นท่ีนา่สนใจในความรู้สกึของพนกังาน          

 
+ 

     3.2 ผู้น าของทา่นน าเสนอโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ + 
     3.3 ผู้น าของทา่นผลกัดนั ให้ความร่วมมือ หรือสนบัสนนุในเปลีย่นแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใน 
           หนว่ยงานหรือองค์การ 

+ 

     3.4 ผู้น าของทา่นสร้างบรรยากาศการท างานให้เกิดความไว้วางใจกนัในระดบัสงู  + 
     3.5 ผู้น าของทา่นสนบัสนนุการเสริมสร้างทกัษะและการมีสว่นร่วมในการพฒันาทีมงาน  + 
     3.6 ผู้น าของทา่นเน้นการบริหารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  + 
     3.7 ผู้น าของทา่นมีการให้สิง่จงูใจเพื่อให้พนกังานรู้สกึอยา่กท างานส าเร็จตามเป้าหมาย  + 
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ตารางท่ี 3.4  (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม  
ค่า

คะแนน 
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
     1.1  สถานท่ีท างานของทา่นมีแสงสวา่งที่เพยีงพอ  

 
+ 

     1.2 สถานท่ีท างานของทา่นมกีารจดัอยา่งเป็นระเบียบ  + 
     1.3 สถานท่ีท างานของทา่นสะอาดปราศจากกลิน่รบกวน + 
     1.4 สถานท่ีท างานของทา่นมอีากาศที่ถา่ยเทสะดวก  + 
     1.5 ห้องท างาน โต๊ะ เก้าอี ้อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ ในสถานท่ีท างานของทา่นมี 
           เหมาะสมกบัการท างาน  

+ 

     1.6 ห้องท างาน โต๊ะ เก้าอี ้อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ ในสถานท่ีท างานของทา่นไมเ่พยีงพอ 
           กบัความต้องการ  

- 

     1.7 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในสถานท่ีท างานของทา่นมีคณุภาพ สามารถช่วยให้ผลติผลงานได้อยา่ง      
           มีประสทิธิภาพ 

+ 

2.  สภาพแวดล้อมทางด้านสงัคม 
     2.1  ทา่นมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงานในองค์การ  

 
+ 

     2.2 คนในองค์การของทา่นมกีารแสดงออกที่ดีตอ่ผู้อื่นทัง้กาย วาจา ใจ  + 
     2.3 ทา่นมีความพงึพอใจและมีความสขุที่อยูร่่วมกนักบัคนในองค์การ  + 
     2.4 บคุลากรในองค์การมกีารติดตอ่สือ่สารท่ีดีระหวา่งกนั  + 
     2.5 ทา่นรู้สกึปลอดภยั และรู้สกึวา่ได้รับการยอมรับจากคนในองค์การเป็นอยา่งมาก + 
     2.6 หนว่ยงานของทา่นสนบัสนนุด้านการท างาน ด้านวิชาการหรือกิจกรรมทางสงัคม  + 
     2.7 คนในหนว่ยงานของทา่นมีการพงึพาอาศยัซึง่กนัและกนั มีการชว่ยเหลอืแลกเปลีย่นความ 
           คิดเห็นซึง่กนัและกนั  

+ 

3.  สภาพแวดล้อมทางจิตใจ 
     3.1  ทา่นขาดอิสระในการท างาน  

- 

     3.2 ทา่นได้รับข้อมลูป้อนกลบัที่สามารถน ามาคิดหรือใช้พฒันาการปฏิบตัิงานให้ดขีึน้ + 
     3.3 ทา่นมกัขวนขวายศกึษาเพิ่มทกัษะ เพื่อการพฒันาตนเองหรือพฒันางานอยูเ่สมอ  + 
     3.4 ทา่นมกัไมค่อ่ยพอใจในการท างานของตนเอง   - 
     3.5 ทา่นกบัเพื่อนร่วมงานในองค์การมีความไว้เนือ้เช่ือใจกนัและเคารพนบัถือซึง่กนัและกนั  + 
     3.6 บรรยากาศการท างานในองค์การของทา่นเป็นแบบประชาธิปไตย + 
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ตารางท่ี 3.4  (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม  
ค่า

คะแนน 
     3.7 ทา่นเช่ือวา่บคุคลมคีวามสามารถในการปรับปรุงงานและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทัง้ใน 
           ด้านความคดิ สติปัญญาและการกระท าตา่งๆ  ได้ 

+ 

     3.8 บรรยากาศการท างานในองค์การของทา่นสง่เสริมการปฏิบตัิงานแบบร่วมกนัคิด ร่วมกนั 
           สร้างผลติผลในการท างานให้มีประสทิธิภาพ 

+ 

     3.9 บรรยากาศการท างานในองค์การของทา่นสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ในการท างาน + 

ส่วนที่ 3 ความสร้างสรรค์ในการท างาน 
1.  ทา่นมกัหาโอกาสเรียนรู้สิง่ใหม ่เพื่อน าไปใช้ในการพฒันากระบวนท างาน สนิค้าหรือบริการ  
     หรือสิง่ที่เก่ียวข้องกบัการท างานตา่งๆ 

+ 

2.  ทา่นมกัจะทราบถงึวิธีการหรือโอกาสที่จะสร้างความแตกตา่งในทางทีด่ีขึน้ให้กบังาน  
     หนว่ยงาน องค์การ หรือลกูค้าของทา่น 

+ 

3.  ทา่นมกัให้ความสนใจประเดน็หรือเร่ืองราวใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในงาน ในหนว่ยงาน หรือในองค์การ 
     อยูเ่สมอ 

+ 

4.  ทา่นมกัคดิหาแนวคิดหรือวีธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ  เพื่อน ามาแก้ปัญหาที่มีอยูเ่ดิม + 
5.  ทา่นมกัวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กิดขึน้ระหวา่งการท างานอยา่งรอบด้าน เพื่อจะได้เข้าใจในปัญหาที่ 
     เกิดขึน้อยา่งลกึซึง้มากขึน้ 

+ 

6.  ทา่นมกัทดลองใช้แนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ  ในการท างานเสมอ + 
7.  ทา่นมกัทดสอบแนวคิดหรือวธีิการแก้ปัญหาใหม่ๆ  เพื่อให้เห็นถึงสิง่ที่เก่ียวอาจข้องหรือผลที่ 
     อาจจะเกิดขึน้ก่อนน าไปใช้จริง 

+ 

8.  ทา่นมกัมกีารประเมินจดุแข็งและจดุออ่นของแนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ  เสมอ + 
9.  ทา่นมกัจงูใจให้เพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นๆ ในหนว่ยงานของทา่นเห็นถึงความส าคญัของ 
     แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  

+ 

10. ทา่นมกัผลกัดนัให้แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  ท่ีมีอยูถ่กูน าไปใช้จริง + 
11. ทา่นกล้ารับความเสีย่งจากการน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  ไปใช้ + 
12. ทา่นมกัน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  ไปใช้เพื่อเปลีย่นแปลงการท างาน หากเห็นวา่สิง่นัน้    
     ก่อให้เกิดประโยชน์ 

+ 

13. ทา่นมกัก าจดัข้อบกพร่องของแนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ  ก่อนทีจ่ะน าไปประยกุต์ใช้ในการ 
     ท างาน หรือพฒันาสนิค้าและบริการท่ีมีอยู่ 

+ 

14. ทา่นมกัมีสว่นร่วมในการน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  ไปพฒันากระบวนการท างาน เทคโนโลยี  
     สนิค้าหรือบริการ ที่มีอยูเ่ดิม 

+ 
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3.5.2  เกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดและการแปลผลข้อมูล 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัตารางท่ี 3.5 

 
ตารางท่ี 3.5  เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 
เม่ือกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามแล้ว ในการแปลผลคะแนนจากระดบัความคิดเห็น

ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแบง่ชว่งพิสยัของคะแนน ดงันี ้
ชว่งคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายถึง     มีพฤตกิรรมนัน้น้อยท่ีสดุ  
ชว่งคะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายถึง     มีพฤตกิรรมนัน้น้อย  
ชว่งคะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40 หมายถึง     มีพฤตกิรรมนัน้ปานกลาง  
ชว่งคะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20 หมายถึง     มีพฤตกิรรมนัน้สงู  
ชว่งคะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง     มีพฤตกิรรมนัน้สงูท่ีสดุ  

 
3.6  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัครัง้นี  ้  มีการตรวจสอบทัง้ความเท่ียงตรงของ
เนือ้หา (Content Validity) และความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability Test) ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้ 

 
3.6.1  การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) 
ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้จากการศึกษาต าราวิชาการ และเอกสารงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา  การใช้ภาษาแล้ว
จึงน ากลับมาแก้ไข หลังจากนัน้น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วพร้อมกับค าจ ากัดความไปให้
ผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์จ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบและพิจารณาความถกูต้องของ

ระดับความคิดเหน็ ข้อค าถามที่เป็นค่าบวก ข้อค าถามที่เป็นค่าลบ 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง/น้อยท่ีสดุ 1  คะแนน 5  คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย/น้อย 2  คะแนน 4  คะแนน 
ไมแ่นใ่จ / ปานกลาง 3  คะแนน 3  คะแนน 
เห็นด้วย/มาก 4  คะแนน 2  คะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง/มากท่ีสดุ 5  คะแนน 1  คะแนน 
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เนือ้หา ความสอดคล้องของข้อค าถามกบัค าจ ากดัความ การใช้ภาษา รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข และหผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคณุวฒุิและความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือ
หาคา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในขัน้ตอนตอ่ไป 

 
3.6.2  การตรวจสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability Test) 
เม่ือน าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิแล้ว  ไป

ทดลองใช้กับพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 47 คน โดยได้เก็บรวบรวม
ข้อมลูในระหว่าง วนัท่ี 22-26 พฤษภาคม 2553 แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ซึง่สามารถสรุปผลการวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามได้ ดงัตารางท่ี 3.6 
 
ตารางท่ี 3.6  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
ค่าความเช่ือม่ัน  

(Cronbach's Alpha) 
n = 47 

ส่วนที่ 1 พฤตกิรรมของผู้น า 0.92 
ด้านพฤตกิรรมท่ีเน้นงาน  0.76 
ด้านพฤตกิรรมท่ีเน้นความสมัพนัธ์  0.85 
ด้านพฤตกิรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง  0.92 
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมการท างาน 0.94 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  0.84 
สภาพแวดล้อมทางด้านสงัคม  0.91 
สภาพแวดล้อมทางจิตใจ  0.84 
ส่วนที่ 3 ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 0.914 

 
จากตารางท่ี 3.7 คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ท่ีได้มีค่ามากกว่า 0.70 ทัง้สิน้ ซึ่งแสดงว่า ข้อค าถามท่ีเป็นตวัวัดตวัแปรแต่ละด้านมีความ
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมลูได้  
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3.7  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  

เม่ือได้แบบสอบถามส าหรับน าไปใช้เก็บข้อมลูจริงแล้ว ผู้ศกึษาได้ตดิตอ่ขอความร่วมมือ 
จากองค์การธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขออนญุาตท าการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ในท่ีนีอ้งค์การ
ธุรกิจ คือ  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หลงัจากนัน้จึงด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมลู โดยน าแบบสอบถามไปให้กบัตวัแทนฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจในแต่ละองค์การด้วยตนเอง  หลงัจากนัน้ตวัแทนฯ จะด าเนินการเก็บ
และรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาให้ 

จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลบั พบว่ามีจ านวนแบบสอบถามท่ี
สมบรูณ์ ซึ่งสามารถน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไปได้รวมทัง้สิน้ 452 ชุด จากแบบสอบถามท่ี
แจกไปทัง้หมด ทัง้นีแ้บบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับ จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน  201 ชดุ คิดเป็น  51.54 เปอร์เซ็นต์ และบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 251 ชดุ คดิเป็น 63.54 เปอร์เซ็นต์ โดยลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งมีดงัตารางท่ี 3.7 

 
ตารางท่ี 3.7  ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
ลักษณะทั่วไป ร้อยละ ลักษณะทั่วไป ร้อยละ 

เพศ    ประสบการณ์ท างาน  
 ชาย 55.8  น้อยกวา่ 1 ปี  8.2 
 หญิง 44.2  1 - 5 ปี 28.2 
อาย ุ   6 – 10 ปี 20.0 
 น้อยกวา่ - 25 ปี 14.4  10 ปีขึน้ไป 43.5 
 26 – 35 ปี 46.7  อื่นๆ 0.2 
 36 - 45 ปี 30.7   องค์การและกลุ่มธุรกิจที่สังกัด  
 มากกวา่ 46 ปีขึน้ไป 8.2   บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 55.5 
ต าแหน่งงาน    กลุม่ธุรกิจผลติภณัฑ์ก่อสร้าง          67 คน  
 พนกังานทัว่ไป 69.1   กลุม่ธุรกิจกระดาษ                         50 คน  
 ผู้บริหารระดบัต้น 20.6   กลุม่ธุรกิจซเีมนต์                           48 คน  
 ผู้บริหารระดบักลาง 8.7   กลุม่ธุรกิจขนสง่ จ านวน                 47 คน   
 ผู้บริหารระดบัสงู 0.7   กลุม่ธุรกิจเคมีภณัฑ์                       39 คน  
 อื่นๆ 0.9   บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 44.5 
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ตารางท่ี 3.7  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป ร้อยละ ลักษณะท่ัวไป ร้อยละ 

ระดับการศึกษา    กลุ่มธุรกิจทรูวิชั่นส์                        50 คน  

 ต ่ากว่าปริญญาตรี 16.3   กลุ่มธุรกิจทรูออนไลน์                    47 คน    

 ปริญญาตรี 57.6   กลุ่มธุรกิจทรูมูฟ                            47 คน    

 ปริญญาโท 25.2   กลุ่มธุรกิจทรูมันน่ี                          31 คน  

 ระดับอ่ืนๆ 0.9   กลุ่มธุรกิจทรูไลฟ์                           26 คน  

 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

การน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS 17 (Statistical Package for the Social 

Science - SPSS for Windows) เวอร์ชั่น 17.0 เป็นเคร่ืองมือในการประมวลผลทางสถิติและ

น าเสนอผลการศึกษา  โดยสถิติท่ีใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 

1) ข้อค าถามในส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3 ใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2) ข้อค าถามในส่วนท่ี 4 ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้เฉล่ีย และค่าร้อยละ 

3)   การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ (Correlation Analysis)  ซึ่ง

สถิติทดสอบ คือ ค่า r  โดยทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งการแปลความหมายค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีดังนี้  

ค่าระหว่าง   0.70 – 1.00  มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 

ค่าระหว่าง   0.30 – 0.69  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

ค่าระหว่าง   0.00 – 0.29  มีความสัมพันธ์ในระดับต ่า 

4)  การทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Univariate 

Variance Analysis) เพ่ือหาอิทธิพลโดยตรง (Main Effect) และอิทธิพลร่วม (Interaction) ระหว่าง

ตัวแปร



 
 

 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 
 

 บทนี ้แสดงผลการศึกษาตามค าถามการวิจัย เ ก่ียวกับระดับพฤติกรรมของผู้ น า 
สภาพแวดล้อมการท างาน และความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การธุรกิจไทยท่ีมี
นวตักรรมยอดเย่ียมในปี 2552 ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการ
ท างาน กบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร อิทธิพลของพฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีมีตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร รวมไปถึงผลการศกึษาท่ีพบเพิ่มเตมิอ่ืนๆ  
 
4.1  พฤตกิรรมของผู้น า และสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การธุรกจิไทยที่มี 
      นวัตกรรมยอดเยี่ยมในปี 2552 ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับใด 
 
       4.1.1  ระดับพฤตกิรรมของผู้น าในองค์การธุรกิจไทยที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม       
                  ปี 2552  

ภาพท่ี 4.1  แสดงระดบัพฤตกิรรมของผู้น าขององค์การท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552 ท่ีมี
ปรากฏในทัง้ 3 ด้าน คือ พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นงาน พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นความสมัพนัธ์ และ
พฤตกิรรมผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง ซึ่งทัง้ 3 ด้าน มีคะแนนอยู่ในระดบัสงู โดยพฤติกรรมผู้น า
แบบเน้นงานมีสูงท่ีสุด คือ อยู่ในระดับคะแนน 3.80 รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้ น าแบบเน้น
ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัคะแนน 3.71 และพฤติกรรมผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดบั
คะแนน 3.64 ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 4.1  ระดับพฤติกรรมของผู้น าขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 ในแต่ละด้าน 

 

เม่ือพิจารณาในแต่ละองค์การ พฤติกรรมของผู้น าของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน) ก็มีปรากฏในทั้ง 3 ด้าน และทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนอยู่ในระดับสูงทั้งสิ้น โดยพฤติกรรมผู้น า

แบบเน้นงานมีสูงท่ีสุด คือ อยู่ในระดับคะแนน 3.78 รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้น าแบบเน้น

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับคะแนน 3.71 และพฤติกรรมผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับ

คะแนน 3.59 ตามล าดับ ดังภาพท่ี 4.2 
 

 
 

ภาพท่ี 4.2  ระดับพฤติกรรมของผู้น าของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
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ส่วนพฤติกรรมของผู้น าในบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) ก็ปรากฏในทั้ง 3 ด้าน 

และทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนอยู่ในระดับสูงทั้งสิ้นเช่นกัน โดยพฤติกรรมผู้น าแบบเน้นงานมีสูงท่ีสุด คือ 

อยู่ในระดับคะแนน 3.84 รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์อยู่ในระดับคะแนน 

3.70 และพฤติกรรมผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับคะแนน 3.69 ตามล าดับ ดังภาพท่ี 

4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพท่ี 4.3  ระดับพฤติกรรมของผู้น าของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

       4.1.2  ระดับสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวัตกรรมยอด 

                  เย่ียมปี 2552  

ภาพท่ี 4.4  แสดงระดับสภาพแวดล้อมการท างานขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 

2552 ท่ีปรากฏในทั้ง 3 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมการท างานด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมการ

ท างานด้านสังคม และสภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจ ซึ่งทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนอยู่ในระดับสูง 

โดยสภาพแวดล้อมการท างานด้านสังคมมีสูงท่ีสุด คือ อยู่ในระดับคะแนน 3.92 รองลงมา คือ 

สภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจ อยู่ในระดับคะแนน 3.76 และสภาพแวดล้อมการท างานด้าน

กายภาพ อยู่ในระดับคะแนน 3.64 ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 4.4  ระดบัสภาพแวดล้อมการท างานขององค์การท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552  
                 ในแตล่ะด้าน 

 
เม่ือพิจารณาในแตล่ะองค์การ สภาพแวดล้อมการท างานของบริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั 

(มหาชน) มีปรากฏทัง้ 3 ด้าน และทัง้ 3 ด้าน มีคะแนนอยู่ในระดบัสูงทัง้สิน้ โดยสภาพแวดล้อม  
การท างานด้านสงัคมมีสูงท่ีสุด คือ อยู่ในระดบัคะแนน 3.91 รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมการ
ท างานด้านจิตใจ อยู่ในระดบัคะแนน 3.74 และสภาพแวดล้อมการท างานด้านกายภาพ อยู่ใน
ระดบัคะแนน 3.63 ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 4.5 

สว่นสภาพแวดล้อมการท างานในบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ก็ปรากฏทัง้ 3 
ด้าน และทัง้ 3 ด้าน มีคะแนนอยูใ่นระดบัสงูทัง้สิน้เชน่กนั โดยสภาพแวดล้อมการท างานด้านสงัคม
มีสูงท่ีสุด คือ อยู่ในระดบัคะแนน 3.93 รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจ อยู่ใน
ระดับคะแนน 3.79 และสภาพแวดล้อมการท างานด้านกายภาพ อยู่ในระดับคะแนน 3.66 
ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 4.6 
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ภาพท่ี 4.5  ระดบัสภาพแวดล้อมการท างานของบริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.6  ระดบัสภาพแวดล้อมการท างานของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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4.2  ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวัตกรรมยอด 

      เย่ียมในปี 2552 อยู่ในระดับใด 
 

 ผลการศึกษาความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวัตกรรมยอด

เย่ียมในปี 2552  ปรากฏดังภาพท่ี 4.7 

 
ภาพท่ี 4.7  ผลการวิเคราะห์ระดับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การท่ีมีนวัตกรรมยอด 

                   เย่ียมปี 2552 

 

ภาพที่ 4.7  แสดงระดับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอด

เย่ียมปี 2552 ซึ่งในภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ 3.81 โดยบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) มีระดับคะแนนความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 3.87 และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

จ ากัด (มหาชน) มีระดับคะแนนความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 3.75 ซึ่งนับว่าทั้งสองบริษัทมี

คะแนนจัดอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน 

 เม่ือพิจารณารายข้อพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสร้างสรรค์ในงาน  (จากข้อค าถามใน

แบบสอบถามส่วนท่ี 3) บุคลากรขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 มีระดับพฤติกรรมท่ี

แสดงความสร้างสรรค์ในงาน อยู่ในระดับสูงทั้งสิ้น ดังตารางท่ี 4.1 

 

 

3.81 3.75 3.87

Total บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น 

จ ากัด (มหาชน)
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ตารางท่ี 4.1  ระดบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร องค์การท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552 
                    ในแตล่ะรายข้อพฤตกิรรม 
 

ลักษณะความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1. หาโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม ่เพ่ือน าไปใช้ในการพฒันากระบวนท างาน  
    สินค้าหรือบริการ หรือสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานตา่งๆ  

3.96 สงู 

2. ทราบถึงวิธีการหรือโอกาสท่ีจะสร้างความแตกตา่งในทางท่ีดีขึน้  
    ให้กบังาน หนว่ยงาน องค์การ หรือลกูค้าของทา่น  

3.77 สงู 

3. ให้ความสนใจประเดน็หรือเร่ืองราวใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในงาน ใน 
    หนว่ยงาน หรือในองค์การอยูเ่สมอ  

3.94 สงู 

4. คดิหาแนวคิดหรือวีธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ  เพ่ือน ามาแก้ปัญหาท่ีมี 
    อยูเ่ดมิ 

3.90 สงู 

5. วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการท างานอยา่งรอบด้าน เพ่ือจะ 
    ได้เข้าใจในปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งลกึซึง้มากขึน้ 

3.84 สงู 

6. ทดลองใช้แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  ในการท างานเสมอ 3.73 สงู 

7. ทดสอบแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ  เพ่ือให้เห็นถึงสิ่งท่ีเก่ียว 
    อาจข้องหรือผลท่ีอาจจะเกิดขึน้ก่อนน าไปใช้จริง 

3.73 สงู 

8. มีการประเมินจดุแข็งและจดุอ่อนของแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ   
    เสมอ 

3.70 สงู 

9. จงูใจให้เพ่ือนร่วมงานหรือคนอ่ืนๆ ในหนว่ยงานของทา่นเห็นถึง 
    ความส าคญัของแนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ    

3.72 สงู 

10. ผลกัดนัให้แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  ท่ีมีอยู่ถกูน าไปใช้จริง  3.72 สงู 

11. กล้ารับความเส่ียงจากการน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ไปใช้  3.81 สงู 

12. น าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  ไปใช้เพ่ือเปล่ียนแปลงการท างาน  
      หากเห็นวา่สิ่งนัน้ก่อให้เกิดประโยชน์ 

3.97 สงู 

13. ก าจดัข้อบกพร่องของแนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ  ก่อนท่ีจะน าไป 
      ประยกุต์ใช้ในการท างาน หรือพฒันาสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ 

3.76 สงู 

14. มีสว่นร่วมในการน าแนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ  ไปพฒันา 
      กระบวนการท างาน เทคโนโลยี สินค้าหรือบริการ ท่ีมีอยูเ่ดมิ 

3.79 สงู 
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4.3  พฤตกิรรมของผู้น ากับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์ 
      กันหรือไม่ 
 
 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ ระหว่างพฤติกรรมของผู้น าในแตล่ะด้านกบัความสร้างสรรค์
ในงานของบคุลากร  ปรากฏดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมของผู้น ากบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
 

รูปแบบ 
พฤติกรรมของผู้น า 

Mean 
Std. 

Deviation 
Sig. 

(2-tailed) 

ค่าความสัมพันธ์กับความ
สร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 
(Pearson Correlation: ค่า R) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

พฤติกรรมของผู้ น าแบบเน้น
งาน 

3.80 0.5652 0.000 0.345** ปานกลาง 

พฤติกรรมของผู้ น าแบบเน้น
สมัพนัธ์ 

3.71 0.6653 0.001 0.154** ต ่า 

พฤติกรรมของผู้ น าแบบเน้น
การเปลีย่นแปลง 

3.64 0.6524 0.000 0.395** ปานกลาง 

 
หมายเหตุ:  **  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
ตารางท่ี 4.2  แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้น าในแต่ละด้านมีความสมัพันธ์กับความ

สร้างสรรค์ในงานของบคุลากรเชิงบวกท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพฤติกรรมของ
ผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์กับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรในระดบั  
ปานกลางท่ีค่าความสมัพันธ์เท่ากับ 0.395 ซึ่งนบัเป็นค่าความสัมพันธ์ท่ีสูงสุดในพฤติกรรมของ
ผู้น าทัง้ 3 ด้าน รองลงมาคือ พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นงานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์
ในงานของบคุลากรในระดบัปานกลางท่ีความสมัพนัธ์เท่ากบั 0.345 และพฤติกรรมของผู้น าแบบ
เน้นสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรในระดบัต ่าท่ีความสัมพันธ์
เทา่กบั 0.154 
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4.4  สภาพแวดล้อมการท างานกับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร            
      มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานในแต่ละด้านกับความ
สร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  ปรากฏดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมการท างานกบัความสร้างสรรค์ในงานของ 
                       บคุลากร 
 

รูปแบบสภาพแวดล้อม 
การท างาน Mean 

Std. 
Deviation 

Sig. 
(2-tailed) 

ค่าความสัมพันธ์กับความ
สร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 
(Pearson Correlation: ค่า R) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

สภาพแวดล้อมการท างานทาง
กายภาพ 

3.64 0.6605 0.000 0.298** ต ่า 

สภาพแวดล้อมการท างานทาง
สงัคม 

3.92 0.5040 0.000 0.381** ปานกลาง 

สภาพแวดล้อมการท างานทาง
จิตใจ 

3.76 0.4424 0.000 0.472** ปานกลาง 

 
หมายเหตุ:  **  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

ตารางท่ี 4.3  แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมการท างานในแต่ละด้านมีความสมัพนัธ์กับ
ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรเชิงบวกท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
สภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจ มีความสมัพนัธ์กับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรใน
ระดับปานกลางท่ีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.472 ซึ่งนับเป็นค่าความสัมพันธ์ ท่ีสูงสุดใน
สภาพแวดล้อมการท างานทัง้ 3 ด้าน รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการท างานด้านสังคม มี
ความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรในระดบัปานกลางท่ีคา่ความสมัพนัธ์เท่ากบั 
0.381 และสภาพแวดล้อมการท างานด้านกายภาพมีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของ
บคุลากรในระดบัต ่าท่ีคา่ความสมัพนัธ์เทา่กบั 0.298 
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4.5  พฤตกิรรมของผู้น าร่วมกับสภาพแวดล้อมการท างาน มีอิทธิพลต่อความ 
      สร้างสรรค์ในงานของบุคลากรหรือไม่ 

 

        เม่ือวิเคราะห์อิทธิพลของพฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีส่งผลตอ่ความ
สร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  พบผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.4 และ 4.5 
 

ตารางท่ี 4.4  อิทธิพลโดยตรงของพฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีตอ่  
                      ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร (Main Effect) 
 

ตัวแปร 
Type III 
sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ผลของ
อิทธิพล* 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นงาน 1.707 3 0.569 4.425 0.005 มี 
พฤตกิรรมผู้น าเน้นความสมัพนัธ์ 1.386 4 0.347 2.694 0.031 มี 
พฤตกิรรมผู้น าเน้นการเปล่ียนแปลง 3.414 4 0.854 6.638 0.000 มี 
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 0.892 4 0.223 1.735 0.142 ไมมี่ 
สภาพแวดล้อมด้านสงัคม 0.643 3 0.214 1.667 0.174 ไมมี่ 
สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ 1.670 3 0.557 4.328 0.005 มี 

R2  = 0.495 (ความแมน่ย าในการท านาย เทา่กบั 49.5% ) 
Test of Equality of Error of Variances  (F = 0.995 , Sig. = 0.514) 

 
หมายเหตุ:  *     ผลของอิทธิพล ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

        ***  อิทธิพลโดยตรง หมายถึง ความสามารถในการท านายตวัแปรตาม ของตวัแปร  
        อิสระนัน้ โดยไมมี่การรบกวนหรือแทรกแซงจากตวัแปรอ่ืนๆ 

  
จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้น าทัง้ 3 ด้าน คือ พฤติกรรมผู้น าแบบเน้น

งาน พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นความสมัพนัธ์ และพฤติกรรมผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง สามารถ
ส่งอิทธิพลหรือสามารถอธิบายความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรในองค์การได้โดยตรง แต่
สภาพแวดล้อมการท างานมีเพียงด้านเดียวเท่านัน้ คือ สภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจ ท่ี
สามารถสง่อิทธิพลหรือสามารถอธิบายความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรในองค์การได้โดยตรง  
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ตารางท่ี 4.5  อิทธิพลร่วมของพฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีตอ่ความ 
                       สร้างสรรค์ในงานของบคุลากร (Interaction) 
 

ตัวแปร 
Type III 
sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ผลของ
อิทธิพล* 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นงาน ร่วมกบั  
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

0.665 7 0.095 0.739 0.639 ไมมี่ 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นงาน ร่วมกบั 
สภาพแวดล้อมด้านสงัคม 

1.336 8 0.167 1.299 0.243 ไมมี่ 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นงาน ร่วมกบั 
สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ 

1.648 5 0.330 2.563 0.027 มี 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นความสมัพนัธ์ 
ร่วมกบั สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

1.499 7 0.214 1.666 0.116 ไมมี่ 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นความสมัพนัธ์ 
ร่วมกบั สภาพแวดล้อมด้านสงัคม 

1.798 6 0.300 2.331 0.032 มี 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นความสมัพนัธ์ 
ร่วมกบั สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ 

1.295 6 0.216 1.679 0.125 ไมมี่ 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นการเปล่ียนแปลง 
ร่วมกบั สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

1.737 7 0.248 1.929 0.064 ไมมี่ 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นการเปล่ียนแปลง 
ร่วมกบั สภาพแวดล้อมด้านสงัคม 

1.666 6 0.278 2.159 0.046 มี 

พฤตกิรรมผู้น าเน้นการเปล่ียนแปลง 
ร่วมกบั สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ 

0.846 5 0.169 1.316 0.257 ไมมี่ 

R2  = 0.495 (ความแมน่ย าในการท านาย เทา่กบั 49.5% ) 
Test of Equality of Error of Variances  (F = 0.995 , Sig. = 0.514) 

 
หมายเหตุ:  *  ผลของอิทธิพล ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

      ***  อิทธิพลร่วม หมายถึง ความสามารถในการท านายตวัแปรตาม ของตวัแปรอิสระ 
      สองตวันัน้ร่วมกนั โดยไมมี่การรบกวนหรือแทรกแซงจากตวัแปรอ่ืนๆ 
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จากตารางท่ี 4.5 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้น าเม่ือร่วมกับสภาพแวดล้อมการท างาน
แล้วสามารถสง่อิทธิพลตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรได้ มี 3 ลกัษณะคือ พฤติกรรมผู้น า
เน้นงานร่วมกบัสภาพแวดล้อมด้านจิตใจ  พฤติกรรมผู้น าเน้นความสมัพนัธ์ร่วมกบัสภาพแวดล้อม
ด้านสงัคม และพฤติกรรมผู้น าเน้นการเปล่ียนแปลงร่วมกบัสภาพแวดล้อมด้านสงัคม โดยความ
แมน่ย าในการอธิบายครัง้นีอ้ยูท่ี่ระดบั 49.5 เปอร์เซ็นต ์

 
4.6  ผลการศึกษาเพิ่มเตมิอื่นๆ  
 

เม่ือวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือเปรียบเทียบ
พฤตกิรรมความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร พบผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ของความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
                      องค์การท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552    
 

กลุ่มตัวแปร 
Mean / 
Sum of 
Squares 

F Sig. 
ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม* 

เพศ 
ชาย 3.87 

5.332 0.021 แตกตา่ง 
หญิง 3.74 

กลุม่อาย ุ
Between Groups 0.584 

0.954 0.414 ไมแ่ตกตา่ง Within Groups 91.434 
Total 92.018 

ต าแหนง่งาน 
Between Groups 2.260 

2.818 0.025 แตกตา่ง Within Groups 88.422 
Total 90.683 

ประสบการณ์ท างาน 
Between Groups 1.658 

2.051 0.086 ไมแ่ตกตา่ง Within Groups 90.134 
Total 91.791 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ่) 
 

กลุ่มตัวแปร (ต่อ) 
Mean / 
Sum of 
Squares 

F Sig. 
ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม* 

ระดบัการศกึษา 
Between Groups 0.540 

0.880 0.451 ไมแ่ตกตา่ง Within Groups 90.942 
Total 91.481 

องค์การ 
ปนูซีเมนต์ไทย  3.75 

6.32 0.012 แตกตา่ง 
ทรู คอร์เปอร์เรชัน่  3.88 

 
หมายเหตุ:  *  ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.6 จะเห็นได้ว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของความ
สร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 แล้ว ลักษณะท่ีท าให้
บุคลากรแต่ละกลุ่มมีความสร้างสรรค์ในงานต่างกัน เพศ ต าแหน่งงาน และองค์การ นั่นคือ 
บคุลากรเพศหญิงและเพศชาย จะมีความสร้างสรรค์ในงานตา่งกนั  หรือ ถ้าบุคลากรมีต าแหน่ง
งานท่ีแตกตา่งกนั ก็จะมีความสร้างสรรค์ในงานตา่งกนั และ ถ้าบคุลากรมีอยู่ในองค์การท่ีแตกตา่ง
กนั ก็จะมีความสร้างสรรค์ในงานตา่งกนั 

อยา่งไรก็ตามในการศกึษาครัง้นี ้การเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมสร้างสรรค์
ในงานของบุคลากรระหว่างสององค์การ ไม่อาจสรุปได้อย่างชดัเจนว่า บคุลากรขององค์การใดมี
ความสร้างสรรค์ในงานมากกว่ากนั เน่ืองจาก องค์การสององค์การมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ี
แตกตา่งกนั คือ ทรู คอร์เปอร์เรชัน่เป็นธุรกิจประเภทงานบริการ ในขณะท่ีปนูซีเมนต์ไทยเป็นธุรกิจ
ท่ีผลิตสินค้าเป็นหลัก ท าให้ลักษณะการท างานในองค์การมีขอบเขตความสร้างสรรค์ในงาน
แตกต่างกัน องค์การท่ีเป็นธุรกิจบริการสามารถสร้างนวัตกรรมในการท างานได้มากกว่า 
นอกจากนัน้ ในการประเมินระดบัความสร้างสรรค์ ยังเป็นการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ง
พนักงานท าการประเมินพฤติกรรมของตนเอง (Self-Rating) ท าให้การตีความเก่ียวกับความ
สร้างสรรค์ในงานตามการรับรู้ขอวพนกังานแตล่ะคนมีระดบัท่ีแตกตา่งกนั 
 



 
 

 
 

บทที่  5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

บทนี ้เป็นการสรุปผลการศกึษาท่ีได้ตามค าถามและสมมติฐานการวิจยั การอภิปรายผลท่ี
ได้จากการศึกษา รวมทัง้เสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป  
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  พฤตกิรรมของผู้น า และสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การธุรกิจไทยท่ีมี 
                  นวัตกรรมยอดเยี่ยมในปี 2552 แต่ละด้าน อยู่ในระดับใด (ค าถามวิจยัข้อท่ี 1) 
 จากผลการศึกษา พฤติกรรมของผู้ น าขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 มี
ปรากฏในทัง้ 3 รูปแบบ คือ พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นงาน พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์ 
และพฤติกรรมผู้ น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง โดยทัง้ 3 รูปแบบ อยู่ในระดับสูงทัง้สิน้ ส่วน
สภาพแวดล้อมการท างาน พบวา่  สภาพแวดล้อมการท างานขององค์การท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 
2552 ท่ีสง่เสริมให้เกิดความสร้างสรรค์ ก็มีปรากฏในทัง้ 3 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมการท างานด้าน
กายภาพ สภาพแวดล้อมการท างานด้านสงัคม และสภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจ โดยทัง้ 3 
ด้าน อยูใ่นระดบัสงูเชน่เดียวกนั 
 

5.1.2  ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การธุรกิจไทยที่มีนวัตกรรมยอด 
        เยี่ยมในปี 2552 อยู่ในระดับใด (ค าถามวิจยัข้อท่ี 2) 
จากผลการศกึษา ระดบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรขององค์การท่ีมีนวตักรรม

ยอดเย่ียมปี 2552 ในภาพรวม มีคะแนนอยูใ่นระดบัสงู 
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5.1.3  พฤตกิรรมของผู้น ากับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์ 
        กัน หรือไม่ (ค าถามวิจยัข้อท่ี 3) 
จากผลการศกึษา พฤตกิรรมของผู้น าแตล่ะแบบมีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงาน

ของบคุลากรเชิงบวกท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  โดยพฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นการ
เปล่ียนแปลงและ พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นงานมีความสมัพนัธ์กับความสร้างสรรค์ในงานของ
บุคลากรในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความ
สร้างสรรค์ในงานของบคุลากรในระดบัต ่า ดงันัน้ จากสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้จงึพบวา่  

       1) ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 1 คือ พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นงาน
มีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  

        2) ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 คือ พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้น   
ความสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  

       3) ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 3 คือ พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นการ
เปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  
 

5.1.4  สภาพแวดล้อมในการท างานกับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร มี 
        ความสัมพันธ์กัน หรือไม่ (ค าถามวิจยัข้อท่ี 4) 
จากผลการศึกษา สภาพแวดล้อมการท างานในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับความ

สร้างสรรค์ในงานของบคุลากรเชิงบวกท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสภาพแวดล้อม
การท างานด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมการท างานด้านสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์
ในงานของบุคลากรในระดับปานกลาง ส่วนสภาพแวดล้อมการท างานด้านกายภาพมีความ      
สมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรในระดบัต ่า ดงันัน้ จากสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ จงึพบวา่  

        1) ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 คือ สภาพแวดล้อมการท างานด้าน
กายภาพมีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 

        2) ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 คือ สภาพแวดล้อมการท างานด้าน
สงัคมมีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 

        3) ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 คือ สภาพแวดล้อมการท างานด้าน
จิตใจ มีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  
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5.1.5  พฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างาน มีอิทธิพลต่อความ 
        สร้างสรรค์ในงานของบุคลากร หรือไม่ (ค าถามวิจยัข้อท่ี 5) 
จากผลการศกึษา ตวัแปรด้านพฤติกรรมของผู้น าทัง้ 3 ตวัคือ พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้น

งาน พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นสัมพันธ์ และพฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง 
สามารถอธิบายหรือมีผลต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรได้ แต่ในขณะเดียวกัน ตวัแปร
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน จะมีเพียงสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจเพียงตวัเดียวเท่านัน้ท่ี
สามารถอธิบายความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรได้ 

ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลร่วมระหว่างพฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน จะมีตวัแปรเพียง 3 คู่ ท่ีสามารถอธิบายความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ พฤติกรรมผู้ น าแบบเน้นงานร่วมกับสภาพแวดล้อมด้านจิตใจ  
พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นความสมัพนัธ์ร่วมกบัสภาพแวดล้อมด้านสงัคม และพฤติกรรมผู้น าแบบ
เน้นการเปล่ียนแปลงร่วมกบัสภาพแวดล้อมด้านสงัคม โดยความแม่นย าในการอธิบายครัง้นีอ้ยู่ท่ี
ระดบั 49.5 เปอร์เซ็นต์ 

ดงันัน้จากสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ จงึพบวา่  
  1)  ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 คือ พฤติกรรมของผู้น า มีอิทธิพล

ตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  
  2)  ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 คือ สภาพแวดล้อมในการท างาน 

มีอิทธิพลตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
  3)  ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 คือ พฤติกรรมของผู้ น าและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน มีอิทธิพลร่วมท่ีสง่ผลตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  
 

5.2  อภปิรายผลการศึกษา 
 

5.2.1  ลักษณะพฤตกิรรมของผู้น า สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การธุรกิจ 
        ไทยท่ีได้รับรางวัลองค์การที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมปี 2552  

5.2.1.1  ลกัษณะพฤตกิรรมของผู้น า 
  พฤติกรรมของผู้น าในองค์การท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552 ท่ีปรากฏในผล

การศึกษาครัง้นี  ้มีทัง้  3 รูปแบบ คือ พฤติกรรมผู้ น าแบบเน้นงาน พฤติกรรมผู้ น าแบบเน้น
ความสมัพนัธ์ และพฤติกรรมผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง และทัง้ 3 รูปแบบ ล้วนอยู่ในระดบัสงู
ใกล้เคียงกัน ท าให้เห็นว่า ผู้น าหรือผู้บริหารของปนูซีเมนต์ไทยและทรูคอร์ปเปอเรชั่น ไม่ได้มีการ
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แสดงพฤติกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะหรือโดดเด่นเป็นพิเศษ  แตท่ัง้สององค์การ ก็ยงั
สามารถสง่เสริม พฒันาให้เกิดนวตักรรมในองค์การของตนได้  ทัง้นี  ้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของ
ผู้น าแตล่ะรูปแบบสามารถเป็นประโยชน์กบัการท างานในองค์การได้แตกตา่งกนั  เช่น   พฤติกรรม
ของผู้น าแบบเน้นงาน (Task-Oriented Behaviors) ผู้บริหารอาจน ามาใช้เพ่ือสร้างความชดัเจนใน
การจดัระบบงาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลงานเชิงนวตักรรม ผ่านการแสดงบทบาทการวางแผนการ
จดัการ และการก ากับติดตามผลการด าเนินงานในองค์การท่ีเข้มงวด หรือเน้นท่ีความส าเร็จของ
งานเป็นส าคญั หรือเพ่ือควบคมุการใช้ทรัพยากรและบคุลากรอย่างคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ขบัเคล่ือนความสร้างสรรค์ในองค์การไปในทิศทางท่ีตรงตามท่ีก าหนดเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ส่วน
พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นความสมัพนัธ์ (Relation-Oriented Behaviors) ผู้บริหารอาจน ามาใช้
เพ่ือสร้างให้เกิดการท างานท่ีร่วมแรงร่วมใจระหว่างบุคลากรจ านวนมากภายในหน่วยงาน  เช่น 
แสดงบทบาทในการสนบัสนุนการพฒันาทีมงาน การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้บฏิบตัิงานในการ
สร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม การสอนงานอย่างใกล้ชิด สร้างให้เกิดความเช่ือถือ
และความไว้วางใจต่อกันในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้สมาชิกมีอิสระและมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง รวมทัง้
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ี เป็นต้น  นอกจากนัน้แล้วผู้บริหารอาจ
ต้องแสดงพฤตกิรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง (Change-Oriented Behaviors) เพ่ือสร้างความต่ืนตวั
ทางการแขง่ขนั ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่แนวทางการสร้างสรรค์ซึง่น ามาสู่นวตักรรมท่ีสอดคล้อง
กบัความอยู่รอดทางธุรกิจ โดยแสดงบทบาทท่ีท าให้คนในองค์การรู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงในด้าน
ตา่งๆ และรู้จกัปรับตวั คดิหา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ในการท างาน เพ่ือพฒันาตนเองและองค์การ
ให้ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงนี ้สามารถ
เห็นได้จาก  การให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และวิเคราะห์เหตุการณ์ภายนอกท่ี
เกิดขึน้ มีการก าหนดเป้าหมาย น าเสนอโครงการใหม่ๆ มีการสร้างวิสยัทศัน์ และระบบการบริหาร
จดัการท่ีดี ตลอดจนกระตุ้นให้สมาชิกตระหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงองค์การเพ่ือให้
มีความเหมาะสมตามสถานการณ์อยู่เสมอ สนบัสนุนการเสริมสร้างทกัษะและการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทีมงาน เป็นต้น  

   เม่ือพิจารณาระดบัพฤติกรรมของผู้น าเป็นรายด้าน จะเห็นได้ว่าในภาพรวมของ
องค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวลัองค์การท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552 แล้ว พฤติกรรมผู้น าแบบ
เน้นงาน เป็นด้านท่ีมีคา่ของพฤติกรรมโดดเดน่สุด ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้น าท่ีแสดงออกถึงการให้
ความส าคัญกับงานมากเป็นอันดับหนึ่ง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะองค์การท่ีใช้ศึกษาในครัง้นี ้เป็น
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องค์การธุรกิจขนาดใหญ่ การท างานมีการแบง่แยกเป็นกลุ่มธุรกิจ หรือเป็นหน่วยงานย่อยๆ ในแต่
ละกลุ่ม และยังมีการแบ่งหน้าท่ีงานกันอย่างชัดเจน ท าให้พฤติกรรมการเป็นผู้ น าของผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับต้น ซึ่งเป็นผู้ น าท่ีถูกประเมินในการศึกษาครัง้นี  ้ต้องท างานโดยให้
ความส าคญักบังานเป็นหลกั โดยต้องด าเนินงานไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายมาจากผู้บริหาร
ระดบัสูงอีกทีหนึ่ง เพ่ือควบคุมงานในหน่วยงานของตนให้ส าเร็จลุล่วง และไม่กระทบหรือเป็น
ปัญหาให้กบังานของหนว่ยงานอ่ืนๆ ก็เป็นได้  
  5.2.1.2  ลกัษณะสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  จากผลการศึกษา สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอด
เย่ียมปี 2552 ก็มีลกัษณะท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ทัง้ 3 ด้าน คือ มีสภาพแวดล้อมในการท างาน
ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมในการท างานด้านสงัคม และสภาพแวดล้อมในการท างานด้านจิตใจ 
โดยทัง้ 3 ด้าน มีอยู่ในระดบัสูง แสดงให้เห็นได้ว่า นอกจากพฤติกรรมของผู้ น าในองค์การแล้ว 
สภาพแวดล้อมอาจเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีความส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เ กิดความสร้างสรรค์ใน
งานของบคุลากรได้ ทัง้นีจ้ากการศกึษาท าให้รู้ว่า สภาพแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ  ของ
ปนูซีเมนต์ไทยและทรู คอร์ปเปอเรชัน่ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และการเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานได้ เพราะมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ สถานท่ีท างานมีการจดัอย่างเป็นระเบียบ 
สะอาดปราศจากกลิ่นรบกวนหรือเสียงท่ีท าให้เกิดความร าคาญ  สภาพอากาศท่ีถ่ายเทสะดวก มี
ระดบัอณุหภมูิท่ีเหมาะสม อปุกรณ์ตา่งๆ มีเหมาะสม มีคณุภาพ สะดวกเเก่การใช้งานและเพียงพอ
กบัความต้องการ เป็นต้น  ส่วนสภาพแวดล้อมทางสงัคม หรือการสนบัสนุนภายในองค์การท่ีมี
ผลกระทบตอ่ผู้ปฏิบตังิาน ก็เอือ้ตอ่การเกิดความคดิสร้างสรรค์ในการท างาน เน่ืองจาก บคุลากรใน
องค์การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั พนกังานมีการแสดงออกท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน ทัง้ทางกาย วาจา ใจ และมี
ความสขุท่ีอยูร่่วมกนัในองค์การ มีการติดตอ่ส่ือสารท่ีดีตอ่กนั  พนกังานรู้สึกปลอดภยั รู้สึกว่าได้รับ
การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน รวมทัง้กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าท่ีจะผลิตผลงานท่ีสร้างสรรค์ใน
การท างานใหม่ๆ ได้ เป็นต้น นอกจากนัน้ สภาพเเวดล้อมทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่
ความคดิ ความรู้สกึทางจิตใจของบคุลากร ยงัอยูใ่นสภาวะท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และการเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานด้วยเช่นกัน เพราะคนในองค์การทัง้สองแห่งนี มี้อิสระในการท างาน 

สามารถตดัสินใจหรือปฏิบตัิงานด้วยตนเองได้ ทัง้ยงัมีการขวนขวายศึกษาและเพิ่มทกัษะในการ
พฒันาตนเองและพฒันางานอยู่เสมอ คนในองค์การมีความไว้เนือ้เช่ือใจกันและเคารพนบัถือซึ่ง
กนัและกัน  ปฏิบตัิงานร่วมกนั คิดร่วมกันสร้างผลิตผลของความคิดสร้างสรรค์ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ เป็นต้น 
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  เม่ือพิจารณาภาพรวม ถึงระดับสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส่งเสริมความ
สร้างสรรค์เป็นรายด้าน จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสงัคมเป็นลกัษณะท่ีมีมาก
ท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเพราะการสร้างสรรค์นวตักรรมใดๆ ขึน้มาระหวา่งท่ีท างานในองค์การ บคุลากรเพียง
คนเดียวไม่สามารถจะผลักดนัให้ความสร้างสรรค์ท่ีมีนัน้ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมขององค์การได้ 
ยกตวัอย่างเช่น หากพนกังานมองเห็นว่าของเหลือใช้จากการผลิตน่าจะน าไปประยุกต์เป็นสินค้า
ประเภทใหม่ท่ีช่วยสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์การได้ แตเ่พ่ือนร่วมงานไม่ร่วมด้วย ไม่ช่วยกนัคิดค้น
ทดลองท าให้เป็นจริง ความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานคนนีก็้จะถกูละเลยไปในท่ีสุด  ดงันัน้ การ
ได้รับการสนบัสนุน การได้รับร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือจากคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งท่ีส าคญัยิ่ง ใน
การท านวตักรรมให้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งองค์การท่ีมีนวตักรรมมากจึงมีสภาพแวดล้อมในการท างาน
ด้านสงัคมท่ีสง่เสริมให้เกิดความสร้างสรรค์ในการท างานในระดบัสงูไปด้วย 

 
5.2.2  ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การธุรกิจไทยที่ได้รับรางวัล 
        องค์การที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมปี 2552  
จากระดบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรขององค์การท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมปี 2552 

ท่ีพบว่าในภาพรวมมีอยู่ในระดบัสูง ซึ่งเป็นหลกัฐานท่ีสอดคล้องกับการศึกษาของ Kleysen and 
Street (2001) ท่ีเสนอว่าพฤติกรรมสร้างสรรค์ในงานท่ีพวกเขาระบุนัน้ สามารถส่งเสริมให้เกิด
นวตักรรมในองค์การได้ เพราะผลการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นท่ีประจกัษ์ว่า บคุลากรในองค์การทัง้สอง
แห่ง คือ ปนูซีเมนต์ไทย และทรูคอร์ปเปอเรชัน่ มีพฤติกรรมทัง้ 5 ด้าน ในระดบัสงูทัง้สิน้ ไม่ว่าจะ
เป็นพฤติกรรมการหาโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือน าไปใช้ในการพฒันากระบวนท างาน สินค้าหรือ
บริการ หรือสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการท างานต่างๆ  การทราบถึงวิธีการหรือโอกาสท่ีจะสร้างความ
แตกต่างในทางท่ีดีขึน้ให้กับงาน หน่วยงาน องค์การ หรือลูกค้า การให้ความสนใจประเด็นหรือ
เร่ืองราวใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในงาน ในหน่วยงาน หรือในองค์การอยู่เสมอ การคิดหาแนวคิดหรือวีธีการ
แก้ปัญหาใหม่ๆ เพ่ือน ามาแก้ปัญหาท่ีมีอยู่เดิม การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการท างาน
อย่างรอบด้าน เพ่ือจะได้เข้าใจในปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างลึกซึง้มากขึน้  การทดลองใช้แนวคิดหรือ
วิธีการใหม่ๆ  ในการท างานเสมอ การทดสอบแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ เพ่ือให้เห็นถึงสิ่งท่ี
เก่ียวอาจข้องหรือผลท่ีอาจจะเกิดขึน้ก่อนน าไปใช้จริง  การประเมินจดุแข็งและจดุอ่อนของแนวคิด
หรือวิธีการใหม่ๆ เสมอ การจูงใจให้เพ่ือนร่วมงานหรือคนอ่ืนๆ ในหน่วยงานของท่านเห็นถึง
ความส าคัญของแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  การผลักดันให้แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ท่ีมีอยู่ถูก
น าไปใช้จริง การกล้ารับความเส่ียงจากการน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ไปใช้ การน าแนวคิดหรือ
วิธีการใหม่ๆ ไปใช้เพ่ือเปล่ียนแปลงการท างาน หากเห็นว่าสิ่งนัน้ก่อให้เกิดประโยชน์  การก าจดั
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ข้อบกพร่องของแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ก่อนท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน หรือพัฒนา
สินค้าและบริการท่ีมีอยู่  และการมีส่วนร่วมในการน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ไปพัฒนา
กระบวนการท างาน เทคโนโลยี สินค้าหรือบริการ ท่ีมีอยูเ่ดมิ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลการศึกษาเพิ่มเติมยังพบว่า ความสร้างสรรค์ในงานของ
บคุลากรในต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน  ก็จะมีการแสดงออกซึ่งความสร้างสรรค์ในงานท่ีแตกต่าง
กนัท่ีด้วย  โดยผู้บริหารระดบักลางและต้น จะมีความสร้างสรรค์ในงานสงูกว่าพนกังานระดบัทัว่ไป 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการได้รับอิสระ โอกาสในการคิดและการตดัสินใจในการท างานท่ีมากกว่า ท า
ให้มีโอกาสในการสร้างสรรค์แนวทางหรือสิ่งใหม่ๆ ท่ีมากกว่า ซึ่ง ผลการศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มนี ้ มีงานวิจยัของนกัวิชาการ Friedrich, Mumford, Vessey, Beeler and Eubanks   
(2010: 18-20) เสนอไว้ว่า ต าแหน่งงานเป็นตวัแปรหนึ่งท่ีสืบเน่ืองมาจากการจดัโครงสร้างใน
องค์การ ผู้บริหารท่ีมีต าแหน่งงานอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า จะมีเอกภาพในการท างาน มีอิสระในการ
ตดัสินใจมากกว่า จึงก่อให้เกิดโอกาสท่ีจะแสดงพฤติกรรมความสร้างสรรค์ในงานได้มากกว่า แต่
ล าพงัเพียงผู้บริหารระดบัสงูคนเดียว ความสร้างสรรค์ก็ไม่สามารถขยายไปสู่นวตักรรมใหม่ได้ จึง
ยังต้องอาศัยทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้ บริหารระดับกลางและล่าง ตลอดจนพนักงานระดับ
ปฏิบตัิการให้น าเอาแนวทางสร้างสรรค์นัน้ๆ ไปปฏิบตัิตอ่ไปด้วย ดงันัน้ในการวางแผนเพ่ือพฒันา
ความสร้างสรรค์ในงาน ผู้บริหารหรือนกัทรัพยากรมนุษย์จะต้องค านึงถึงปัจจยัเพศ ต าแหน่งงาน
และโครงสร้าง ตลอดจนความแตกตา่งระหว่างลกัษณะองค์การเหล่านีใ้นการปรับแผน เพ่ือให้เกิด
การพฒันาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน้ด้วย 

 
5.2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมของผู้น า สภาพแวดล้อมในการท างาน กับ   
        ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร  
จากการผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของผู้น าทุกๆ ด้าน คือ ไม่ว่าจะเป็นด้านเน้นงาน 

ด้านเน้นความสัมพันธ์ และด้านเน้นการเปล่ียนแปลง ล้วนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
สร้างสรรค์ในงานของบคุลากรทัง้สิน้ นอกจากนัน้ยงัพบด้วยว่า สภาพแวดล้อมในการท างานทัง้ 3 
ด้าน คือ สภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมในการท างานด้านสงัคม และ
สภาพแวดล้อมในการท างานด้านจิตใจ ก็มีความสมัพนัธ์กบัความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร
เชน่กนั   

จากรายงานการศกึษาทางวิชาการ องค์การท่ีสง่เสริมความสร้างสรรค์และนวตักรรมท่ีเป็น
ระบบจะมีองค์ประกอบ คือ บคุลากรมีความเข้าใจว่าองค์กรก าลงัเดินไปในทางใด และจะไปให้ถึง
ได้อย่างไร (จุดมุ่งหมายและกลยุทธ์) ทีมผู้ บริหารมุ่งมั่นในการส่งเสริมและได้เร่ิมลงมือท า 
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สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การสนบัสนนุ ได้แก่ ความเช่ือถือ ภาวะผู้น าในทกุระดบั การส่ือสารท่ีดี การ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม และกล้าเส่ียง วฒันธรรมและโครงสร้างองค์การ บคุลากรท่ีมีทกัษะท่ีดีและ
ได้รับการกระตุ้นให้ใช้ทกัษะ และผู้บริหารระดบักลางสนบัสนนุและเข้าใจการบริหารกระบวนการ
บคุลากรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (พิทกัษ์ ไปเร็ว, 2550: 60) ซึ่งเห็นได้ว่าลกัษณะในข้างต้นนี ้ล้วน
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้น า ทัง้ 3 ด้าน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ทัง้ 3 ด้าน เห็นได้
จากการท่ีบคุลากรมีความเข้าใจว่าองค์การก าลงัเดินไปในทางใด และจะไปให้ถึงได้อย่างไร เป็น
ผลมาจากการท่ีผู้ น าให้ความส าคัญกับการเปล่ี ยนแปลง (พฤติกรรมผู้ น าแบบเน้นการ
เปล่ียนแปลง) มีการบอกกล่าวถึงกลยุทธ์ขององค์การ ถ่ายทอดสู่พนักงานระดบัต่างๆ โดยทีม
ผู้บริหารมุง่มัน่ในการสง่เสริมและได้เร่ิมลงมือท า (พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นงาน) ผ่านการส่ือสารท่ีดี 
การท างานร่วมกนัเป็นทีม (พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นความสมัพนัธ์) นอกจากนัน้ ยงัมีสิ่งแวดล้อมท่ี
เอือ้ตอ่การสนบัสนนุบคุลากรท่ีมีทกัษะท่ีดีและได้รับการกระตุ้นให้ใช้ทกัษะ (สภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีสง่เสริมความสร้างสรรค์) เป็นต้น ดงันัน้ เม่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรของผู้น า
และสภาพแวดล้อมในการท างานในองค์การนวตักรรม จึงพบว่ามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความ
สร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 

พฤติกรรมของผู้ น าแต่ละรูปแบบต่างมีข้อดีในตัวเองและสามารถช่วยส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ในงานของบคุลากรได้  แต่การจะแสดงพฤติกรรมผู้น ารูปแบบใดนัน้ผู้บริหารต้องมีการ
วิเคราะห์ว่า ในแต่ละสถานการณ์ การบริหารจัดการและพฤติกรรมใดจึงเหมาะสม และจะจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานอย่างไร โดยเฉพาะในช่วงท่ีองค์การอยู่ในภาวะวิกฤติ เพราะความ
สร้างสรรค์ในงานของบุคลากรจะมีได้มากหรือน้อย ก็จะขึน้อยู่กับพฤติกรรมท่ีผู้น าในองค์การ
แสดงออก และสภาพแวดล้อมในการท างานของบคุลากรนัน้ด้วย  

 
5.2.4  อิทธิพลของพฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างานที่มีต่อความ 
        สร้างสรรค์ในงานของบุคลากร  
ในความเป็นจริงแล้ว การท างานในองค์การนัน้ พฤติกรรมของผู้น าทัง้ 3 รูปแบบ และ

สภาพแวดล้อมการท างานทัง้ 3 ด้าน ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้โดยเด็ดขาด บคุลากรสามารถ
รับรู้พฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างานได้พร้อมๆ กนั ทัง้โดยรู้ตวัหรือไมรู้่ตวั ซึง่  
จากการวิเคราะห์ทางสถิต ิตวัแปรด้านพฤตกิรรมของผู้น าทัง้ 3 ตวั คือ พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้น
งาน พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นสัมพันธ์ และพฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง 
สามารถอธิบายหรือส่งผลต่อความสร้างสรรค์ในงานได้โดยตรง  หรือสรุปได้อีกนยัหนึ่งว่า การ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความสร้างสรรค์ในงานอาจท าได้โดยการส่งเสริมพฤติกรรมของผู้น าแบบ
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เน้นงาน หรือ แบบเน้นความสมัพนัธ์ หรือแบบเน้นการเปล่ียนแปลง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แตท่ัง้นี ้
ต้องค านึงถึงด้วยว่ารูปแบบพฤติกรรมของผู้น าท่ีแตกต่างกัน ความสามารถในการอธิบายหรือ
อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การเกิดความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรก็มีระดบัท่ีแตกตา่งกนั 

ผลการศกึษาท่ีพบในครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นวา่ พฤตกิรรมของผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลงเป็นตวั
แปรท่ีสง่ผลตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรได้ชดัเจนท่ีสดุ โดยสงัเกตจากคา่ความสมัพนัธ์
กบัความสร้างสรรค์ท่ีวิเคราะห์ได้ รองลงมาคือ พฤตกิรรมของผู้น าแบบเน้นงาน และพฤติกรรมของ
ผู้น าแบบเน้นสมัพนัธ์  

ผลการศึกษา ดังกล่าวอาจบอกได้ว่าหากองค์การ  มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลงมากขึน้  อาจท าให้ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร
เพิ่มสงูขึน้และเกิดเป็นนวตักรรมใหมใ่นองค์การได้มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของนกัวิชาการ 
Friedrich, Mumford, Vessey, Beeler and Eubanks (2010: 6-29) ท่ีศกึษาผู้น าทกุระดบัใน
องค์การทัง้ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ เก่ียวกับการส่งเสริมนวตักรรมในองค์การ 
และพบว่า พฤติกรรมของผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง มีความสมัพนัธ์เชิงอิทธิพลท่ีเดน่ชดัท่ีสุด
กบัความสร้างสรรค์ และการเกิดนวตักรรมในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาในครัง้นี ้แตก็่
ไม่ใช่พฤติกรรมเพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ท่ีส่งเสริมให้เกิดความสร้างสรรค์และนวตักรรมได้ โดย
พวกเขายงัได้สรุปไว้ด้วยว่า พฤติกรรมของผู้ น าในรูปแบบท่ีต่างกัน สามารถส่งเสริมให้เกิดความ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบท่ีต่างกันด้วย ยกตวัอย่างเช่น ผู้ บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน แสดงพฤติกรรมแบบเน้นงาน โดยสร้างความชดัเจนในการจดัระบบงาน การก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานในองค์การท่ีเข้มงวด มุ่งเน้นท่ีความส าเร็จของงานเป็นส าคญั จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ในด้านผลิตภณัฑ์หรือสินค้าตา่งๆ ขององค์การ แต่ถ้าเป็นผู้บริหารท่ี
สนใจสิ่งใหม่ๆ  เน้นการแก้ปัญหาในงานอยา่งสร้างสรรค์ มกัแสดงพฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง 
ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ในทักษะทัว่ไปท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการ
ท างาน เป็นต้น  ดงันัน้ การท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมของผู้น ารูปแบบใด ผู้บริหารจะต้องพิจารณา
และวิเคราะห์ด้วยว่าต้องการให้บุคลากรเกิดความสร้างสรรค์ในการท างานอย่างไรจึงเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์การมากท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของผู้น าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้เกิด
ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรได้ เพราะจากผลการศึกษายังพบว่า สภาพแวดล้อมการ
ท างานก็เป็นอีกปัจัยหนึ่งท่ีสามารถใช้อธิบายความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรได้เช่นกัน ซึ่ง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Epstein (1990) ท่ีเสนอว่าแม้ผู้น าจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
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สนับสนุนให้เกิดความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร แต่หากปัจจัยอ่ืนๆ ไม่สอดคล้องหรือไม่
ส่งเสริมแล้ว การสร้างสรรค์งานของบุคลากร ก็ไม่สามารถเกิดขึน้ได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ ซึง่การท่ีจะพฒันาทกัษะความสร้างสรรค์ได้ดี จะต้องกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมด้วย 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ในบรรดาตัวแปรสภาพแวดล้อมการท างานทัง้ 3 ตัว คือ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมการท างานด้านสงัคม และสภาพแวดล้อมการท างาน
ด้านจิตใจ พบวา่สภาพแวดล้อมทางทางจิตใจเท่านัน้ท่ีสามารถอธิบายความสร้างสรรค์ในงานของ
บุคลากรได้ นัน่คือ หากองค์การ มีการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจท่ีดี บุคลากรได้
ท างานอยูใ่นสถาพแวดล้อมท่ีมีอิสระ สามารถตดัสินใจหรือปฏิบตัิงานด้วยตนเองได้ มีความไว้เนือ้
เช่ือใจ ร่วมคิด ร่วมท างานกับเพ่ือนร่วมงานมากเท่าไหร่ บุคลากรคนนัน้ก็จะแสดงพฤติกรรม
สร้างสรรค์ในงานและเกิดเป็นนวตักรรมใหมใ่นองค์การได้มากขึน้เทา่นัน้ด้วย  

นอกจากนัน้ เม่ือพิจารณาอิทธิพลร่วมของตวัแปรด้านพฤติกรรมของผู้น าและตวัแปรด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน  จะพบว่า คู่ตัวแปรท่ีมีปฎิสัมพันธ์กัน แล้วแสดงอิทธิพลต่อความ
สร้างสรรค์ในงานของบคุลากรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ มีจ านวน  3 คู ่คือ พฤติกรรมผู้น าแบบ
เน้นงานกบั สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม
ด้านสงัคม พฤตกิรรมผู้น าแบบเน้นการเปล่ียนแปลงกบัสภาพแวดล้อมด้านสงัคม ซึง่ในข้อค้นพบนี ้ 
เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ ในสว่นของการวิเคราะห์อิทธิพลโดยตรง (Main Effect) สภาพแวดล้อมทางด้าน
สังคมกับไม่สามารถส่งอิทธิพลหรือใช้อธิบายความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรได้ แต่กลับ
ปรากฏว่า เม่ืออยู่ร่วมกับพฤติกรรมผู้น าแบบเน้นความสมัพนัธ์ และพฤติกรรมผู้น าแบบเน้นการ
เปล่ียนแปลงกลบัสามารถอธิบายความสร้างสรรค์ในงานได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  

จากผลของอิทธิพลร่วม สามารถขยายความได้ว่า การจดัสภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือ
สง่เสริมความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  จะเน้นพฒันาสภาพแวดล้อมทางสงัคมเพียงตวัเดียว 
คือ เน้นแตใ่ห้พนกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั  มีการแสดงออกท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน ทัง้ทางกาย วาจา ใจ  
มีการติดต่อส่ือสารท่ีดีต่อกันไม่ได้ แต่ต้องพัฒนาให้ผู้ น าในองค์การแสดงพฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือสร้างความต่ืนตัวทางการแข่งขัน ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการ
สร้างสรรค์ซึ่งน ามาสู่นวตักรรมท่ีสอดคล้องกับความอยู่รอดทางธุรกิจ ท าให้พนกังานรู้สึกถึงการ
เปล่ียนแปลงรู้จักปรับตวั คิดหา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการท างาน  หรือพฒันาให้ผู้น าใน
องค์การแสดงพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยการให้
ค าปรึกษา การช่วยเหลือผู้บฏิบตัิงานในการวางแผน การด าเนินการ ให้ความเช่ือถือและความ
ไว้วางใจในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานมีอิสระและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
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เก่ียวกับการปฏิบตัิงาน เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานเสมอด้วย จึงจะสามารถ
สง่เสริมให้ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรเกิดขึน้ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศกึษาในครัง้นี ้มีความสอดคล้อง กบัแนวคิดของ Yukl (2006) ท่ีได้
เสนอไว้ว่า ไม่มีพฤติกรรมรูปแบบใดท่ีดีท่ีสุดส าหรับองค์การใดองค์การหนึ่ ง และการแสดง
พฤติกรรมของผู้น าในแต่ละองค์การจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ในการด าเนินการ
ขององค์การนัน้ๆ เพ่ือก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมท่ีสนบัสนนุให้บคุลากรได้ร่วมมือกนัสร้างประโยชน์
ให้กบัองค์การได้มากท่ีสดุ  
 
5.3  ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 

1.  ในการเก็บข้อมลูจากองค์การท่ีใช้เป็นกรณีศกึษา สามารถเก็บได้เฉพาะบริษัทยอ่ย 
ในของแต่ละกลุ่มธุรกิจของแต่ละองค์การท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่สามารถเก็บรวมถึง
บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศได้ 

2.  องค์การท่ีใช้ศกึษา เป็นเพียงหนึง่องค์การในแตล่ะกลุ่มอตุสาหกรรม จึงไม่สามารถเป็น
ตวัแทนขององค์การต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนัน้การตดัสินรางวลัยงัขึน้อยู่กับ
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดขึน้ในแตล่ะปีด้วย 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.4.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
 จากผลการศึกษา ท่ีได้น าเสนอในข้างต้น มีแนวทางในการน าผลการศึกษาไปปรับใช้ใน
การเสริมสร้างความสร้างสรรค์ในงานให้กบับคุลากรขององค์การธุรกิจของไทย ดงันี ้  
 1)  องค์การธุรกิจไทย ควรส่งเสริมให้ผู้น าในองค์การมีพฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลงมากขึน้ เพ่ือสร้างให้เกิดความสร้างสรคค์ในงานของบุคลากร แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องค านึงถึงการพัฒนาพฤติกรรมของผู้น ารูปแบบอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับการท างานขององค์การ
ด้วย 
 2)  องค์การธุรกิจไทย ควรจดัสภาพแวดล้อมการท างานให้มีลกัษณะท่ีส่งเสริม
ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจ เพราะเป็น
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีอิทธิพลกบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากรมากท่ีสดุ 
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 3)  องค์การธุรกิจไทย ท่ีต้องการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ สามารถใช้ผล
การศึกษา เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในการช่วยสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของรูปแบบ
พฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างานให้กับองค์การได้ เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้น า
สามารถส่งอิทธิพลร่วมกับสภาพแวดล้อมการท างาน เพ่ือช่วยให้บุคลากรเกิดความสร้างสรรค์ใน
งานเพิ่มขึน้หรือสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพ่ือพฒันาผู้น าใน
องค์การและปรับสภาพแวดล้อมการท างาน ให้มีความเหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความ
สร้างสรรค์ในงานของพนกังานในองค์การมากขึน้ เพ่ือน าไปสู่การเกิดเป็นนวตักรรมท่ีสร้างความ
เทา่เทียมในการแขง่ขนัและอยูร่อดในเชิงธุรกิจได้ 
  
 5.4.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

จากการศึกษาในครัง้นี ้พบข้อจ ากัดและประเด็นการศึกษาท่ีสามารถน าไปปรับใช้เป็น
แนวทางในการศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรขององค์การธุรกิจของ
ไทยหรือองค์การแหง่นวตักรรม ได้ดงันี ้  
 1)  การศึกษาในครัง้นี ้เป็นการศึกษา องค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวัลภายใต้
แนวคิดองค์การท่ีมีนวตักรรมยอดเย่ียมในช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศเต็มไปด้วยปัจจยัท่ียากจะ
ควบคมุ  ซึ่งแนวคิดท่ีใช้ในการให้รางวลันีจ้ะมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะปี ดงันัน้ในการศกึษาครัง้
ต่อไป อาจท าการศึกษาองค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวัลภายใต้แนวคิดอ่ืนๆ เพ่ือให้เห็นความ
แตกตา่งของ  การพฒันานวตักรรมในองค์การในแตล่ะสถานการณ์เพิ่มขึน้ 
   2)  การศกึษาในครัง้นี ้เป็นการศกึษาปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือหา
ลักษณะท่ีปรากฎในรูปของข้อมูลเชิงสถิติ ดังนัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไป อาจใช้วิธีการวิจัยเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือเก็บข้อมลูในเชิงลกึในแตล่ะองค์การเพิ่มเตมิ   

3)  การศกึษาในครัง้นีก้ารเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง ครอบคลมุเฉพาะองค์การ 
ธุรกิจท่ีได้รับรางวัลองค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมประจ าปี 2552 จ านวน 2 องค์การ คือ คือ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ ดงันัน้
ในการศึกษาครัง้ต่อไป อาจศึกษาเพิ่มเติมในองค์การธุรกิจท่ีเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมอ่ืนๆ 
เพิ่มเตมิ หรือ ได้รับรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะน าผลการศกึษาไปใช้อธิบายได้ครอบคลมุมาก
ยิ่งขึน้ 
  4)  ในการพฒันาความสร้างสรรค์ในงานขององค์การอาจต้องประกอบไปด้วยการ
พฒันาความสร้างสรรค์ในหลายมิติร่วมกัน คือ ด้านบุคคลสร้างสรรค์ ด้านบรรยากาศสร้างสรรค์ 
ด้านกระบวนการสร้างสรรค์และด้านผลผลิตสร้างสรรค์ แตส่ าหรับการวิจยัในครัง้นีจ้ะเน้นศกึษาใน



84 

พฤตกิรรมสร้างสรรค์หรือมิตใินด้านบคุคลเท่านัน้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ตอ่ไป อาจเพิ่มการศกึษา
ในมิติอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมลูในการน าไปการพฒันาความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรในองค์การ
ธุรกิจไทยได้ครอบคลมุยิ่งขึน้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง  “พฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างาน ที่มีผลตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร” 
 
 

ค าชีแ้จง   
แบบสอบถามชดุนีจ้ดัท าขึน้เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ระดบั

ปริญญาโท เร่ืองพฤตกิรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างาน ที่มีผลตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และองค์การ) 
คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยข้อมลูที่ทา่นตอบจะเป็นความลบัและ
น ามาใช้ในการวเิคราะห์ทางสถิติเทา่นัน้ 
 

แบบสอบถามชดุนีม้ี 6 หน้า รวมทัง้หมด  4  สว่น  จ านวน 63  ข้อ   ประกอบด้วย 
สว่นท่ี 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้น า    จ านวน  20  ข้อ  
สว่นท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน   จ านวน  23  ข้อ  
สว่นท่ี 3 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร  จ านวน  14  ข้อ  
สว่นท่ี 4 เป็นข้อค าถามเก่ียวข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ านวน    6  ข้อ 
 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัทา่น ผู้น าของทา่นหรือ
องค์การของทา่นมากที่สดุ โดยเลอืกเพียงค าตอบเดียว 

 
กรุณาส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วกลับมาที่ .......................................................................... 
 

ขอขอบพระคณุในความร่วมมือ ส าหรับการให้ข้อมลูของทา่นไว้ ณ ที่นี ้
 

นางสาวศวิพร  โปรยานนท์ 
นกัศกึษาปริญญาโท คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์  

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
 
 

หมายเหตุ   หากทา่นมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบัแบบสอบถามฉบบันี ้ โปรดติดตอ่ที่ นางสาวศิวพร  โปรยา
นนท์  
โทรศพัท์ 089-8233025  Email : siwaporn124@gmail.com 

 

mailto:siwaporn124@gmail.com
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง  “พฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างาน ที่มีผลตอ่ความสร้างสรรค์ในงานของบคุลากร 
 
 

“ผู้น า”  ในท่ีนี ้หมายถึง ผู้บริหารสว่นงานท่ีทา่นสงักดัอยู ่

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความเป็นจริงเก่ียวกบัผู้น าของทา่นมากทีส่ดุ โดย
เลอืกเพียงค าตอบเดียว 

เห็นด้วยอยา่งยิง่    หมายถึง       ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้มากที่สดุ (80-100%) 
เห็นด้วย     หมายถึง      ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้มาก (51-79%) 
ก า้กึง่ระหวา่งเห็นด้วยกบัไมเ่ห็นด้วย  หมายถึง      ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้ปานกลาง (50%) 
ไมเ่ห็นด้วย    หมายถึง      ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้น้อย (21-49%) 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่   หมายถึง      ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้น้อยที่สดุ (0-20%) 
 

ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

ไมเ่ห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม ่
เห็นดว้ย 

ก ้ากึง่ระหวา่ง
เห็นดว้ยกับ 
ไมเ่ห็นดว้ย 

เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

ด้านพฤตกิรรมที่เน้นงาน 
1.1 ผู้น าของทา่นมีความชดัเจนในการจดัระบบงาน  

     

1.2 ผู้น าของทา่นก าหนดบทบาทของสมาชิกในการ
ท างานอยา่งชดัเจน  

     

1.3 ผู้น าของทา่นมีการวางแผนการจดัการ และ
ด าเนินงานตามนโยบายตามที่ได้วางไว้อยา่งเคร่งครัด 

     

1.4 ผู้น าของทา่นให้ความส าคญักบัการสัง่การหรือการ
ควบคมุ  

     

1.5 ผู้น าของทา่นมุง่เน้นท่ีความส าเร็จของงานเป็นหลกั       

1.6 ผู้น าของทา่นยดึมัน่ในการรักษาความเทีย่งตรงและ
ความมัน่คงในกระบวนการท างาน  

     

1.7 ผู้น าของทา่นยดึมัน่ในความส าเร็จของงานเป็น
เป้าหมายสงูสดุ 

     

ด้านพฤตกิรรมที่เน้นความสัมพันธ์ 
2.1 ผู้น าของทา่นไม่ค่อยให้ความช่วยเหลอืผู้ปฏิบตัิงาน  

     

2.2 ผู้น าของทา่นให้สนบัสนนุการพฒันางานหรือพฒันา
ตวัพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง  

     

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมของผู้น า 
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ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

ไมเ่ห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม ่
เห็นดว้ย 

ก ้ากึง่ระหวา่ง
เห็นดว้ยกับ 
ไมเ่ห็นดว้ย 

เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

2.3 ผู้น าของไม่สนใจในปัญหาการท างาน และมกัไม่
ค่อยให้ค าปรึกษากบัพนกังาน  

     

2.4 ผู้น าของทา่นสง่เสริมความร่วมมือในการท างานท่ี
เป็นหมูค่ณะ  

     

2.5 ผู้น าของทา่นเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมใน
การเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตังิานอยา่งเต็มที่  

     

2.6 ผู้น าของทา่นไม่ให้โอกาสพนกังานตดัสนิใจในการ
ปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเอง  

     

ด้านพฤตกิรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลง 
3.1 ผู้น าของทา่นท าให้วิสยัทศัน์ขององค์การ เป็นท่ี
นา่สนใจในความรู้สกึของพนกังาน          

     

3.2 ผู้น าของทา่นน าเสนอโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ  
อยูเ่สมอ 

     

3.3 ผู้น าของทา่นผลกัดนั ให้ความร่วมมือ หรือสนบัสนนุ
ในเปลีย่นแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในหนว่ยงานหรือองค์การ 

     

3.4  ผู้น าของทา่นสร้างบรรยากาศการท างานใน
หนว่ยงานให้เกิดความไว้วางใจกนัในระดบัสงู  

     

3.5 ผู้น าของทา่นสนบัสนนุการเสริมสร้างทกัษะและการ
มีสว่นร่วมในการพฒันาทมีงาน  

     

3.6 ผู้น าของทา่นเน้นการบริหารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ       

3.7 ผู้น าของทา่นมีระบบการให้สิง่จงูใจเพื่อให้พนกังาน
รู้สกึอยา่กท างานส าเร็จตามเป้าหมาย  
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ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความเป็นจริงเก่ียวกบัหนว่ยงานหรือองค์การของ
ทา่นมากที่สดุ โดยเลอืกเพียงค าตอบเดียว 

เห็นด้วยอยา่งยิง่    หมายถึง     ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้มากที่สดุ (80-100%) 
เห็นด้วย     หมายถึง    ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้มาก (51-79%) 
ก า้กึง่ระหวา่งเห็นด้วยกบัไมเ่ห็นด้วย   หมายถงึ   ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้ปานกลาง (50%) 
ไมเ่ห็นด้วย    หมายถึง    ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้น้อย (21-49%) 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่   หมายถึง    ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้น้อยที่สดุ (0-20%) 

 

ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

ไมเ่ห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม ่
เห็นดว้ย 

ก ้ากึง่ระหวา่ง
เห็นดว้ยกับ 
ไมเ่ห็นดว้ย 

เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1  สถานท่ีท างานของทา่นมีแสงสวา่งที่เพียงพอ  

     

1.2 สถานท่ีท างานของทา่นมีการจดัอยา่งเป็นระเบียบ       

1.3 สถานท่ีท างานของทา่นสะอาดปราศจากกลิน่รบกวน      

1.4 สถานท่ีท างานของทา่นมีอากาศทีถ่่ายเทสะดวก       

1.5 ห้องท างาน โต๊ะ เก้าอี ้อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ตา่งๆ ในสถานท่ีท างานของทา่นมีเหมาะสมกบัการ
ท างาน  

     

1.6 ห้องท างาน โต๊ะ เก้าอี ้อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ตา่งๆ ในสถานท่ีท างานของทา่นไม่เพียงพอกบัความ
ต้องการ  

     

1.7 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในสถานท่ีท างานของทา่นมี
คณุภาพ สามารถชว่ยให้ผลติผลงานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

     

สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม 
2.1  ทา่นมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงานในองค์การ  

     

2.2 คนในองค์การของทา่นมกีารแสดงออกที่ดตีอ่ผู้อื่นทัง้
กาย วาจา ใจ  

     

2.3 ทา่นมีความพงึพอใจและมีความสขุที่อยูร่่วมกนักบั
คนในองค์การ  

     

2.4 บคุลากรในองค์การมีการติดตอ่สือ่สารท่ีดีระหวา่งกนั       

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมการท างาน 
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ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

ไมเ่ห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม ่
เห็นดว้ย 

ก ้ากึง่ระหวา่ง
เห็นดว้ยกับ 
ไมเ่ห็นดว้ย 

เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

2.5 ทา่นรู้สกึปลอดภยั และรู้สกึวา่ได้รับการยอมรับจาก
คนในองค์การเป็นอยา่งมาก 

     

2.6 หนว่ยงานของทา่นให้การสนบัสนนุในด้านการ
ท างาน ด้านวิชาการ หรือกิจกรรมทางสงัคม  

     

2.7 คนในหนว่ยงานของทา่นมกีารพงึพาอาศยัซึง่กนัและ
กนั มีการช่วยเหลอืแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนั  

     

สภาพแวดล้อมทางจติใจ 
3.1  ทา่นขาดอิสระในการท างาน  

     

3.2 ทา่นได้รับข้อมลูป้อนกลบัท่ีสามารถน ามาคดิหรือใช้
พฒันาการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ได้ 

     

3.3 ทา่นมกัขวนขวายศกึษาและเพิ่มทกัษะ เพื่อการ
พฒันาตนเองหรือพฒันางานอยูเ่สมอ  

     

3.4 ทา่นมกัไม่ค่อยพอใจในการท างานของตนเอง        

3.5 ทา่นกบัเพื่อนร่วมงานในองค์การมีความไว้เนือ้เช่ือใจ
กนัและเคารพนบัถือซึง่กนัและกนั  

     

3.6 บรรยากาศการท างานในองค์การของทา่นเป็นแบบ
ประชาธิปไตย  

     

3.7 ทา่นเช่ือวา่บคุคลมีความสามารถในการปรับปรุงงาน
และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า ทัง้ในด้านความคิด 
สติปัญญาและการกระท าตา่งๆ  ได้ 

     

3.8 บรรยากาศการท างานในองค์การของทา่นสง่เสริม
การปฏิบตัิงานแบบร่วมกนัคิด ร่วมกนัสร้างผลติผลในการ
ท างานให้มีประสทิธิภาพ  

     

3.9 บรรยากาศการท างานในองค์การของทา่นสง่เสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
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ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัทา่น หรือองค์การของ
ทา่นมากที่สดุ โดยเลอืกเพียงค าตอบเดียว 

เห็นด้วยอยา่งยิง่    หมายถึง     ข้อความนัน้ตรงกบัตวัทา่นมากที่สดุ (80-100%) 
เห็นด้วย     หมายถึง    ข้อความนัน้ตรงกบัตวัทา่นมาก (51-79%) 
ก า้กึง่ระหวา่งเห็นด้วยกบัไมเ่ห็นด้วย   หมายถงึ   ข้อความนัน้ตรงกบัตวัทา่นปานกลาง (50%) 
ไมเ่ห็นด้วย    หมายถึง    ข้อความนัน้ตรงกบัตวัทา่นน้อย (21-49%) 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่   หมายถึง    ข้อความนัน้ตรงกบัตวัทา่นน้อยที่สดุ (0-20%) 
 

ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

ไมเ่ห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม ่
เห็นดว้ย 

ก ้ากึง่ระหวา่ง
เห็นดว้ยกับ 
ไมเ่ห็นดว้ย 

เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

1 ทา่นมกัหาโอกาสเรียนรู้สิง่ใหม่ เพื่อน าไปใช้ในการ
พฒันากระบวนท างาน สนิค้าหรือบริการ หรือสิง่ที่
เก่ียวข้องกบัการท างานตา่งๆ  

     

2 ทา่นมกัจะทราบถึงวิธีการหรือโอกาสที่จะสร้างความ
แตกตา่งในทางที่ดีขึน้ให้กบังาน หนว่ยงาน องค์การ 
หรือลกูค้าของทา่น  

     

3 ทา่นมกัให้ความสนใจประเด็นหรือเร่ืองราวใหม่ๆ  ท่ี
เกิดขึน้ในงาน ในหนว่ยงาน หรือในองค์การอยูเ่สมอ  

     

4 ทา่นมกัคิดหาแนวคดิหรือวีธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ  เพื่อ
น ามาแก้ปัญหาทีม่ีอยูเ่ดิม 

     

5 ทา่นมกัวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้ระหวา่งการท างาน
อยา่งรอบด้าน เพื่อจะได้เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึน้อยา่ง
ลกึซึง้มากขึน้ 

     

6 ทา่นมกัทดลองใช้แนวคิดหรือวธีิการใหม่ๆ  ในการ
ท างานเสมอ 

     

7 ทา่นมกัทดสอบแนวคดิหรือวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ  
เพื่อให้เห็นถึงสิง่ทีเ่ก่ียวอาจข้องหรือผลที่อาจจะเกิดขึน้
ก่อนน าไปใช้จริง 

     

8 ทา่นมกัมีการประเมินจดุแขง็และจดุออ่นของแนวคดิ
หรือวิธีการใหม่ๆ  เสมอ 

     

ส่วนที่ 3 ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 
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ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

ไมเ่ห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม ่
เห็นดว้ย 

ก ้ากึง่ระหวา่ง
เห็นดว้ยกับ 
ไมเ่ห็นดว้ย 

เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

9 ทา่นมกัจงูใจให้เพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นๆ ใน
หนว่ยงานของทา่นเห็นถงึความส าคญัของแนวคิดหรือ
วิธีการใหม่ๆ    

     

10 ทา่นมกัผลกัดนัให้แนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ  ท่ีมีอยูถ่กู
น าไปใช้จริง  

     

11 ทา่นกล้ารับความเสีย่งจากการน าแนวคดิหรือวิธีการ
ใหม่ๆ  ไปใช้  

     

12 ทา่นมกัน าแนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ  ไปใช้เพื่อ
เปลีย่นแปลงการท างาน หากเห็นวา่สิง่นัน้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ 

     

13 ทา่นมกัก าจดัข้อบกพร่องของแนวคิดหรือวิธีการ
ใหม่ๆ  ก่อนที่จะน าไปประยกุต์ใช้ในการท างาน หรือ
พฒันาสนิค้าและบริการท่ีมีอยู ่

     

14 ทา่นมกัมีสว่นร่วมในการน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  
ไปพฒันากระบวนการท างาน เทคโนโลยี สนิค้าหรือ
บริการ ที่มีอยูเ่ดิม 
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ค าชีแ้จง โปรดกรอกข้อความหรือเคร่ืองหมาย   ลงใน  (    )  หน้าข้อความที่ตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบั
ตวัทา่นมากที่สดุ 
 
1.  เพศ   (   ) ชาย   (   ) หญิง 
 
2.  อาย.ุ....................ปี 
 
3.  ต าแหนง่งาน 

(   ) พนกังานทัว่ไป   (   ) ผู้บริหารระดบัต้น 
(   ) ผู้บริหารระดบักลาง  (   ) ผู้บริหารระดบัสงู 
(   ) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................ 

 
4.  ประสบการณ์การท างาน 

(   ) น้อยกวา่ 1 ปี    (   ) 1 - 5   ปี 
(   ) 5 - 10   ปี   (   ) 10 ปีขึน้ไป 
(   ) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................ 

 
5.  ระดบัการศกึษา 

(   )  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   (   )  ปริญญาตรี 
(   )  ปริญญาโท   (   )  ปริญญาเอก 
(   ) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................ 
 

6.  กลุม่ธุรกิจที่สงักดั.......................................................... บริษัท................................................... 
 

--------------------------------  จบแบบสอบถาม  ----------------------------------- 
 

ขอขอบพระคณุในความร่วมมือ ส าหรับการให้ข้อมลูของทา่นไว้ ณ ที่นี ้

ส่วนที่ 4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 17 
 

ส่วนท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไปหรือลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. จ านวนบุคลากรขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

จ าแนกตามเพศ 

 
Statistics 

เพศ  

N Valid 450 

Missing 2 

เพศ  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ชาย 251 55.5 55.8 55.8 

หญิง 199 44.0 44.2 100.0 

Total 450 99.6 100.0  

Missing 999 2 .4   

Total 452 100.0   

 

2. จ านวนบุคลากรขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

จ าแนกตามอายุ 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

อายุ 444 20 55 33.40 7.597 

Valid N (listwise) 444     

กลุ่มอายุ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid น้อยกว่า 25 ปี 65 14.4 14.4 14.4 

26-35 ปี 211 46.7 46.7 61.1 

36-45 ปี 139 30.8 30.8 91.8 

46 ปีขึ้นไป 37 8.2 8.2 100.0 

Total 452 100.0 100.0  
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3. จ านวนบุคลากรขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก

ตามต าแหน่งงาน 

 
Statistics 

ต าแหน่งงาน 

N Valid 446 

Missing 6 

 
ต าแหน่งงาน 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid พนักงานทั่วไป 308 68.1 69.1 69.1 

ผู้บริหารระดับต้น 92 20.4 20.6 89.7 

ผู้บริหารระดับกลาง 39 8.6 8.7 98.4 

ผู้บริหารระดับสูง 3 .7 .7 99.1 

อื่นๆ 4 .9 .9 100.0 

Total 446 98.7 100.0  

Missing 999 6 1.3   

Total 452 100.0   
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4.   จ านวนบุคลากรขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

 
Statistics 

ประสบการณ์การท างาน 

N Valid   451 

Missing 1 

 
ประสบการณ์การท างาน 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid น้อยกว่า 1 ปี 37 8.2 8.2 8.2 

1-5 ปี 127 28.1 28.2 36.4 

6-10 ปี 90 19.9 20.0 56.3 

10 ปีขึ้นไป 196 43.4 43.5 99.8 

อิ่นๆ 1 .2 .2 100.0 

Total 451 99.8 100.0  

Missing 999 1 .2   

Total 452 100.0   

 

5. จ านวนบุคลากรขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก

ตามระดับการศึกษา 

6.  
Statistics 

ระดับการศึกษา 

N Valid 449 

Missing 3 

 
ระดับการศึกษา 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ต ่ากว่าปริญญาตรี 73 16.2 16.3 16.3 

ปริญญาตรี 259 57.3 57.7 73.9 

ปริญญาโท 113 25.0 25.2 99.1 

อื่นๆ 4 .9 .9 100.0 

Total 449 99.3 100.0  

Missing 999 3 .7   

Total 452 100.0   
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7. จ านวนบุคลากรขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก

ตามองค์การและกลุ่มธุรกิจท่ีสังกัด 

 
Statistics 

องค์การ 

N Valid 452 

Missing 0 

 
องค์การ 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

251 55.5 55.5 55.5 

บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

201 44.5 44.5 100.0 

Total 452 100.0 100.0  

 
กลุ่มธุรกิจ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid scg1 47 10.4 10.4 10.4 

scg2 67 14.8 14.8 25.2 

scg3 50 11.1 11.1 36.3 

scg4 39 8.6 8.6 44.9 

scg5 48 10.6 10.6 55.5 

true1 47 10.4 10.4 65.9 

true2 50 11.1 11.1 77.0 

true3 47 10.4 10.4 87.4 

true4 26 5.8 5.8 93.1 

true5 31 6.9 6.9 100.0 

Total 452 100.0 100.0  
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ส่วนท่ี 2.  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพฤติกรรมของผู้น า สภาพแวดล้อมการ

ท างาน และความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรโดยใช้ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 
 

1.   ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น าขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MeanL1 452 1.8571 5.0000 3.805626 .5652268 

MeanL2 452 1.6667 5.0000 3.706858 .6653125 

MeanL3 452 1.4286 5.0000 3.638748 .6524251 

Valid N (listwise) 452     

 
Report 

องค์การ MeanL1 MeanL2 MeanL3 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Mean 3.780876 3.711819 3.594195 

N 251 251 251 

Std. Deviation .5546436 .6971033 .6449569 

Minimum 2.1429 1.6667 1.7143 

Maximum 5.0000 5.0000 5.0000 

บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

Mean 3.836532 3.700663 3.694385 

N 201 201 201 

Std. Deviation .5780700 .6250152 .6590113 

Minimum 1.8571 1.6667 1.4286 

Maximum 5.0000 5.0000 5.0000 

Total Mean 3.805626 3.706858 3.638748 

N 452 452 452 

Std. Deviation .5652268 .6653125 .6524251 

Minimum 1.8571 1.6667 1.4286 

Maximum 5.0000 5.0000 5.0000 
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการท างานขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MeanE1 452 1.2857 5.0000 3.641277 .6605695 

MeanE2 452 1.8571 5.0000 3.920670 .5040951 

MeanE3 452 2.4444 5.0000 3.761062 .4424001 

Valid N (listwise) 452     

  

Report 
 

องค์การ MeanE1 MeanE2 MeanE3 MeanE 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Mean 3.629482 3.910074 3.736166 3.758574 

N 251 251 251 251 

Std. Deviation .6462798 .5404867 .4496801 .4304858 

Maximum 5.0000 5.0000 4.8889 4.9630 

Minimum 1.4286 1.8571 2.5556 2.5238 

บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

Mean 3.656006 3.933902 3.792150 3.794019 

N 201 201 201 201 

Std. Deviation .6793264 .4555743 .4322377 .4358624 

Maximum 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

Minimum 1.2857 2.0000 2.4444 2.4180 

Total Mean 3.641277 3.920670 3.761062 3.774336 

N 452 452 452 452 

Std. Deviation .6605695 .5040951 .4424001 .4327629 

Maximum 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

Minimum 1.2857 1.8571 2.4444 2.4180 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



108 
 

3. ผลการวิเคราะห์ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรขององค์การท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมปี 

2552 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

MeanC  * องค์การ 452 100.0% 0 .0% 452 100.0% 

 
Report 

องค์การ Mean N Std. Deviation Maximum Minimum 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

3.754126 251 .4808138 5.0000 2.0000 

บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

3.879886 201 .4028477 5.0000 2.9286 

Total 3.810051 452 .4516980 5.0000 2.0000 
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ส่วนท่ี 3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น า 

สภาพแวดล้อมการท างาน กับความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร  
 

1.   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น ากับความสร้างสรรค์ในงานของ

บุคลากร 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

MeanC 3.810051 .4516980 452 

MeanL1 3.805626 .5652268 452 

MeanL2 3.706858 .6653125 452 

MeanL3 3.638748 .6524251 452 

 

 
Correlations 

  MeanC MeanL1 MeanL2 MeanL3 

MeanC Pearson Correlation 1 .345** .154** .395** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 

N 452 452 452 452 

MeanL1 Pearson Correlation .345** 1 .401** .568** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 452 452 452 452 

MeanL2 Pearson Correlation .154** .401** 1 .595** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 

N 452 452 452 452 

MeanL3 Pearson Correlation .395** .568** .595** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 452 452 452 452 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกับความสร้างสรรค์ใน

งานของบุคลากร 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

MeanC 3.810051 .4516980 452 

MeanE1 3.641277 .6605695 452 

MeanE2 3.920670 .5040951 452 

MeanE3 3.761062 .4424001 452 

 

 
Correlations 

  MeanC MeanE1 MeanE2 MeanE3 

MeanC Pearson Correlation 1 .298** .381** .472** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 452 452 452 452 

MeanE1 Pearson Correlation .298** 1 .392** .437** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 452 452 452 452 

MeanE2 Pearson Correlation .381** .392** 1 .634** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 452 452 452 452 

MeanE3 Pearson Correlation .472** .437** .634** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 452 452 452 452 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ส่วนท่ี 4.  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างพฤติกรรมของผู้น า และ

สภาพแวดล้อมการท างาน ท่ีมีต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 
 

1.   ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมของผู้น าท่ีมีต่อความสร้างสรรค์ในงาน

ของบุคลากร 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

MeanC 3.810051 .4516980 452 

MeanL1 3.805626 .5652268 452 

MeanL2 3.706858 .6653125 452 

MeanL3 3.638748 .6524251 452 

 
Correlations 

  MeanC MeanL1 MeanL2 MeanL3 

Pearson Correlation MeanC 1.000 .345 .154 .395 

MeanL1 .345 1.000 .401 .568 

MeanL2 .154 .401 1.000 .595 

MeanL3 .395 .568 .595 1.000 

Sig. (1-tailed) MeanC . .000 .001 .000 

MeanL1 .000 . .000 .000 

MeanL2 .001 .000 . .000 

MeanL3 .000 .000 .000 . 

N MeanC 452 452 452 452 

MeanL1 452 452 452 452 

MeanL2 452 452 452 452 

MeanL3 452 452 452 452 
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Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 MeanL3, 
MeanL1, 

MeanL2a 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .437a .191 .186 .4076004 

a. Predictors: (Constant), MeanL3, MeanL1, MeanL2 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.588 3 5.863 35.288 .000a 

Residual 74.430 448 .166   

Total 92.018 451    

a. Predictors: (Constant), MeanL3, MeanL1, MeanL2 

b. Dependent Variable: MeanC 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.652 .144  18.356 .000   

MeanL1 .154 .041 .192 3.705 .000 .672 1.489 

MeanL2 -.098 .036 -.144 -2.716 .007 .641 1.561 

MeanL3 .257 .041 .372 6.295 .000 .517 1.933 

a. Dependent Variable: MeanC 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 
Dimens

ion Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) MeanL1 MeanL2 MeanL3 

1 1 3.959 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .018 14.721 .30 .13 .45 .09 

3 .014 16.825 .29 .13 .36 .45 

4 .009 21.032 .41 .73 .18 .46 

a. Dependent Variable: MeanC 
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2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของสภาพแวดล้อมการท างาน ท่ีมีต่อความสร้างสรรค์

ในงานของบุคลากร 
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Correlations 

  MeanC MeanE1 MeanE2 MeanE3 

Pearson Correlation MeanC 1.000 .298 .381 .472 

MeanE1 .298 1.000 .392 .437 

MeanE2 .381 .392 1.000 .634 

MeanE3 .472 .437 .634 1.000 

Sig. (1-tailed) MeanC . .000 .000 .000 

MeanE1 .000 . .000 .000 

MeanE2 .000 .000 . .000 

MeanE3 .000 .000 .000 . 

N MeanC 452 452 452 452 

MeanE1 452 452 452 452 

MeanE2 452 452 452 452 

MeanE3 452 452 452 452 
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Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 MeanE3, 
MeanE1, 

MeanE2a 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .491a .241 .236 .3947342 

a. Predictors: (Constant), MeanE3, MeanE1, MeanE2 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.213 3 7.404 47.520 .000a 

Residual 69.805 448 .156   

Total 92.018 451    

a. Predictors: (Constant), MeanE3, MeanE1, MeanE2 

b. Dependent Variable: MeanC 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.791 .171  10.444 .000   

MeanE1 .066 .032 .096 2.079 .038 .787 1.271 

MeanE2 .107 .048 .119 2.208 .028 .582 1.718 

MeanE3 .362 .056 .354 6.425 .000 .557 1.796 

a. Dependent Variable: MeanC 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimens

ion Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) MeanE1 MeanE2 MeanE3 

1 1 3.967 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .019 14.433 .07 .98 .04 .02 

3 .008 21.825 .84 .00 .40 .04 

4 .005 27.472 .09 .01 .55 .94 

a. Dependent Variable: MeanC 
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3.  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ของพฤติกรรมของผู้น าร่วมกับสภาพแวดล้อมการ

ท างานท่ีมีต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .565a .319 .310 .3751612 

a. Predictors: (Constant), MeanE3, MeanL1, MeanE1, MeanL2, 
MeanE2, MeanL3 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29.386 6 4.898 34.798 .000a 

Residual 62.632 445 .141   

Total 92.018 451    

a. Predictors: (Constant), MeanE3, MeanL1, MeanE1, MeanL2, MeanE2, MeanL3 

b. Dependent Variable: MeanC 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.708 .173  9.887 .000 

MeanL1 .090 .039 .113 2.303 .022 

MeanL2 -.198 .035 -.291 -5.575 .000 

MeanL3 .180 .039 .260 4.603 .000 

MeanE1 .046 .031 .067 1.492 .136 

MeanE2 .051 .047 .056 1.080 .281 

MeanE3 .392 .060 .384 6.486 .000 

a. Dependent Variable: MeanC 
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4. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพ่ือวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมของ

ผู้น าร่วมกับสภาพแวดล้อมการท างาน ท่ีมีอิทธิพลต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:MeanC 

F df1 df2 Sig. 

.995 205 246 .514 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + GroupL1 + GroupL2 + GroupL3 + GroupE1 
+ GroupE2 + GroupE3 + GroupL1 * GroupE1 + GroupL1 * GroupE2 
+ GroupL1 * GroupE3 + GroupL2 * GroupE1 + GroupL2 * GroupE2 
+ GroupL2 * GroupE3 + GroupL3 * GroupE1 + GroupL3 * GroupE2 
+ GroupL3 * GroupE3 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:MeanC 

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 45.593a 90 .507 3.939 .000 

Intercept 203.423 1 203.423 1581.808 .000 

GroupL1 1.707 3 .569 4.425 .005 

GroupL2 1.386 4 .347 2.694 .031 

GroupL3 3.414 4 .854 6.638 .000 

GroupE1 .892 4 .223 1.735 .142 

GroupE2 .643 3 .214 1.667 .174 

GroupE3 1.670 3 .557 4.328 .005 

GroupL1 * GroupE1 .665 7 .095 .739 .639 

GroupL1 * GroupE2 1.336 8 .167 1.299 .243 

GroupL1 * GroupE3 1.648 5 .330 2.563 .027 

GroupL2 * GroupE1 1.499 7 .214 1.666 .116 

GroupL2 * GroupE2 1.798 6 .300 2.331 .032 

GroupL2 * GroupE3 1.295 6 .216 1.679 .125 

GroupL3 * GroupE1 1.737 7 .248 1.929 .064 

GroupL3 * GroupE2 1.666 6 .278 2.159 .046 

GroupL3 * GroupE3 .846 5 .169 1.316 .257 

Error 46.425 361 .129   

Total 6653.469 452    

Corrected Total 92.018 451    

a. R Squared = .495 (Adjusted R Squared = .370) 
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ส่วนท่ี 5. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับความ

สร้างสรรค์ในงานของบุคลากร (เพ่ิมเติม) 
 

1.   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรขององค์การท่ีมี    

  นวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 จ าแนกตามเพศ 
 

Group Statistics 

 เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MeanC ชาย 251 3.870233 .4098673 .0258706 

หญิง 199 3.740488 .4886946 .0346426 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

MeanC Equal 
variances 
assumed 

5.332 .021 3.062 448 .002 .1297 .04237 .0464 .2130 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

3.001 385.47 .003 .1297 .04323 .0447 .2147 

 
 
 

2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรขององค์การท่ีมี

นวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 

ANOVA 

MeanC 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .584 3 .195 .954 .414 

Within Groups 91.434 448 .204   

Total 92.018 451    
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3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรขององค์การท่ีมี

นวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
ANOVA 

MeanC 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.260 4 .565 2.818 .025 

Within Groups 88.422 441 .201   

Total 90.683 445    

 
 
Multiple Comparisons 

MeanC 
LSD 

(I) ต าแหน่งงาน (J) ต าแหน่งงาน 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

พนักงานทั่วไป ผู้บริหารระดับต้น -.1156731* .0532014 .030 -.220233 -.011113 

ผู้บริหารระดับกลาง -.1740224* .0761060 .023 -.323598 -.024447 

ผู้บริหารระดับสูง -.4487477 .2597803 .085 -.959309 .061814 

อื่นๆ -.1451763 .2253378 .520 -.588046 .297693 

ผู้บริหารระดับต้น พนักงานทั่วไป .1156731* .0532014 .030 .011113 .220233 

ผู้บริหารระดับกลาง -.0583493 .0855601 .496 -.226506 .109807 

ผู้บริหารระดับสูง -.3330745 .2627056 .206 -.849385 .183236 

อื่นๆ -.0295031 .2287040 .897 -.478988 .419982 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

พนักงานทั่วไป .1740224* .0761060 .023 .024447 .323598 

ผู้บริหารระดับต้น .0583493 .0855601 .496 -.109807 .226506 

ผู้บริหารระดับสูง -.2747253 .2682834 .306 -.801998 .252548 

อื่นๆ .0288462 .2350899 .902 -.433190 .490882 

ผู้บริหารระดับสูง พนักงานทั่วไป .4487477 .2597803 .085 -.061814 .959309 

ผู้บริหารระดับต้น .3330745 .2627056 .206 -.183236 .849385 

ผู้บริหารระดับกลาง .2747253 .2682834 .306 -.252548 .801998 

อื่นๆ .3035714 .3419955 .375 -.368572 .975715 

อื่นๆ พนักงานทั่วไป .1451763 .2253378 .520 -.297693 .588046 

ผู้บริหารระดับต้น .0295031 .2287040 .897 -.419982 .478988 

ผู้บริหารระดับกลาง -.0288462 .2350899 .902 -.490882 .433190 

ผู้บริหารระดับสูง -.3035714 .3419955 .375 -.975715 .368572 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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4. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรขององค์การท่ีมี

นวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

 
ANOVA 

MeanC 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.658 4 .414 2.051 .086 

Within Groups 90.134 446 .202   

Total 91.791 450    

 

 

5.   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรขององค์การท่ีมี

นวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ANOVA 

MeanC 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .540 3 .180 .880 .451 

Within Groups 90.942 445 .204   

Total 91.481 448    

 

6. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรขององค์การท่ีมี

นวัตกรรมยอดเย่ียมปี 2552 จ าแนกตามองค์การ 
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